
Suntem 
inimitabili, am 
demonStrat-o 

și în Franța
Expresia “cutare e unic” trebuie 

socotită o tâmpenie. Fiecare om e 
unic, în felul lui de a se manifesta. 
Nu ești unic doar în sclipire. Ești 
unic și în banalitate, și în găuno
șenie.

La meciul de FED Cup cu Franța 
am demonstrat că suntem inimita
bili.  Nui vorba despre Halep, care 
este sportivul român cu cel mai 
bun psihic, sau despre Cristian Tu
dor Popescu. Tenismanul farfuriot 
a zis că se bucură că nare vecini, 
că iar fi speriat cu zbieretele lui, la 
meciurile lui Halep. Chestia asta 
demonstrează că e un chibiț. Spe
cialiștii în orice sport, foștii mari 
performeri sunt foarte calmi când 
implicarea lor nu e directă. Am vă
zut zeci de meciuri, la televizor, 
alături de fotbaliști im portanți. 
Sunt calmi, discută  fazele, caută 
soluții. Doar chibiții se urcă pe lus
tră.

Cu Franța, la tenis, am arătat că 
suntem inimitabili și pentru că nu 
găsim cauzele înfrângerii. Unii o 
înjurau pe Irina Begu, alții pe Se
gărceanu, dar nu spunea nimeni că 
Federația Română de Tenis nare 

buget de trei ani, pentru că a blo
cato Vecerdea, omul de casă al lui 
Iohannis. Nu cred că vreo federație 
fără buget a mai jucat o semifinală 
de FED Cup sau Cupa Davis. Când 
Năstase și Țiriac au ajuns la nivelul 
ăsta, Ceaușescu și Maurer leau tot 
ce au vrut. Iohannis putea să le 
transmită bugetofagilor din MTS 
să fie mai îngăduitori cu FRT. Mai 
ales că el nare nicio treabă anul 
asta. Va câștiga alegerile prezi
dențiale fluierând. Contracandidat 
 Dragnea, care va prinde maxi
mum 15%. Nul vor vota nici ăia 
cărora le dă ulei și zahăr. Iohannis 
la Cotroceni, Dragnea va scăpa de 
pușcărie, sa bătut palma. După 
ulei și zahăr era să scriu că electo
ratul va primi și făină, dar făina vi
ne la Constanța. Unii o găsesc în 
Mare pe Venus din Milo, noi găsim 
cocaină.

Dacă la tenis ajungem aproape 
de finala FED Cup cu o federație 
fără buget, la fotbal vom fi prima 
țară care absentează de la un tur
neu final (Euro 2020) la care e gaz
dă. FRF are fotbal la sate, fotbal fe
minin, juniori băgați cu buletinul 
la Liga I, dar ne bate Haiti, că în
frângerea cu Cipru deja nu ne mai 
doare. Cipru e deja o putere fotba
listică pentru noi. Iar singura 
performanță, o calificare la tineret, 
a fost obținută cu echipa făcută de 
Răducioiu pe vremea lui Mircea 
Sandu.

Avem și o bucurie.Titlul câștigat 
în Grecia de Răzvan Lucescu. Și nu 
la luat cu Panathinaikos sau Olym
piakos, ci cu o outsideră. Dumini
că noapte, greierii din livezile de 
măslini ale Greciei au cântat în 
limba română pentru Răzvan Lu
cescu. Familia Lucescu e campioa
na unui colț de Europa. Mircea Lu
cescu a câștigat campionatul în Ro
mânia, Turcia și Ucraina, iar Răz
van a luat campionatul Greciei cu 
un nume eclipsat de forțele din 
Atena  Pireu și a ajuns în finala 
Cupei din Elada cu o anonimă 
(Skoda Xanthi). În acest moment, 
absolut toate drumurile fotbalului 
european sau deschis pentru Răz
van Lucescu. n

„Blonda” 
păcălită 
de 
„Vulpe”!

Filmări 
șoc cu 
Kovesi!

Rareș Bogdan, 
prapurul unui 

partid mort

Miliardarul gigantului Asos 
și-a pierdut trei copii în 
atentatele din Sri lanka
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1€ 4.7584 lei
1$ 4.2306 lei
1chf 4.1689 lei

Bitcoin BTC
$ 5.341 

Ripple XRP
      $ 0,3272 
Ethereum ETH
 $ 172,38

Atâta monedă sa bătut pe ”arhiva” lui Sebas
tian Ghiță, încât și atunci când miliardarul siste
mului refugiat la Belgrad va da drumul la pozele 
și filmulețe din vie sau din cramă, acestea vor fi 
deja ”fâsâite”. Ca să nu mai vorbim că oricum 
impactul lor nu are cum să mai fie unul nimici
tor, cel puțin din punct de vedere penal. Astfel 
că din partea lui Ghiță, Laura Codruța Kovesi 
chiar că nu prea are de ce săși facă griji. Cu to
tul altfel stau însă lucrurile cu alte filmări, unele 
cu adevărat șocante! Și pe care dacă magistrații 
Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din 
Justiție pun mâna chiar că anchetarea fostei șefe 
a Direcției Naționale Anticorupție ia o turnură 
penală. 

china îmbracă 
Uniunea europeană

E plimbat prin toată țara, ca săl vadă lumea. 
De Rareș Bogdan zic. Lui i se pare că, de fapt, bu
lucul de lume a venit să i se închine. Ce contează 
că singura lui bătălie a fost împotriva bunului
simț? Aici e politică, mărunțișurile astea nu au 
valoare. Ce dacă ai înjurat partidul care sa zbătut 
pentru nașterea României moderne, iai drăcuit 
liderii, iai făcut albie de porci și iai trimis la la
da de gunoi? Dacă acum îi iubești, popa te dez
leagă de păcatul curviei, te îmbracă în vestă gal
benă și nici în rahatul trufiei nai călcat, nici gura 
nuți miroase. pagina 5


