
Circul s-a incheiat, mahalagismele continua
Ultimul act al sezonului competitional de fotbal de la noi (2011-2012) l-a constituit finala Cupei
Romaniei, poreclita Timisoreana, dupa numele unei marci de bere pe care o apreciez. Disputa dintre
Dinamo si Rapid a atras vreo 40.000 de mitici in tribunele Stadionului National, care au facut ce stiu mai
bine: au urlat ca dementii, s-au dezbracat ca sa-si arate mazgalelile de pe burta si au tropait. Meciul n-a
fost nici mai bun, nici mai prost decat majoritatea celor din campionat, dar, de unde nu e, nici Dumnezeu
nu cere. Singurii care s-au entuziasmat au fost comentatorii de la PRO TV, care par ca au asistat la alta
partida, asa ca am preferat sa le rup gura si sa vad imaginile fara sonor. Parca giulestenii s-au miscat mai
dezinvolt, dar norocul le-a suras dinamovistilor, exact cum s-a intamplat in finala Ligii Campionilor, in
care nemtii au dominat, iar englezii au castigat. inca o dovada ca nici in fotbal nu exista dreptate. 
  
  * Am crezut, am sperat ca, o data circul incheiat, vom avea cateva saptamani de relativa liniste. Ţi-ai
gasit! Mahalagismele continua pe culoarele Federatiei si ale Comisiei Centrale a Arbitrilor, protagonisti
fiind nu lancu si Mititelu, ci Porumboiu si Craciunescu, care se declarau prieteni cu vechime, iar acum se
spurca mai abitir decat pirandele la usa cortului. Nu mi-a fost drag niciunul, moldoveanul, ajuns
milionar, fiindca prea le stie pe toate si vrea sa i se dea mereu dreptate, iar olteanul pentru ca e arogant si
ranchiunos, dar acum mi-e de-a dreptul greata cand ii vad si aud pe toate posturile de televiziune. (Ştiu
cativa sforari din umbra care se bucura pe la colturi.) 
  
  * Ca sa-si justifice salariile, jurnalistii de sport in general, de fotbal, in special, vor incepe sa fabuleze
inventand tot felul de scenarii si regii, cu transferuri de jucatori, cu schimbari de antrenori si alte nebunii,
cum fac in fiecare vacanta. Bineinteles ca nici Piturca nu va fi dat uitarii, mai ales daca amicalele cu
Elvetia si Austria se vor solda cu esecuri ale reprezentativei noastre. Noroc ca "Piti "e harsit in rele si are
pielea tabacita, asa ca rezista la toate socurile (inclusiv la testul de paternitate pe care i-l cere fosta
amanta, ca sa-i puna pe nume copilul si sa-l oblige la pensie de intretinere). in ce ma priveste, astept
turneul final al Campionatului European si Jocurile Olimpice. Voi fi spectator ca la teatru, la o piesa
jucata de actori cu har. 
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