
<b>Adrian Mutu este rasfatatul presei din Anglia</b>
Cornelia Ionescu
  
  Fotbalistul roman Adrian Mutu este, fara discutie, rasfatatul presei din Anglia. De cand a ajuns la
Chelsea, internationalul nostru a fost privit ca un zeu, jurnalistii englezi intrecandu-se in laude la adresa
sa. Bunaoara, sub titlul "Omul Renasterii", publicatia britanica "Sunday Herald" ii face un portret
jucatorului roman Adrian Mutu, in care sunt amintite pasiunile acestuia pentru avocatura, poezie si
matematica. 
  
  Adrian Mutu a aparut din nou pe prima pagina a ziarelor din Anglia. Fotbalistul roman este considerat
de catre colegii britanici de la "Sunday Herald" Omul Renasterii, un sportiv complet si o persoana
deosebita. De altfel, in articolul cu pricina, fostul antrenor al lui Mutu, Alberto Malesani, spune ca Adi
este "prea bun ca sa fie adevarat". "Este tipul de om cu care as vrea ca fiica mea sa se casatoreasca.
Talentat, altruist, darnic, frumos, inteligent... Daca as fi cu cateva decenii mai tanar, ar fi exact tipul de om
care as vrea sa fiu", l-a caracterizat fostul tehnician al Veronei. Actualul antrenor, Claudio Ranieri, nu
foloseste atatea epitete pentru a-l descrie pe Mutu: "Sunt destul de protector cand vine vorba de fata
mea..., dar cu siguranta romanul este un bun profesionist si un tanar minunat".
  
  Studiaza Dreptul prin corespondenta
  Jurnalistii britanici sustin ca Mutu "nu se limiteaza numai la arta lovirii unei sfere. De fapt, este un om
al Renasterii care priveste jocul doar ca pe un aspect al vietii sale". Publicatia britanica noteaza ca
sambata seara, cand colegii sai isi pierd vremea prin baruri, Mutu se afla in compania cartilor. "Fotbalul
este meseria mea. Orice in afara acestui domeniu este relaxare. Chiar si studiul", spune romanul. Astfel,
daca pentru unii fotbalisti din "Premiership" legea este ceva de care fug, pentru "Briliant" este o cariera
de rezerva. Jucatorul roman studiaza prin corespondenta Dreptul in Romania si va absolvi in 2005. "Imi
pare rau ca e numai invatamant la distanta. Imi voi da examenele la vara. Este un domeniu interesant, care
iti ofera o educatie completa si te face sa gandesti intr-un anumit mod", spune Mutu.
  
  Fotbalistul si Eminescu
  "Poetul meu preferat este Mihai Eminescu (n.r. - pe care jurnalistii englezi l-au rebotezat Emicescu)",
afirma Mutu fara sfiala. "Dar citesc si clasicii, atat romani, cat si straini. Sunt fascinat de puterea
cuvintelor. Ele pot distruge orice zid, dar, in acelasi timp, pot sa creeze bariere insurmontabile. Si pot sa
se adreseze direct inimii, ocolind mintea. Provoc pe oricine sa citeasca scrisorile lui Eminescu adresate
Veronicai Micle si sa vada daca poate ramane impasibil", povesteste Adrian Mutu despre poetul sau
favorit. In plus, "Sunday Herald" noteaza ca fotbalistului i s-a propus sa interpreteze rolul fostului
dictator roman Nicolae Ceausescu (scris de britanici Ceaucescu) intr-un film realizat la Hollywood,
pentru o suma cu sase cifre.
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