
Stranieri pe terenul de la Mag
Pe DN1, din dreptul Sacelului, o iei la dreapta. Daca treci cu bine o trecere de cale ferata nesemnalizata,
in 10 minute de mers molcom ajungi in Mag. E joi, e trecut de ora sapte, e timpul pentru fotbal.
 De cativa ani, in fiecare zi, in principiu la aceeasi ora, tinerii din Mag joaca fotbal cu sibienii. Un grup de
prieteni care nici nu mai stiu cum au ajuns acolo, nici cum de s-a facut ditamai traditia. Se tine scorul
general al intalnirilor, scorul pe ani si in ultimul timp chiar si golaverajul. Au plecat din Sibiu din cauza
lipsei de spatiu. La Mag nu costa decat drumul, terenul e liber, sunt si ceva spectatori, aerul e mai curat, e
liniste si exista un adversar redutabil. Daca pana acum cateva luni, cei din Mag erau in majoritate de etnie
roma, acum lucrurile s-au mai schimbat. Au adus chiar si profesionisti, dupa ce sibienii au luat un mic
avans de victorii. Ultima vedeta prezenta in echipa Magului a fost Catalin Popa, fost jucator la Inter Sibiu
si Rapid, cel care a prins chiar si doua selectii la nationala.

 Partida incepe numai dupa ce nea Mircea se urca pe-un Mitsubishi Storm, aproape nou si incepe
filmarea. Are undeva la vreo 60 de ani si pune mana pe camera pentru prima data in viata. „Ai butonul
asta rosu, care inregistreaza. Tot de aici opresti. De aici inchizi si deschizi camera ", ii sunt prezentate
sumar butoanele. „Mircea, filmezi cand atacam noi. Daca ratezi vreun gol, cautam saptamana viitoare
altul sa filmeze ", ii mai spune Viorel, capitanul celor din Mag, in drum spre mijlocul terenului. Şi-au
propus sa se intalneasca si sa discute ce au gresit in teren in functie de filmare.
 Jocul incepe. Pe margine, cativa copii se joaca si ei cu o minge cat ei de mare. " Tu unde stai? ", il
intreaba grupul pe unul care sta ceva mai retras. " in Germania si Italia ", vine raspunsul sec al copilului
imbracat in trening Adidas original. Au marcat cei din Mag. " Nea Mirceeeeaaaa, ai prins golul? ", il
intreaba de departe Viorel. Cameramanul face semn cu mana a aprobare. " Ţaranul ", " Dacia ", " Ceapa "
au marcat si ei, iar Magul castiga.

 Storsi de efort, sibienii se retrag la barul din localitate. O camera de doi metri pe doi, cu o mica terasa in
fata. Preturi ca la Metro. " Daca vreti ceva de mancare, saptamana viitoare, puteti aduce niste mici, si
pana se termina meciul noi ii si facem ", le propune sibienilor patronul micului bar. Se discuta de fotbal,
masini si vreme. Cam tot atat timp, cat a durat partida. " ii facem praf saptamana viitoare ", isi propun
orasenii strangandu-se in masini. Ar fi prea mult sa tragi concluzia ca sibienii nu mai fac sport in Sibiu,
sau ca aici etniile isi dau mana. Pana la urma sunt niste tineri care au inteles ca trebuie sa se descurce
singuri, inainte de a primi vreun indemn de la vreo autoritate.
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