
Nimic despre Campionatul European
Toata lumea este conectata la Campionatul European de fotbal, comentarii, pronosprituri, pariuri,
aranjamente. (Cum va explicati, asa ca chestie, ca meciul Rusia-Polonia s-a "nimerit" sa fie arbitrat de un
neamt si sa se termine cu o pace de 1-1 la Varsovia, pe care Hitler a facut-o varza?) Tocmai, ca sa fiu mai
altfel decat ceilalti "colegi" care bat apa-n piua si fac tot felul de presupuneri, ma voi opri asupra
fotbalului pe care nu-l baga in seama nimeni, cel practicat de copii, juniori si in campionatele inferioare.
(Cine a auzit de Ecobici, Ţitiriga, Partu, Polei, Barliba, Coconete, dar care, vorba lui Napoleon, pot
ajunge "maresali" in fotbalul romanesc?). Ca doi fotbalisti profesionisti - Margarit si Jurca - antreneaza
echipe dintr-o liga care e vai de ea, nu-i o drama, pentru ca de jos poti urca, dar eu vreau sa va aduc in
atentie niste oameni pe care ii cunosc de cand lumea si, despre care, nu s-a scris mai nimic. Voi incepe cu
Ioan Patan, "sufletul" fotbalului din Talmaciu, jucator talentat, cu fizic de... tenis de masa, cu ambitie sa
tina o echipa in campionat - fie el regional, judetean, departamental, dar sa existe. Voi continua cu
Nicolae Ciupudean, pe care toti sibienii il alinta "Garincea" si-i iubit mai ales in cartierul "Marmelada".
N-a fost un mare fotbalist, dar este un deosebit animator, sufletist, iubitor al fotbalului si al copiilor care
vor sa joace de placere. El a infiintat, in 1978, CS Progresul Terezian, continuand o traditie fotbalistica a
Sibiului din afara cetatii, acolo, de unde s-au lansat in fotbalul mare cativa romani, intr-o societate
dominata de sasi. "Garincea" va implini, la 8 decembrie, 78 de ani. Incredibil cum trece timpul si nu se
lasa. "Nu mor caii cand vor cainii" si Nicolae Ciupudean se sileste sa-i adune pe juniorii din cartier si sa-i
faca sa-si gaseasca o alta ocupatie decat timpul pierdut in cluburi si discoteci.
  
  in fine, vreau sa spun cateva cuvinte despre Ioan Barac, pe care l-am "prins" si ca fotbalist, o extrema
care a facut zile negre multor fundasi (cred ca si lui Florin Mihaescu, "Buldozerul"), dar adevarata
valoare si-a aratat-o dupa ce a abandonat activitatea competitionala, ca organizator, sustinator, antrenor,
sponsor si tot ce mai vreti al sportului universitar sibian. El a tinut echipa de fotbal studenteasca (cativa
oameni "mari" de azi pot sa-i pupe mana), el a luptat pentru ca CSU sa ajunga in prima divizie de baschet
(sustinut de cativa dascali de toata isprava), el a incaruntit pe frontul unui razboi care se dadea permanent
intre cei care voiau sa faca oarece pentru sportul sibian si cei care doreau doar sa parvina. Ma opresc aici,
cu regretul ca n-am facut, cu pixul meu, mai mult pentru acesti oameni care chiar merita.
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