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Vrabia din mana
Nu-i chiar simplu de explicat ce s-a petrecut duminica pe Arena Nationala.
Unde liderul Ligii 1, desi in efectiv complet, a plecat steagul in fata unui outsider. Surpriza uriasa.
A prestat FCSB foarte slab ori Academica Clinceni peste asteptari? in opinia mea, raspunsul
trebuie sa fie „da” la ambele intrebari.
Dand invingatorului ce merita, sa admitem ca el a demonstrat ca n-a ajuns fortuit, norocos, pe
locul 5. Nu s-a speriat de FCSB, ci i-a opus un fotbal realist si mobil. Organizata militareste,
Academica a acoperit inteligent gazonul. A fost densa si, in sensul pozitiv al cuvantului, agresiva.
Implicata permanent. S-a aparat strasnic si a creat pericol la fazele fixe. De altfel, a si inscris
dintr-o lovitura de colt.
Cu mai multi titulari care au imbracat de-a lungul timpului tricoul ros-albastru, Gardos,
Parvulescu, Ad. Popa, Rusescu, trebuie ca a existat in vestiarul ilfovenilor si o dorinta secreta de
revanta. Niciunul dintre cei 4, adevarat, n-a vorbit despre razbunare. Dimpotriva, toti au evocat
amintiri placute. Posibil sa fi avut insa ceva polite de achitat.
intamplator sa fi iesit Ad. Popa MVP-ul partidei la 32 de ani si jumatate? Sa ne reamintim cu ce
scandal s-a despartit el asta-vara de FCSB, de la care a cerut, reclamand-o la comisiile FRF, o
suma importanta. Deoarece Gigi Becali l-a bagat in somaj tehnic si i-ar fi scos din buzunar,
calculele celui poreclit „Motoreta”, 180.000 de euro! De presupus ca Ad. Popa l-a pandit la cotitura
pe Becali si i-a platit-o. Cand i s-a oferit ocazia, n-a ratat-o.
De partea cealalta, FCSB a dezamagit. Resimtindu-i lipsa lui Man, absenta cu care ar trebui sa
se obisnuiasca, bucurestenii au jucat fiecare pentru el, nu pentru colectiv. Au tinut de minge pana
n-au mai putut, in special Morutan, fara idei, dar si fara vointa. Moi, apatici. Daca Poenaru a
nimerit schimbarile, proba ca Jutrici a inscris la 60 de secunde dupa ce a fost introdus, Petrea
mai degraba le-a bramburit! El sau cine decide la FCSB a operat 3 modificari la pauza, numai ca
niciunul dintre cei veniti de pe banca, I. Cristea, Perianu, Vukusici, n-a confirmat.
I s-a mai reprosat antrenorului, teoretic aflat in culpa, inlocuirea lui Fl. Coman. Acesta fiind
considerat capabil sa inventeze oricand o executie si sa castige un meci. in masura in care s-a
dorit ca Florinel sa fie pedepsit pentru figuratia din repriza 1, probabil s-a gresit. Pentru ca
pedepsesti un jucator, indiferent care, cand ti-ai asigurat victoria, nu cand dardai pentru ea si in
final nici n-o obtii.
La randu-i, introducerea croatului Vukusici ca varf impins n-a produs revirimentul scontat. Sa-mi
fie cu iertare, dar logic pana la un punct, din moment ce echipa n-a mai jucat cu un atacant de

careu de la plecarea lui Gnohere. Ad. Petre, Hora, Sg. Bus si altii au trecut prin Berceni ca
rapidul printr-o halta. Au lasat in urma doar fum.
Am citit undeva ca, pasamite, FCSB i-a permis Clinceniului sa castige acum, ca s-ar fi predat
intentionat, pentru ca formatia ilfoveana, o vreme satelit al ros-albastrilor, sa se califice in play-off
si sa-i cedeze atunci toate cele 6 puncte!
Personal, gasesc scenariul fantezist si-l resping. intrucat n-o vad pe FCSB, practic, pe Gigi
Becali, facand o asemenea intelegere. Dand vrabia din mana pentru cioara de pe gard. Daca
varianta respectiva vrea sa fie o incercare de a scuza esecul de duminica al liderului, ea nu mi se
pare credibila. Chiar deloc.
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