
Frigul, foamea, anii, Messi
ºi fesul

A
cesta este prima
Cupã Mondialã pe
care o urmãresc cu
fes pe cap. Nu
e nici coche-
tãrie, nici ra-
molealã, nici
mãcar un in-

teres care sã-l poarte, pur ºi sim-
plu e frig în casã. Un frig per-
vers, care te blocheazã la nive-
lul deciziilor, nu îþi vine nici sã bagi
un calorifer în prizã (spaima facturilor

planeazã ºi ea uºor în zonã), dar nici
relaxat nu poþi sã stai ºi pânã la finalul
zilei îl resimiþi ca pe o boalã. Pentru

acest lucru sunt vinovaþi, în or-
dinea numerelor de pe tricouri:
primarii Capitalei din ultimii
30 de ani, o cohortã de politi-
cieni locali, ºefii FIFA ºi toþi
lacomii din fotbal.Dacã se juca
în iunie, clasic, oricât de proa-
stã era reþeaua de termoficare a

Bucureºtiului, problema frigului nu
ar fi existat. Putea sã îmi fie cel mult

foame, aºa cum îmi era, uneori, în anii
80, atunci când reglam parþial proble-
ma cu o mânã de cireºe sau niºte cor-
coduºe verzi, împrumutate, fãrã
dobândã, din copacii vecinilor. Dacã
tot am intrat pe aceastã stradã a cârco-
telii, dupã meciul trei al unei zile simt
ºi un uºor disconfort în zona lombarã,
dar aici, cel mult, pot fi declaraþi vino-
vaþi anii, care vin ºi pleacã, precumtre-
nurile în stepa lui Cinghiz Aitmatov.

Cu toate acestea, entuziasmul de a
privi partidele de la Cupa Mondialã a

rãmas intact, iar ieri tocmai a intrat în
scenã Argentina lui Messi, una dintre
echipele pe care invariabil o tot vãd
favoritã la câºtigarea titlui suprem,
dupã superbademonstraþie din 1986.

Startul cu Arabia Sauditã a fost
unul fals ( scor 1-2) ºi ºansele demã-
rire ale Argentinei par sã se reducã
drastic. Cu un Messi nu se face pri-
mãvarã nici mãcar în Qatar.

Personal, recunosc, Messi, indi-
ferent ce ar face, nu e Maradona
(lupta cu eroii trecutului este impo-

sibilã de fiecare datã), dar este un ju-
cãtor care ºi-a înfipt bine crampoa-
nele în cronica fotbalului de început
de secol XXI. Este genul de fotbalist
care reuºeºte sã te facã sã uiþi de frig
ºi de foame ºi asta nu este puþin lu-
cru. Îmi plac ºi �cãrãtorii de pian�,
dar fãrã �soliºti� fotbalul ar fi doar
unmaraton care conþine ºi ominge.

Când se va retrage ºi Messi, în
fotbal va fi puþin mai frig, iar noi
vom simþi nevoia sã ne tragem fesul
mai abitir pe cap. n

Olandezii
înþeapã
FIFA ºi fac
teoria
banderolei

R
igiditatea FIFA este cuno-
scutã de toatã lumea, iar
când vine vorba de mesaje
politice lucrurile sunt de

neclintit. Chestiunea celebrei ban-
derole colorate a fãcut vâlvã în ace-
ste zile ºi dincolo de mesaj un lucru
este cert, spaþiul de manevrã pentru
echipe în aceastã zonã este foarte
restrâns.

Federaþia internaþionalã de fot-
bal (FIFA) �ne-a obligat sã nu pur-
tãm� banderola curcubeu, a decla-
rat olandezul Davy Klaassen dupã
victoria selecþionatei þãrii sale în
faþa Senegalului: �Nu a jucat un
rol important în derularea meciu-
lui. Dar de fapt am fost nevoiþi sã
nu purtãm banderola pentru cã nu
am vrut sã începem cu cartonaº
galben. Suntem în continuare în
spatele comunicatului de presã (al
federaþiei olandeze - n.red.), dar
cred cã FIFA ne-a obligat sã nu o
purtãm�. �A fost o alegere dificilã,
dar a trebuit sã o facem�, a adãugat
autorul celui de-al doilea gol al
olandezilor. Antrenorul Olandei,
Louis van Gaal, a spus cã nu mai
vrea sã rãspundã la întrebãri de na-
turã politicã, dar �un lucru este
clar, nu vom purta banderola dacã
primim cartonaº galben�. �Cred cã
ar trebui sã se întrebe dacã aceasta
este o decizie corectã a FIFA, cred
cã puteþi da un rãspuns la aceastã
întrebare�, a subliniat selecþione-
rul Olandei. �Suntem aici pentru a
deveni campioni mondial, de ace-
ea nu facem asta�, a adãugat Louis
van Gaal, care a obþinut luni a 38-a
sa victorie la cârma naþionalei þãrii
sale, un record pentru un selecþio-
ner al Olandei. Van Gaal, în vârstã
de 71 de ani, a depãºit cu aceastã
ocazie precedentul record pe care
îl împãrþea cu Dick Advocaat (37
de victorii).

Cele ºapte selecþionate europene
care plãnuiserã sã poarte o bandero-
lã curcubeu �OneLove� împotriva
discriminãrii la Cupa Mondialã din
Qatar au renunþat în faþa ameninþãrii
cu �sancþiuni sportive�.

�FIFA a fost foarte clarã, va im-
pune sancþiuni sportive dacã cãpita-
nii noºtri poartã banderole pe teren.
Ca federaþii naþionale, nu le putem
cere jucãtorilor noºtri sã riºte san-
cþiuni sportive, inclusiv cartonaºe
galbene�, au scris cele ºapte federa-
þii. FIFAar putea fi la fel de intransi-
gentã ºi în alte privinþe, inclusiv
atunci când nu se sfieºte sã facã ima-
gine unor lideri politici cu evidente
apucãturi dictatoriale.
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