
Spaniolii,
învestiar
curegele

M
arile victorii au parte de
tratament special. Une-
ori chiar regal, iar jucã-
torii Spaniei au avut

parte de aºa ceva. Regele Felipe al
VI-lea al Spaniei a mers în vestiarul
selecþionatei þãrii sale pentru a-i fe-
licita pe jucãtori pentru victoria
zdrobitoare din partida de debut cu
Costa Rica (7-0).

�În viaþa mea nu am asistat la o
partidã a selecþionatei cu un astfel
de rezultat. Am fost încântaþi, la
fel ca toþi ceilalþi. În afara rezulta-
tului, ne-a fãcut plãcere sã vã ur-
mãrim cum jucaþi�, le-a spus cu
aceastã ocazie suveranul spaniol
componenþilor La Roja. �Nu sunt
un expert, dar un am vãzut nicio
greºealã (�eu da", l-a completat
selecþionerul Luis Enrique, aflat
alãturi). A fost o adevãratã bucu-
rie, un spectacol ºi este frumos sã
începi aºa, deºi, evident, este un
drum lung de parcurs", a subliniat
regele Felipe al VI-lea.

Preºedintele Guvernului spa-
niol, Pedro Sanchez, a felicitat la
rândul sãu naþionala þãrii sale
printr-un mesaj postat pe Twitter:
�Debut impresionant pentru Spa-
nia la Cupa Mondialã. Ce joc gro-
zav! Felicitãri întregii echipe
pentru aceastã victorie istoricã.
Pânã la urmãtoarea! #Vamos
Espana!�.

Selecþionerul Luis Enrique a de-
clarat cã Spania �a rupt blestemul�:
�Din punct de vedere istoric, Spania
nu este o echipa care îºi începe com-
petiþiilemajore cu o victorie, dar am
rupt acest blestem astãzi. Am înce-
put destul de bine, amdominat în to-
ate aspectele jocului.Amcitit mereu
cã ne-au lipsit golurile, dar de când
am ajuns în fruntea selecþiei, sun-
tem cei care marcam cele mai multe
goluri. Acestea sunt faptele. Avem
foarte mulþi jucãtori care pot
înscrie, ajungem la poartã într-un
mod colectiv. Acum jucãm urmãto-
rul meci împotriva Germaniei. ªi
Germania trebuie sã câºtige. ªi
SUA de asemenea. Vrem sã câºti-
gãm. Laudele te slãbesc, chiar dacã
este adevãrat cã este mult mai bine
sã te pregãteºti pentru un meci în
aceste condiþii. ªi ºtiu cum sunt ju-
cãtorii mei. Vom juca împotriva
Germaniei la fel ca în seara asta.
Evident, Germania este o mare pu-
tere, ne pot învinge. Dar vom juca la
fel. ªi nu am nicio îndoialã cã jucã-
torii vor aborda meciul cu acelaºi
spirit de câºtig. Dacã nu chiar mai
mult�.

Spania, campioana mondialã din
2010, a stabilit cel mai mare scor de
pânã acum la CM 2022.

O.D.

Japonezii fac curãþenie în tribune ºi
”mizerii” pe gazon

J
aponezii vor sã iasã cu
orice preþ în faþã, chiar
ºi cu preþul unor efor-
turi personale.
Cum ar fi zis un
fost coleg de trã-
it viaþa prin re-
dacþii de ziar,

dacã nu am mai spus, repet: în
general nu mã satur sã mã uit la
alþii cummuncesc. ªtiu, nu sunt
singur, sunt ºanse sã devinã
sport naþional ºi chiar avem ocazia sã

ieºim vicecampioni mondiali dacã nu
va concura nimeni. Revenind la privi-
tul nostru ºi munca altora, recunosc cã

au început sã mã oboseascã ja-
ponezii, care tot strâng gunoa-
iele rãmase în urma fanilor pe
stadioane. Nu îmi e foarte clar
dacã japonezi strâng ºi propriul
gunoi sau doar pe al altora, dar
vom afla ºi asta. Cert este cã in-
ternetul e plin cu ºtiri despre
simþul lor civic ºi asta devine

deja de nesuportat pentru sufletelemai

sensibile. Dacã japonezii adunã ºi ce
aruncã ei pe jos, putem chiar sã le fa-
cem puþinã moralã ºi sã-i bãnuim cã
sunt într-un simplu proces de cosmeti-
zare a unei imagini, care, deja, este ex-
cepþionalã ºi sfatul ar fi sã strângã îna-
inte sã facã, gunoi evident, sau sã nu
facã pur ºi simplu ºi sã se concentreze
doar pe... fãcut poze. Dacã este vorba
de mizeria altora, atunci restul lumii,
mai mult sau mai puþin civilizate, ar
trebui sã se mobilizeze ºi sã nu mai
consume nimic pe stadione, astfel

încât sã nu lemai ofere niponilor ocazia
sã tot iasã în faþã. La cum se prezintã,
aceºtia ar fi în stare sã strângã ºi triviali-
tãþile imediat ce ies din gurile fanilor
supãraþi pe viaþã, fotbal, conspiraþii.

Dacã treaba legatã de curãþenie po-
ate fi înþeleasã ºi (cu greu) acceptatã,
chestia cu fotbalul intrã deja la altã ca-
tegorie. Pãi, e frumos sã baþi Germa-
nia? Sã omai ºi faci dupã ce bieþii foºti
multiplii campioni mondiali proteste-
azã împotriva FIFAºi în timpulmeciu-
lui încearcã sã facã bãºcãlie de tine ca

adversar pe care îl considerã net infe-
rior. ªtim cum stã treaba cu David ºi
Goliat, cu iepurele ºi þestoasa, dacã de-
schidem cartea de fabule, epigrame ºi
cimilituri mai gãsim ºi alte exemple,
dar nu e cazul sã ne forþãm, treaba este
cã japonezii se înscriu într-o categorie
aparte, pe care o putem, cel mult, stu-
dia, nicidecumurma.Noi suntem indi-
vidualitãþi, avem personalitate, ne
scriempe loc propriile reguli, nu avem
timp sã le urmãm pe cele generale, in-
clusiv în materie de fotbal.n
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