
Ultima solutie... munciti, fratilor!
Nu prea am acordat mare atentie sportului, in general, fotbalului sibian, in special. Ca nu prea sunt
microbist. Dar am ajuns sa cunosc destul de bine personajul Werner Keul. Ajuns in fruntea echipei de
fotbal, FC Sibiu, in care si-au pus cu atata patos sperantele ceva microbisti sibieni in anul electoral 2004,
Werner Keul a fost scos din 2006 incolo oaia neagra a fotbalului sibian. Suporterii, ca din cauza lui nu
mai e echipa la Sibiu, oamenii de afaceri, ca din cauza aceluiasi Keul nu mai vor sa dea bani la echipa.
Dupa cum se poate vedea si acum, Keul nu a fost inlaturat si nici nu va pleca de la FC Sibiu. Dar sibienii
se plang. Ca de ce nu pleaca (sic!) Keul, ca ce lucruri marete s-ar putea face in lipsa lui. Vorba vine, ne
imbulzim rapid in promisiuni atunci cand gasim un vinovat care ne opreste sa muncim. Dar, ca intr-un
silogism primitiv, ma intreb, dincolo de Keul nu poate exista sport? 
  Cine naiba ii opreste pe marii iubitori de fotbal ai acestui judet sa puna de o echipa care sa adune spuma
de fotbaleatori ai taramului margineano-tarnavean care sa ajunga sa faca furori in Liga intai? Bine, in
discutie e si stadionul municipal, despre care se spune ca a ajuns la indemana bunului plac al aceluiasi
Keul. Dar nu cred ca o gasca hotarata nu ar putea rezolva si aceasta chestiune. Nu cred ca un manager
sportiv clar interesat, care sa adune in jurul lui atat de ravnitii oameni de afaceri cu dare de mana, nu ar
putea negocia foarte serios si avantajos cu municipalitatea (a se citi Klaus Johannis) sa foloseasca si ei
stadionul. Dar sa il foloseasca pentru un proiect serios, nu pentru visul unei nopti de vara. Succesul nu e
deloc confiscat de Werner Keul. E doar in spatele unui munte de munca. Ei, care se baga? Şi nu numai cu
vorbe, ca mi-e plin ziarul de asa ceva.
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