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                                     Soţiei mele Camelia,  
                                                   pentru răbdare 
 

CUVÎNT ÎNAINTE 
 
Îmi este la fel de greu să încep aceste mărturisiri 

cum mi-a fost să găsesc titlul. Totuşi, concis şi la obiect 
(cum m-am străduit să fiu tot timpul), zic doar că a ră-
mas mai puţin de o zi pînă la unul dintre cele mai mari 
evenimente din viaţa mea. Orice microbist cît de cît 
„hîrşit“ îşi dă seama despre ce este vorba, fiindcă o lu-
me întreagă abia aşteaptă (şi a avut destul de aşteptat) 
un meci între Brazilia şi Germania la un turneu final 
mondial, cu atît mai mult cu cît este lupta pentru supre-
maţia absolută în poate cel mai interesant domeniu. Mă 
simţeam tentat să argumentez de ce marele derbi al tutu-
ror timpurilor trebuia să se joace între aceste două re-
prezentative, lăsînd implicit la o parte altă multiplă cam-
pioană: Italia, dar mă rezum să spun că 2 titluri din 3 a-
le acestei mari echipe au fost obţinute înainte de al doi-
lea război mondial.I (De altfel, fotbaliştii ţării care dă 
arbitrulII finalei de mîine – deşi mai regulamentar era să 

                                                           
I La acea dată Brazilia cîştigase 4 campionate mondiale (1958, 1962, 
1970 şi 1994), Germania – 3 (1954, 1974 şi 1990), iar Italia – tot 3 
(1934, 1938 şi 1982). 
II Pierluigi Collina. Este considerat cel mai bun arbitru din lume (apre-
ciere la care mă asociez), dar la el acasă nu este pe primul loc, judecînd 
după media notelor din campionat. Pare un paradox, şi totuşi nu e; mai 
degrabă este o mostră de obiectivitate, pilduitoare pentru diferenţa din-
tre ei şi noi – şi nu numai în fotbal. 
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fie de pe alt continent decît combatantele, şi am văzut 
chiar la acest turneu final „centrali“ aproape impecabili 
din Kuweit sau Emiratele Arabe Unite – au jucat, atît cu 
Brazilia, cît şi cu Germania, meciuri cu miză serioasă, 
care cam totdeauna asigurau prezenţa în finala campio-
natului mondial, cîştigarea ei, sau locul rămas pe podi-
um.)  

Scriind fraza dinainte, am făcut încă o conexiune cu 
istoria fotbalului: numărul locurilor de pe trepiedul glo-
riei este egal cu numărul ţărilor care au dominat de-a 
lungul anilor sportul cel mai iubit aproape peste tot. El 
are totodată implicaţii foarte largi, poate încă nedesluşi-
te pe de-a-ntregul; sînt departe de-a fi primul care-şi dă 
seama de asta. Fiind şi unul din domeniile în care patri-
otismul adevărat se poate manifesta, îmi permit să afirm 
că marilor puteri ale fotbalului li se potriveşte o zicală 
românească: „Toate lucrurile bune-s trei.“. Cunosc va-
rianta ei în germană şi italiană, dar nu o ştiu în limba 
portugheză. Dacă puteam să o scriu şi cum e la brazili-
eni, o puneam aici în toate cele trei limbi, din obsesia de 
a fi echitabil. Mă consolez cu o altă zicală de-a noastră: 
„În tot răul este şi un bine.“ – adică am avut ocazia    
să-mi afirm identitatea de român. 

Din ce am scris mai sus s-ar putea deduce că sînt 
neutru în meciul la care – am convingerea – se gîndesc o 
mare parte dintre semenii mei de pretutindeni. Dacă ar 
fi aşa, e la mintea cocoşului că nu m-aş putea numi un a-
devărat împătimit al fotbalului. Unde mai pui că Brazilia 
este una dintre echipele mele de suflet, după cum se va 
vedea? În schimb, cu Germania am ţinut extrem de rar – 
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cel mai recent în meciul cu Coreea de Sud, din semifina-
lele acestui turneu. Am toată stima şi admiraţia pentru 
această naţiune, pe care sportivii – nu numai fotbaliştii – 
o reprezintă fidel, dar gîndirea (să-i zicem raţională) es-
te  una, iar dragostea – cu totul altceva. 

Dacă aş continua cu tot ce-mi vine în minte, ar ieşi 
o prefaţă mai amplă decît povestea propriu-zisă. Neapă-
rat însă, se cuvine să explic de ce m-am apucat tocmai a-
cum să scriu despre cea mai veche şi mai constantă pa-
siune a mea. Mi-am dat seama că acesta este al zecelea 
turneu final al C.M. de fotbal pe care îl urmăresc (de un-
de şi titlul); cu asta cred că am spus aproape tot. Zic „a-
proape“, fiindcă mai trebuie să adaug că nu sînt chiar 
un Matusalem; primele meciuri de care îmi amintesc 
(din Anglia – 1966), s-au jucat cu un an înainte de a 
merge eu la şcoală. Vrînd iniţial să mă adresez celor ca-
re cunosc şi iubesc sportul la fel ca mine, aş fi zis că sînt 
născut în timpul Olimpiadei de la Roma. Acum îmi pro-
pun să vorbesc şi celor mai puţin avizaţi, sperînd să-i fac 
să înţeleagă fenomenul fotbalistic – şi sportul în general. 
A existat întotdeauna ideea că fotbalul se rezumă la a da 
cu piciorul în minge şi că tot lovirea mingii este singurul 
mod în care poţi să-ţi foloseşti aici capul. Că este depar-
te de a fi aşa ne-o spun două nume de microbişti fana-
tici: Frédéric Joliot-Curie şi Camil Petrescu. Pregnantă 
însă pentru toată lumea este defularea pe care ţi-o oferă 
pasiunea pentru ceea ce pe drept se numeşte sportul-re-
ge. Avem exemplul recent al argentinienilorIII (nefericit, 

                                                           
III Erau într-o criză economică teribilă, dar au uitat de toate, cu gîndul la 
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din păcate), dar eu mă gîndesc şi ce balsam erau în tim-
pul comunismului meciurile de fotbal (pe stadion sau la 
televizor) – nu numai la noi, dacă e să ne reamintim pro-
za scurtă a lui Vasili Axionov). 

Simt că nu am voie să închei acest preambul fără să 
aduc un omagiu memoriei lui Ioan ChirilăIV, cel ce mi-a 
înseninat tinereţea cu cărţile sale – care nu se referă 
strict la campionatele mondiale, şi de aceea la tot pasul 
vezi un adevărat intelectual. Mă mai gîndesc la Ion Bă-
ieşu, a cărui cărţulie despre primul campionat mondial 
trăit din plin de mineV are un titlu care pune lucrurile la 
punct: „Fotbalul – joc de bărbaţi“.VI  

                                                    29 iunie 2002 

                                                                                             
echipă, despre care ştim cum „i-a alinat“. 
IV Unuia dintre fiii săi – cel cu carieră în fotbal – i se zice Ionuţ, ca şi 
mie, care nu prea cred în coincidenţe. 
V Mexic – 1970 
VI Chiar dacă pare pleonasm (ca „fotbal masculin“, la Olimpiadă), voi 
spune că un bărbat adevărat preţuieşte femeile pentru feminitate şi 
consideră că această trăsătură fundamentală este incompatibilă cu 
sportul cel mai îndrăgit. „Prietenii ştiu de ce“ – asta că tot sîntem în 
domeniu. 
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A N G L I A  –  1 9 6 6 
 
Tot ce urmează va fi scris doar cu sufletul, aşa că – 

fără să mă aştept să se creadă aceasta – nu voi redeschide 
de aici încolo cărţile despre istoria fotbalului, cărţi pe ca-
re e uşor de imaginat de cîte ori le-am citit şi cum le păs-
trez. (Că voi face referiri la ele, e cu totul altceva.) Pro-
cedînd astfel, doresc ca eu în primul rînd să-mi dau sea-
ma de intensitatea percepţiilor din cei 36 de ani de cînd 
m-am ataşat de cel mai iubit şi cunoscut sport. 

Sper că este clar că voi povesti despre campionatele 
mondiale de care îmi amintesc, şi nu despre cele cu care 
am fost contemporan. (S-ar adăuga şi turneul final din 
Chile – 1962, eu fiind născut în septembrie 1960, chiar – 
repet – în timpul Olimpiadei de la Roma, fapt la care ţin 
foarte mult şi care s-ar putea să fi contribuit la pasiunea 
pentru sport.) Pe tema primului campionat mondial din 
existenţa mea am făcut o glumă, împreună cu descenden-
tul: nu l-am văzut – deci nici amintiri nu am – nu pentru 
că aveam 1 an şi ceva, ci pentru că Televiziunea Română 
nu l-a transmis. 

Să revenim însă la lucruri pe care eu le consider se-
rioase şi să vedem cum percepea un băieţel de nici 6 ani 
marele eveniment mondial, fără să înţeleagă aproape ni-
mic din fotbal. (Vreau să fiu cinstit cu toată lumea, aşa 
că recunosc fără discuţie că abia după vreo 2 ani am în-
ceput să mă implic ca spectator sau telespectator – dar 
despre asta voi scrie cînd va veni momentul.) 

Eram proaspăt mutaţi – după ce pînă atunci stătu-
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sem cu bunicii dinspre mamă, în cea mai fericită perioa-
dă a vieţii mele – şi încă nu aveam televizor. La fel era 
pentru majoritatea celor care stăteau în noul cartier 
Gheorgheni. De aceea, cam toţi bărbaţii îşi luau cîte un 
scaun de bucătărie şi se duceau la „blocul muncitorilor“, 
care era chiar în mijlocul cartierului. (Îi zicea aşa fiindcă 
acolo dormeau cei care lucrau peste zi la darea în folo-
sinţă a blocurilor.) Desigur că voiam şi eu să mă duc cu 
taică-meu, ca tînăr bărbat ce mă simţeam, dar mă gîn-
deam numai la ora la care începe meciul (pe la 8 seara). 
Părinţii aveau în vedere şi ora la urma să se termine (im-
plicit că probabil ar fi trebuit să fiu adus în spate, 
dormind), aşa că mă puneau la locul meu, deşi mai mîrî-
iam eu.  

Un meci tot am văzut în cartier, şi poate nu este în-
tîmplător că a fost singura victorie a Braziliei la acel 
campionat mondial (2-0 cu Bulgaria). Mătuşa tatălui 
meu făcuse o criză biliară, şi desigur că el – ca medic – 
fusese chemat. Maică-mea era foarte legată de cea care 
zăcea la pat, aşa că a dorit să meargă şi ea, iar pe mine 
nu aveau cu cine să mă lase. Unde ne-am dus, aveau tele-
vizor (şi acum îi ţin minte marca: „Grigorescu“) – cu e-
cran mare (chit că, bineînţeles, era alb-negru). În timp ce 
părinţii mei dădeau atenţie mătuşii, care era în aceeaşi 
cameră, eu – discret cum am fost întotdeauna faţă de cei 
în situaţii stînjenitoare – eram pironit cu ochii la imagini. 
Îmi amintesc de o lovitură liberă de la vreo 30 de metri, 
trasă direct în poartă. (Ulterior am citit că autorul a fost 
Garrincha.) 

Celelalte întîlniri pe care le-am urmărit cît de cît – 
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puţine la număr – au fost la bunicii dinspre tată, pe un te-
levizor „Temp“ care atunci era nou, şi care a mai „mers“ 
vreo 25 de ani – ca mai toate aparatele de acest tip pe ca-
re le ştiu eu. Am vagi imagini dintr-un alt meci al Brazi-
liei (cu Portugalia, dacă reconstitui şi din lecturile de mai 
tîrziu): m-a impresionat că Pelé a fost accidentat grav (şi 
avea să părăsească definitiv acel campionat). Nu mi-a ră-
mas în minte atunci cum s-a terminat1, dar şi acum ştiu 
că bărbaţii din jur (pe lîngă tata şi bunicul, era şi soţul 
surorii tatălui meu) l-au remarcat pe Eusebio. Eu, în 
schimb, eram mai atent la prezentatorii din studio (Aris-
tide Buhoiu şi Cristian Ţopescu – după cum mi-am dat 
seama mai tîrziu), cărora le ziceam „ăla frumosu' “, res-
pectiv „ăla urîtu' “. (Dacă această scriere va apărea vreo-
dată, sper să se ia aşa cum trebuie luate aceste caracteri-
zări ale unui copil de 5 ani şi ceva. Aş vrea să nu încapă 
îndoială că de peste 30 de ani îl consider pe dl. Ţopescu 
cel mai mare comentator de sport al nostru, şi afirm cu 
toată tăria că – pentru mine, cel puţin – reprezintă în pre-
sa vorbită ce a reprezentat Ioan Chirilă în presa scrisă. Pe 
lîngă aceasta, nu voi uita uralele cu care a fost întîmpinat 
pe stadionul din Cluj în perioada cînd era ostracizat – u-
rale la care m-am alăturat, fiindcă dovedeau că simpatia 
şi prestigiul de care se bucura erau mai puternice decît 
teroarea. 

Am văzut şi finala, tot la bunici, însă – ca dovadă că 
încă eram departe de a fi microbist – ţin minte doar cum 
                                                           
1 3-1 pentru Portugalia, şi la fel au pierdut brazilienii şi în faţa Ungariei 
– aşa că n-au trecut de grupe, deşi venisră în chip de campioni mondi-
ali. 

 
 

I O A N   B O Z A C 

6

regina Elisabeta a dat Cupa conaţionalilor săi. Nici po-
veste de cel mai discutat gol al tuturor timpurilor sau de 
marii jucători care s-au perindat prin faţa suveranei. Da-
că mă concentrez bine, îmi mai amintesc că echipa An-
gliei avea tricouri închise la culoare2, dar în rest nici mă-
car chelia lui Bobby Charlton n-am remarcat-o. 

Aceasta a fost istorisirea unui campionat mondial 
văzut de un copil destul de mic şi – cred eu – obişnuit ca 
fel de-a fi. Curînd acel copil avea „să prindă microbul“, 
şi percepţia sa avea să se schimbe radical. 

                                                           
2 Roşii, ca să fim exacţi. 
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M E X I C  –  1 9 7 0 
 
Chiar pentru cei care au văzut atîtea campionate 

mondiale, cum sînt eu, acesta este poate cel mai apropiat 
sufletului.  L-aş putea compara doar cu Italia '90, şi asta 
pentru că la amîndouă aceste turnee finale atmosfera a 
fost cu totul deosebită. De ce spun aşa? Fiindcă – după 
părerea mea – s-au reunit, în ţările organizatoare, două 
condiţii esenţiale: entuziasmul (e un clişeu să spui „spe-
cific latin“) şi priceperea într-ale fotbalului. (Îmi dau a-
cum seama că aceste condiţii au fost întrunite şi în Ar-
gentina '78, de exemplu, dar probabil că în subconştient 
am şi un al treilea reper: prezenţa echipei României.) 
Despre campionatele mondiale din Argentina şi Italia voi 
vorbi – firesc – mai încolo. Acum, înainte de a împărtăşi 
ce mi-a lăsat în suflet ediţia Mexic '70, simt nevoia să a-
răt cum am devenit mare microbist după 1966. 

Pe la jumătatea intervalului dintre aceste două tur-
nee finale, am început să mă duc pe stadion, luat de un 
bun prieten al tatălui meu: inginerul Ioan Giurgiu – zis 
nenea Fili sau nenea Nelu. (Cred că se poate deduce că 
tata a fost întotdeauna – şi a rămas – un simpatizant mo-
derat al fotbalului, şi al sportului în general. O singură 
dată am fost cu el pe stadion, iar la televizor se uita nu-
mai la meciurile internaţionale.) Îmi plăcea tare mult să 
merg cu nenea Fili, şi pentru că avea o maşină luxoasă 
pentru perioada aceea – un Renault 16. Am devenit sim-
patizant al singurei echipe de divizia A din oraşul meu la 
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acea vreme3, „U“ Cluj, şi destul de repede am ajuns să 
sufăr pentru această dragoste. La un meci cu Vagonul A-
rad a început să plouă torenţial – dar noi am stat pînă la 
sfîrşit, căci se vede că nici el nu avea mai multă minte 
decît mine cînd era vorba de fotbal. Aşa se face că am 
zăcut în pat cu febră peste 38°, chiar de ziua mea. 

Văzînd că sînt aşa de pasionat de fotbal, a început 
să-mi zică „Zagalo“, poreclă de care-mi amintesc cu plă-
cere – ba chiar aş spune că mă onora.4 Am fost împreună 
în 1969 la o şedinţă omagială pentru 50 de ani de exis-
tenţă a clubului „Universitatea“, în primul rînd a echipei 
de fotbal. Cu acest prilej am primit cadou cartea „Şepcile 
roşii“ a lui Ioan Chirilă, în care autorul a declarat încă de 
la început că a scris-o în colaborare cu doctorul Mircea 
Luca5, unul dintre jucătorii-reper din istoria echipei. Ci-
tind-o, am aflat că Ionel Ghilezan, unul dintre fraţii buni-
cii mele dinspre mamă, jucase şi el la „U“ – în anii '30, 

                                                           
3 Mai apoi a jucat şi C.F.R. în prima divizie – asta ca să fim pe deplin 
corecţi. Tot din acest motiv nu voi trece peste faptul că, la data cînd 
scriam această parte, se zbăteau amîndouă în divizia B. Acum (2004 / 
2005), C.F.R. este în „A“, dar cine ştie cum va fi cînd va apărea cartea 
– dacă se va întîmpla vreodată. 
4 Mario Zagalo a fost primul din lume care a cîştigat campionatul mon-
dial atît ca jucător, cît şi ca antrenor. Prin aceasta a contribuit în foarte 
mare măsură la adjudecarea definitivă a Cupei Jules Rimet de către 
Brazilia, jucînd în 1958 şi 1962 şi antrenînd în 1970. Pentru comparaţie 
voi spune că Pelé – cu toate că a jucat în cele trei ediţii menţionate – nu 
a prins finala din 1962, fiind accidentat. Din cîte îmi amintesc (dar se 
pare că greşesc – după ce am auzit la televiziune), tot Zagalo a fost an-
trenor şi în 1994, în S.U.A. – cînd au luat al patrulea titlu. 
5 Am avut onoarea să îl cunosc mult mai tîrziu, în calitate de coleg mai 
tînăr. 
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una din perioadele glorioase. Bunica îmi povestise că era 
„half“, dar nu dădusem prea multă atenţie. E drept că nu 
m-a impresionat nici că îi făcuse curte Vasi Deheleanu, 
din marea echipă a Ripensiei Timişoara, cînd fuseseră 
împreună la un bal – după un meci în Ciacova natală a 
fraţilor Ghilezan. (Mai tîrziu, în urma lecturilor, mi-am 
reconsiderat părerea: am rămas cu o mîndrie duioasă – 
dacă îmi e permisă expresia.) 

Cu toate acestea, momentul în care m-am ataşat cu 
adevărat şi constant de fotbal a fost altul decît cele mai 
sus menţionate. Pasionat fiind şi de istorie, ca şi de ri-
goare şi exactitate (doar sînt din zodia Fecioarei!), mi-am 
dat de mai multă vreme seama că acest punct de cotitură 
e reprezentat de meciul România – Anglia de la Bucu-
reşti, la începutul lui noiembrie 1968. Data nu o mai ţin 
minte exact, dar ştiu precis că era miercuri, fiindcă tatăl 
meu era la serviciu după-amiaza. Mama şi sora (născută 
în acel an) dormeau în camera mică, iar eu – neavînd alt-
ceva mai bun de făcut (îmi uitasem jucăriile şi cărţile un-
de erau ele) – m-am pus la fotbal, ca să-mi treacă timpul. 
(De vreun an ne luasem şi noi televizor – tot un 
„Temp“.) Pe măsură ce se scurgeau minutele, deveneam 
tot mai interesat de ce se întîmplă pe teren, stimulat de 
faptul că rezistăm în faţa campionilor mondiali, iar la 
sfîrşit e uşor de înţeles ce încîntat am fost că nu am pier-
dut, deşi aveam micul of că nu s-au marcat goluri. Mai 
tîrziu aveam să conştientizez că fusesem martor la naşte-
rea noii echipe a României – şi nu cu orice fel de „ma-
moşi“! 

Poate că memoria mă înşeală în afirmaţia că acesta 
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a fost primul meci al lui Angelo Niculescu în chip de an-
trenor al naţionalei, dar sigur este că atunci s-a dat im-
boldul pentru echipa care avea să meargă în Mexic. Era 
necesară o schimbare radicală, fiindcă „senatorii de 
drept“ de pînă atunci începuseră prost campania de cali-
ficare, pierzînd cu 3-0 la Lisabona. Desigur că mulţi gîn-
deau – în cel mai autentic spirit mioritic – că nu este un 
rezultat dezastruos, deoarece Portugalia fusese pe locul 3 
în 1966. Pe de altă parte însă, lumea fotbalului nostru se 
cam săturase să tot aştepte o calificare la un turneu final. 
Cea mai recentă prezenţă a noastră acolo data tocmai din 
1938, şi se încheiase cu unul din cele mai ruşinoase re-
zultate din istoria echipei naţionale: înfrîngere în faţa 
Cubei.6 (Cred că un singur eşec îl egalează – sau chiar îl 
întrece: acel 1-2 cu Emiratele Arabe Unite la Bucureşti, 
după ce fuseserăm în sferturile de finală la turneul din 
1994.) 

Să lăsăm însă divagaţiile şi să revenim la acel 0-0 
cu Anglia. Desigur că meciul a fost amical7, dar asta nu 
înseamnă că englezii au jucat în dorul lelii; doar aveau 
un blazon de apărat – şi ei au fost cei care au inventat no-
ţiunea de fair-play şi o aplică aproape întotdeauna. Prin 
urmare, aveam toate motivele să fiu mîndru – şi totodată 
încrezător în tinerii care apăruseră sau în cei mai experi-
mentaţi, care dădeau semne că încep a doua tinereţe. 

                                                           
6 Ne-a bătut cu 2-1 o ţară despre care nici nu ştiu dacă mai are azi echi-
pă de fotbal. 
7 Doar de-acum încolo campioana mondială nu va mai fi calificată di-
rect la turneul final următor. (Spun asta pentru cei mai puţin avizaţi, 
dacă tot mi-am propus să mă adresez şi lor.) 
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Într-o ordine dictată de suflet, îmi amintesc în primul 
rînd de Gornea (care şi purta numărul 1), de Petescu şi 
de Lereter – toţi de la U.T.A., echipă care era una din fa-
voritele mele şi care a fost şi campioană în acei ani. (Tre-
buie să existe o legătură între faptul că echipele din pro-
vincie aveau un cuvînt greu de spus şi nivelul general al 
fotbalului românesc, inclusiv reprezentarea la nivel de 
club pe plan european, dar e dureros să mai comentez. 
Toată lumea ştie la ce mă refer, şi mi-am propus – de alt-
fel – să nu deviez de la subiect.) Dintre bucureşteni îmi 
amintesc de Sătmăreanu de la Steaua (încă nu trebuia 
precizat că e vorba de Ludovic Sătmăreanu sau Sătmă-
reanu I8), dar mai ales de dinamovişti, care – alături de a-
rădeni – erau baza echipei naţionale. Parcă a jucat şi Pîr-
călab cu Anglia – dar nu mai ţin minte exact, pentru că 
ulterior n-a făcut faţă. La fel de nesigur sînt în privinţa 
lui Ghergheli, căci pe vremea aceea se juca numai cu doi 
mijlocaşi – şi aceştia au fost Petescu şi Lereter. Această 
nesiguranţă a mea este legată doar de meciul căruia îi a-
cord un spaţiu care cred că i se cuvine, fiind un moment 
de cotitură în fotbalul nostru. În întîlnirile de calificare, 
Ghergheli precis a jucat – chiar dacă la turneul final    
nu-mi amintesc să fi fost prezent. Am început cu jucăto-
rii mai vechi de la Dinamo, dar istorie aveau să facă tine-
rii: Lucescu, Dumitrache (idolul meu în acea perioadă) şi 
Radu Nunweiller. (Dinu avea să apară puţin mai tîrziu.) 

După cum oricine poate uşor să observe, cînd se 
                                                           
8 Sătmăreanu II (Alexandru) a fost un foarte bun fundaş central, care a 
plecat de la Dinamo în R.F.G. – şi nu am mai auzit de el. Mai multe voi 
spune la capitolul despre 1978. 
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vorbeşte despre un campionat mondial de fotbal, de obi-
cei se face referire la turneul final – care rămîne pe pri-
mul plan în amintiri şi în statistici. E la fel de clar însă că 
această extrem de populară competiţie cuprinde şi califi-
cările. De aceea mi se pare potrivit să spun cîteva cuvinte 
despre cele mai remarcabile momente din drumurile for-
maţiilor noastre spre faza finală, chiar dacă nu totdeauna 
au ajuns cu bine la capăt. 

Totuşi, înainte de a rememora prima calificare la un 
turneu final al campionatului mondial trăită – în cel mai 
adînc sens al cuvîntului – de mine, cred că e bine să arăt 
cum am ajuns să fiu conectat la fotbalul mare în deplină 
cunoştinţă de cauză. Curînd după meciul cu Anglia     
mi-am cumpărat două cărţi despre fotbal. Una se referea 
la turneul final cel mai recent, şi mi-a completat amintiri-
le vagi, însă – ca dovadă că nu m-a impresionat în mod 
deosebit – nu-i mai ţin minte titlul şi autorul. Cealaltă – 
intitulată „Rimet IX – Mexic '70“ şi scrisă în colectiv – 
avea să fie ghidul meu în istoria campionatelor mondiale 
şi un adevărat fundament al înţelegerii fotbalului de înalt 
nivel. (În paralel studiam şi „Anuarul fotbalului româ-
nesc“, dar acela avea numai date statistice: clasamente, 
scoruri, formaţii, etc.) În istoria turneelor finale – pe care 
am ajuns destul de repede s-o ştiu aproape pe de rost – 
au fost mai multe aspecte care mi-au dat de gîndit. Aş fi 
vrut să le cuprind într-o singură frază, dar mi-am dat sea-
ma că e imposibil. Ar trebui să nici nu spun acest lucru; 
doar era vorba de 8 turnee finale. Contează că impresiile 
de atunci mi-au rămas încă – şi foarte probabil că îmi vor 
rămîne pentru toată viaţa. 
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Această saga a fotbalului mondial este de la bun în-

ceput extrem de incitantă, nu numai prin ea însăşi, ci şi 
prin conexiunile care se impun – în primul rînd cu exis-
tenţa celor implicaţi, dar şi cu idealurile morale dintot-
deauna ale omenirii. Este mai mult decît o coincidenţă că 
Jules Rimet – omul care a avut ideea să organizeze o în-
trecere între cele mai puternice echipe de fotbal ale lumii 
în momentul cînd acest sport dobîndise deja o populari-
tate deosebită – era compatriot cu Pierre de Coubertin, 
cel care avusese şi transpusese în realitate iniţiativa reîn-
vierii Jocurilor Olimpice. Că amîndoi aparţineau poporu-
lui care – în viziunea mea – are cea mai interesantă isto-
rie şi cea mai atrăgătoare literatură din lume (mai ales 
pentru tineri), deci că numai nişte francezi ar fi putut a-
vea suficient spirit cavaleresc pentru a visa la triumf 
printr-o întrecere cinstită, este o speculaţie pe care nu 
vreau să o impun nimănui. 

Aş putea să scriu foarte multe despre ce mai ţin 
minte şi acum din acea carte de căpătîi, dar găsesc că    
n-ar fi onest, fiindcă – spunînd povestea turneelor finale 
pe care nu le-am văzut – m-aş abate în aşa măsură de la 
subiect încît aş ajunge la ceva oarecum opus. Totuşi, 
chiar dacă pare o platitudine, mă simt dator să punctez 
prezenţa echipei noastre naţionale încă de la prima ediţie 
a campionatului mondial (Uruguay – 1930) – o dovadă 
că patriotismul autentic prevalează faţă de condiţiile fi-
nanciare. Eram cu totul îndrituit să fiu mîndru de românii 
mei, cu atît mai mult cu cît au primit aprecierea sufletu-
lui competiţiei (cu care – de altfel – au călătorit pe va-
por). Se poate vedea uşor că sentimentele mi-au rămas a-
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celeaşi. 
Dacă mă apuc să fac trimiteri la ce se întîmplă în 

prezent, mă îndepărtez din nou, nu numai de subiect, ci 
şi de menirea acestor rînduri de a aduce alinare sufleteas-
că – autorului şi eventualilor cititori. De aceea voi mai 
spune doar ceva indisolubil legat de ce va urma, şi anu-
me că – nici astăzi nu-mi explic de ce – am ajuns, în ur-
ma lecturii acestei cărţi memorabile pentru mine, să de-
vin suporter înfocat al echipei Braziliei. Poate că a con-
tribuit faptul că – aproximativ în aceeaşi vreme –  am ci-
tit o biografie a lui Pelé, dar sigur este că am fost pro-
fund impresionat de cele povestite – mai ales cu privire 
la formaţia din 1958, despre care voi avea mereu senza-
ţia că a foat cea mai bună din toate timpurile. Şi acum, 
după ce am văzut atîţia fotbalişti mari (inclusiv pe Pelé 
spre sfîrşitul carierei, după cum voi povesti), îmi închi-
pui că Didi şi Garrincha au fost cu totul deosebiţi. 

Dorind ca aceasta să fi fost ultima divagaţie, măcar 
din capitolul în curs, voi trece la adevăratul început al 
campaniei de calificare pentru primul turneu final din 
Mexic. (Avea să mai fie cel din 1986.) S-a văzut repede 
influenţa benefică a rezultatului cu Anglia: după nici do-
uă săptămîni (dacă mai ştiu exact) am învins Elveţia – tot 
la Bucureşti. Deşi era meci oficial, şi aveam şi cu cine 
comenta (fiind sîmbătă după-masă, tata era alături de mi-
ne), am fost mai puţin impresionat decît la amicalul cu 
campioana mondială – după cum reconstitui la aproape 
35 de ani de atunci. Situaţia se reflectă în amintirile cu 
privire la jocul propriu-zis: sînt inexistente. Ţin minte, în 
schimb, speculaţiile gazetarilor – care mă fac să fiu a-
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proape sigur de scor. Este, însă, împotriva spiritului a-
cestei lucrări să le redau. În fond, au importanţă cu totul 
secundară faţă de faptul că se făcuse primul pas cu bine. 

Următorul meci pe care l-am văzut – din cauze pe 
care nu le detaliez, căci ar fi prea multă istorie şi politică 
într-o scriere despre fotbal – a fost returul cu Portugalia, 
la aproape un an de la succesul de care povesteam mai 
sus. Între timp noua generaţie căpătase conştiinţa pro-
priei valori – şi dădea şi mai mari speranţe – în urma a-
celui de neuitat 1-1 pe Wembley. L-a confirmat, obţinînd 
în grupă rezultate îmbucurătoare: egal cu Grecia în de-
plasare şi – în special – victorie şi acasă la elveţieni, care 
i-a surprins pe mulţi, inclusiv pe mine. Revenisem „în 
cărţi“, şi victoria asupra marii echipe care ne vizita (cu 
cam aceiaşi care luaseră locul 3 în Anglia) aproape că ne 
ducea la următorul turneu final, căci mai trebuia doar să 
facem egal cu grecii – tot la noi, bineînţeles. 

Cu toată cartea de vizită a adversarului, aveam mare 
încredere în ai noştri. Formula de echipă era, în ansam-
blu, cea care se dovedise reuşită în confruntările din acel 
1969. Singurul post pe care se făceau încercări aproape 
la fiecare meci era cel de centru înaintaş care să facă pe-
reche cu Dumitrache. De data asta juca Dobrin, despre 
care atunci nu ştiam prea multe, dar ulterior avea să-mi 
işte o apreciere care ar putea să contrarieze – şi cu toate 
acestea pot să o susţin pînă-n pînzele albe: a fost cel mai 
mare talent al fotbalului de la noi – cel puţin de cînd sînt 
eu conectat la fenomen.9 Poate că voi reveni la aceasta, 

                                                           
9 Nu pot să mă pronunţ despre Ozon sau Petchovschi; în schimb, des-
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totodată argumentînd de ce afirm acum că Angelo Nicu-
lescu l-a introdus sub presiunea publicului şi a presei. 
Deocamdată vreau să-mi continui povestirea; prin urma-
re reamintesc celor de o anumită vîrstă cum am sărit cu 
toţii cînd cel poreclit „Gîscanul“ – care pe bună dreptate 
dă numele stadionului din Piteşti10 – a marcat, în primele 
minute. Scorul a rămas aşa pînă la sfîrşit, dar am avut e-
moţii serioase cînd portarul Răducanu a făcut una din fi-
gurile sale obişnuite – care în acea împrejurare era să ne 
coste un 11 metri. 

Înfruntarea cu Grecia am văzut-o pe televizorul la 
care urmărisem (e un fel de-a spune) campionatul din 
Anglia, fiind nevoiţi să stăm cîteva zile la bunicii dinspre 
tată. Am fost puţin dezamăgit că s-a terminat 1-1, deşi ne 
ajungea; îmi păstrez însă părerea de atunci că ar fi fost 
frumos să ne celebrăm calificarea printr-o victorie. Nu 
mă prea încălzea că era prima oară, după peste 30 de ani, 
cînd urma să mergem iarăşi la un turneu final – şi asta 
pentru că raportam totul la mine, ceea ce nu e ieşit din 
comun la 9 ani. Ulterior am pus pe planul al doilea acest 
mic of, pătrunzîndu-mă de mîndria de a fi printre primele 
16 echipe din lume.11 

Era aproape sigur că vom rămîne la acest statut; 
                                                                                             
pre Hagi sau Balaci – da. 
10 Un alt motiv pentru care îl stimez pe Dobrin este că a rămas toată 
viaţa la F.C. Argeş – dacă tot nu a fost lăsat să plece la Real Madrid, 
cînd încă nu avea 20 de ani. 
11 O analiză mai profundă – genul meu, de altfel – ne arată că acesta es-
te un clişeu, din moment ce criteriul geografic are pondere foarte mare. 
Tot eu, însă, spun însă că e bine aşa, căci ar fi păcat ca şi campionatul 
mondial să ajungă precum Liga Campionilor UEFA. 
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promovarea în sferturile de finală era de domeniul utopi-
cului. (Se făceau 4 grupe de cîte 4 echipe, şi din fiecare 
grupă mergeau în sferturi primele două.) Aceasta a fost 
concluzia la care au ajuns cam toţi cei ce se pricepeau, şi 
la care m-am raliat; nu avea cum să fie altfel, din mo-
ment ce ne confruntam cu Anglia, Brazilia şi Cehoslo-
vacia („A.B.C.-ul fotbalului mondial“, cum se zicea în a-
cea vreme). Era cît se poate de firesc să alunecăm spre 
pesimism: Anglia era campioana mondială, iar Brazilia 
era teribil de dornică să arate că turneul final trecut fuse-
se doar o poticnire. Venea cu o formaţie extrem de puter-
nică, în frunte cu Pelé, avînd şi avantajul de a fi practic 
pe teren propriu, după cît îi susţineau mexicanii. Cu pri-
vire la Cehoslovacia ştiam că fusese finalistă în 1962, 
dar în acel moment nu avea rezultate care să-mi trezeas-
că teama. De aceea credeam că aveam şanse să-i batem, 
şi de aici devenea totuşi posibilă o calificare mai departe, 
pentru că nu numai eu – cu mintea de copil – vedeam 
realizabil un egal cu Anglia; doar mai făcusem de două 
ori isprava asta. 

Primul meci din ceea ce în limba gazdelor s-a denu-
mit „el grupo de la muerte“ (cred că nu mai trebuie să 
traduc) a fost chiar cu ei, pe stadionul Jalisco – al cărui 
nume n-am să-l uit niciodată, deşi nu este atît de faimos 
ca Azteca – din Guadalajara, al doilea oraş al ţării (ceea 
ce iarăşi nu voi putea uita). Neplăcut era că începea la 
miezul nopţii, iar eu mă obişnuisem (mai mult de nevoie) 
să mă culc seara la 8 în timpul şcolii (din care – de altfel 
– mai era puţin, fiind început de iunie). Am făcut un 
"gentlemen's agreement" cu tatăl meu: îndeplinesc în 
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continuare ce spun ei, însă ferească Dumnezeu să nu mă 
trezească la meci! Mă gîndesc acum că nu poziţia mea de 
forţă a fost hotărîtoare, ci faptul că îşi dădea seama ce 
traumă sufletească mi-ar fi pricinuit – şi orice părinte 
normal doreşte exact contrariul. Indiferent de substrat, la 
12 fără un sfert i-am simţit mîna pe umăr, iar după 5 mi-
nute – perfect lucid – aşteptam împreună cu el începutul 
transmisiei. 

Ai noştri – şi se putea remarca asta chiar în alb-ne-
gru – aveau echipamentul de care mi-e dor astăzi, fiindcă 
evidenţia toate cele trei culori: tricou galben, pantaloni 
albaştri şi ciorapi roşii cu dungă tricoloră sus. (Chiar şi 
stema de pe piept era mai solemnă decît însemnul de a-
cum.) În enunţarea formaţiei aş fi vrut să încep cu schim-
bările faţă de cea care ne dusese acolo, dar mi se pare că 
mai firesc este să-i menţionez întîi pe cei a căror presta-
ţie îi impusese ca titulari de necontestat – ca să nu mai 
folosesc expresia „senatori de drept“, cu care i-am eti-
chetat pe cei înlocuiţi după eşecul de la Lisabona. Scri-
ind îţi vin idei, deci m-am gîndit să-i trec în revistă pe ju-
cători exact invers decît se face în mod obişnuit. În acest 
caz se brodeşte, pentru că numărul 11 era tocmai căpita-
nul. Avea doar 25 de ani, şi deja era considerat unul din-
tre cei mai buni „pasatori“ (ca să iau un termen din bas-
chet sau din hochei) din Europa – dacă nu chiar din lu-
me. Urmează doar să-i dau numele, pentru cei cu vîrste 
prea fragede sau cu memorie nu tocmai impecabilă: Mir-
cea Lucescu. În centru era – bineînţeles – idolul meu Du-
mitrache, iar extremă dreaptă – teoretic (deja se trecuse 
la sistemul cu aripă falsă) – era Dembrovschi, cel care a-
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re statuie în Mexic, în urma desemnării sale drept cel mai 
bun om al echipei pe parcursul turneului. (Fiind această 
scriitură ceva cu totul personal, cum nu voi conteni să re-
pet, simt nevoia să afirm că nu înţeleg de ce.) Radu Nun-
weiller era mijlocaş stînga, iar cei doi fundaşi laterali e-
rau Mocanu (pe stînga – dacă tot am luat-o altfel decît 
sînt obişnuit) şi Sătmăreanu. 

Dintre cei care ne calificaseră fuseseră înlocuiţi Ră-
ducanu (cu Adamache, de la Braşov) şi fundaşul central 
Hălmăgeanu (cu Nicolae Lupescu, tatăl celui care are a-
celaşi apelativ cu mine şi despre care voi avea, poate, o-
cazia să vorbesc la următoarea calificare). Dacă veni vor-
ba de stoperi, îmi amintesc că în primul meci Dan Coe – 
care făcuse pereche cu Hălmăgeanu – n-a fost titular nici 
el; a jucat totuşi în Mexic – cu Brazilia, pare-mi-se. Al 
doilea fundaş central, alături de Lupescu, era Cornel 
Dinu (îi dau şi prenumele, ca să se ştie exact despre  
cine-i vorba), care jucase şi pentru calificare, însă ca mij-
locaş. Pe acest post era acum „Liţă“ (Ion) Dumitru, rapi-
dist ca şi Culai Lupescu, Dan Coe şi – să nu uităm – Ră-
ducanu, zis Tamango. (Mult mai tîrziu aveam să aflu că 
excentricul – dar atît de talentatul – portar figura cel mai 
adesea numai cu prenumele. Era mai aparte, ca şi jocul 
său12, după cum numele de familie – Necula – părea de 
botez. Se prefera doar prenumele şi pentru colegul său 
Dan, din cauza asocierilor ce se puteau face – şi majori-
tatea suporterilor nu ezitau, căci n-au excelat niciodată 
prin delicateţe.) 

                                                           
12 Este singurul portar despre care ştiu eu că a fost surprins în ofsaid. 
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Englezii aveau în echipă toate vedetele care trium-
faseră în urmă cu 4 ani, dar şi cu alte ocazii importante 
(de exemplu, am văzut cum Manchester United – unde 
juca Bobby Charlton – cîştigase Cupa Campionilor Eu-
ropeni în 1968, după ce bătuse cu 4-1 în finală Benfica 
lui Eusebio). Afară de cel menţionat, îi ştiam pe marele 
portar Gordon Banks, pe Bobby Moore – rămas căpitan, 
sau pe Hunt, Ball şi Hurst. 

Acest jucător a fost cel care a îngropat speranţele 
noastre, marcînd singurul gol al meciului. O dată spus e-
senţialul, îmi permit comentarii legate de debutul nostru 
în Mexic. Gîndindu-mă acum, îmi dau seama că am pier-
dut în primul rînd din cauza diferenţei de mentalitate; s-a 
vădit încă o dată de ce unii au ajuns să stăpînească trei 
sferturi din lume, iar alţii – să spere veşnic în miracole 
sau în sprijinul celor puternici. (De situaţia internă nu am 
ce spune, pentru că în 1970 Ceauşescu abia îşi schiţa cul-
tul personalităţii.) Avînd în palmares cele două recente e-
galuri cu englezii, ne-am închipuit că va fi floare la ure-
che să obţinem încă un rezultat de acest fel, dacă nu mai 
bun. Ei – în schimb – erau conştienţi că nu pot trata cu u-
şurinţă o grupă cu Brazilia, în care şi cele două echipe 
din Est puteau reprezenta obstacole în calificare. Faţă de 
noi, cel puţin, sînt şi acum convins că aveau oarecari re-
ţineri. 

Toate acestea s-au exprimat în teren. Am jucat şi 
noi prudent, aplicînd cunoscuta la vremea aceea „tempo-
rizare“ a lui Angelo Niculescu – o tactică iritantă pentru 
mulţi cronicari sau suporteri, dar care a dat rezultate şi a-
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vea să mai dea13. Am încercat şi artificii tehnice, însă fă-
ră un beneficiu concret. Ce folos că Dumitrache l-a făcut 
de rîs pe Bobby Moore prin dribling, determinîndu-l să 
faulteze, dacă din lovitura liberă n-a ieşit nimic? Englezii 
au lovit – şi la propriu, şi la figurat – cînd au putut (doar 
nu cu blîndeţea cuceriseră atîta), şi şi-au atins scopul. 

Dezamăgirea mi s-a estompat mult a doua zi,  
printr-un alt focar dominant: debutul Braziliei. (Mă con-
solam şi cu ideea că nu era de aşteptat să mergem mai 
departe într-o asemenea grupă. Era totuşi de dorit să ob-
ţinem măcar un punct sau – în cel mai rău caz – să dăm 
cel puţin un gol, ca să lăsăm o urmă a trecerii noastre  
pe-acolo.) Meciul din noaptea aceea era interesant şi 
pentru că a doua echipă era Cehoslovacia, care trebuia să 
ne fie adversară după 3 zile. 

Despe cehi – aşa le zicea cam toată lumea de la noi 
atunci, fiindcă nu putea să prevadă ce avea să fie peste 
vreo 20 de ani – nu ştiam mare lucru, dar în orice caz nu 
dădeam, cum am spus, importanţă faptului că jucaseră fi-
nala din 196214, fiindcă erau departe de acel nivel. Cu-
noşteam – şi mi-au rămas în minte – doar trei jucători: 
Kuna, Adamec şi portarul Viktor. (Primul era slovac – a-
propo de faptul că scriu în 2003). E clar că nu le dădeam 
nici o şansă în faţa Braziliei, şi ca mine gîndeau mai ales 
localnicii, care-i ţineau pe „cariocas“ la suflet aproape ca 

                                                           
13 În 1972 am ajuns în sferturile de finală ale campionatului european – 
prima performanţă majoră a fotbalului românesc. Puţin a lipsit să pro-
movăm între primele 4. (Ungaria ne-a dat golul decisiv în ultimele mi-
nute ale meciului de baraj.) 
14 Şi au fost învinşi de Brazilia (v. notiţa despre Zagalo).  
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pe ai lor, dornici fiind de revanşa asupra europenilor, du-
pă ce la precedentul campionat mondial – pe lîngă figura 
extrem de palidă făcută de brazilieni – planaseră dubii a-
supra eliminării Argentinei de către Anglia, în sferturile 
de finală. 

Am tot spus că nu comentez ce n-am văzut şi că 
vreau să dau cursivitate povestirii, deci dator sînt să mă 
întorc la meciul Brazilia – Cehoslovacia. Cei din urmă 
au arătat repede că reprezintă totuşi ceva în fotbal, des-
chizînd scorul. Lucrurile au revenit însă curînd la nor-
mal, momentul respectiv prilejuind evidenţierea lui Ri-
velino – mai ales prin forţa şutului. Dacă era şi precis, e-
ra imparabil – după cum s-a văzut la lovitura liberă din 
care a venit egalarea. Ulterior favoriţii mei (în mai multe 
sensuri) şi ai specialiştilor n-au mai avut bătăi de cap, ce-
ea ce reiese şi din rezultat: 4-1. Putea fi şi mai mare, da-
că Pelé nu rata de puţin o boltă de la centrul terenului, 
cînd l-a văzut pe Viktor – de altfel unul dintre cei mai 
buni portari europeni – mult ieşit. 

Cu asta, brazilienii s-au încadrat în nota obişnuită, 
de echipă de atac – şi mă gîndesc acum că au dat şi o lo-
vitură psihologică. Le era necesară această gură de aer, 
fiindcă ar fi fost probabil linşaţi – şi ar fi cauzat şi alte 
decese şi îmbolnăviri acasă – dacă n-ar fi fost măcar în-
tre fruntaşi, cînd obiectivul clar era triumful. Pe lîngă 
compatrioţii lor (între care aproape că i-aş include pe 
mexicani), le stăteau alături toţi cei care iubeau şi apreci-
au fotbalul-spectacol, adică marea majoritate a specialiş-
tilor cu şi fără patalama – categorisire necesară pentru un 
domeniu la care toată lumea îşi închipuie că se pricepe. 
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Cert este că pe vremea aceea spiritul fotbalului era altul, 
din moment ce apărarea-beton – care îi adusese succese 
serioase antrenorului Helenio Herrera15 – era etichetată 
drept cinism monstruos. 

Este foarte probabil să se fi transmis şi din celelalte 
grupe, dar îmi dădeam seama că voi obosi repede dacă 
mă voi trezi la fiecare miez de noapte, aşa că am preferat 
să mă păstrez pentru fazele superioare. În consecinţă, am 
revenit în faţa micului ecran la următorul meci al ceho-
slovacilor – care mi se părea cel mai important pentru 
noi, fiindcă era singurul în care aveam convingerea că 
putem să dobîndim puncte, şi poate chiar victoria. 

Optimismul mi s-a cam clătinat cînd au deschis ei 
scorul, căci românii nu erau brazilieni – şi acest adevăr 
trebuia privit în faţă, oricît de subiectiv ai fi fost. Noroc 
că mai aveam destul timp la dispoziţie, deci puteam spe-
ra cu toată fibra. Nu pot să spun că era ceva auto-impus 
în mod conştient, avînd în vedere că nu se punea proble-
ma să fiu la curent cu noţiuni despre cîmpurile bioener-
getice şi alte fenomene neconvenţionale (spre deosebire 
de ce avea să fie în meciul decisiv pentru calificarea la 
turneul din 1994, despre care trebuie să istorisesc cînd îi 
va veni rîndul), dar îmi era aproape imposibil să accept o 
nouă înfrîngere. Intraserăm „în priză“ nu numai noi – cei 
de departe, ci şi (în special, îmi zic acum) românii care 
se aflau la faţa locului. Îmi amintesc şi azi că, în cartea 
„Mexic '70 – jurnal sentimental“, Ioan Chirilă mărturisea 

                                                           
15 A cîştigat de două ori Cupa Campionilor Europeni cu Internazionale 
Milano, în anii '60. 
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că la 1-0 pentru cehi se gîndea la vorbele unui mecanic 
auto din Bucureşti: „Nu dăm gol la Guadalajara!“ – deci 
e uşor de închipuit prin ce trecea. 

Am avut de suferit pînă pe la mijlocul reprizei a    
II-a, iar salvarea nu ne-a venit de la Dumitrache, cum mă 
aşteptam eu, ci de la al doilea centru înaintaş: rapidistul 
Neagu, care era la primul meci acolo. (Cu Anglia jucase 
Tătaru II, dacă nu mă-nşel.) La o fază care nu anunţa ma-
re lucru, după o pasă în careu pe partea stîngă, omul nos-
tru trece de doi fundaşi, dar ajunge într-un unghi aproape 
imposibil. În acel moment, plasează mingea cu latul 
printre portar şi un apărător. Firesc, ne-am întins cu toţii 
gîturile, iar celor de acolo li s-a părut că rostogolirea o-
biectului pe iarbă a durat o veşnicie. În cele din urmă, a 
atins colţul opus al plasei, chiar lîngă bară, declanşînd o 
reacţie asupra căreia sînt inutile comentariile. 

În primul rînd fotbaliştii, dar şi cei care erau cu tot 
sufletul alături de ei, depăşiseră un mare baraj psiholo-
gic. Descătuşarea s-a făcut imediat simţită în joc, şi tot 
Neagu – cu un moral lesne de bănuit în urma dobîndirii 
încrederii în sine, alături de cea a coechipierilor – a mai 
pătruns o dată vijelios în careu, pe partea cealaltă. Nu a 
şi înscris, căci a fost faultat16, dar Dumitrache nu ne-a 

                                                           
16 Isprava lui Sandu Neagu i-a prilejuit lui I. Chirilă – în cartea la care 
mă tot refer – remarca (citat aproximativ): „Cîţi dintre fotbaliştii ro-
mâni vor putea prezenta în faţa comentatorului anului 2000 un aseme-
nea bilanţ?“. Acum e de la sine înţeles că am putea vorbi de Balint, 
Hagi sau Răducioiu (ca să rămînem în domeniul marcatorilor), dar asta 
nu clinteşte nici o iotă soclul pe care trebuie să-l punem pe inimosul ra-
pidist – mai ales că a fost un deschizător de drumuri.  
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dat emoţii la lovitura de la 11 metri. 

Normal că am tremurat pînă la sfîrşit. După aceea, 
de entuziasm, l-am convins pe taică-meu să ne uităm şi 
la următorul meci: cel dintre Italia şi Uruguay. (Pe mama 
o pusesem să doarmă în patul meu, ca în fiecare noapte 
cu fotbal.) Am regretat că am stat, pentru că a fost unul 
dintre cele mai plictisitoare jocuri pe care le-am văzut 
vreodată. (Cred că e uşor de dedus că s-a terminat 0-0.) 
Vreau însă să pun pe primul plan amintirile care provoa-
că nostalgie, şi de aceea mă gîndesc mai ales la ce a fost 
după acest al doilea meci: cînd am văzut – pe ceasul Te-
leviziunii Române – că era 4 fără douăzeci, m-a apucat 
un soi de sperietură, umbrită de mîndrie; niciodată nu 
stătusem aşa de tîrziu. A meritat însă, fiindcă a fost mult 
mai aparte decît într-o noapte de Revelion. Ca să fie totul 
foarte bine, urma duminica – în care aveam timp să mă 
refac, pentru a mă conecta la meciul aşteptat de întreaga 
lume fotbalistică: Brazilia – Anglia. 

  Circumstanţele – asupra cărora cred că nu are sens 
să revin – determinau ca această confruntare să fie eti-
chetată de gazde drept „el clasico del siglo“, termen a că-
rui traducere la noi nu m-a satisfăcut niciodată. E prea 
simplist să spui „meciul secolului“, iar „clasicul secolu-
lui“ mi se pare de-a dreptul stupid. Avînd în minte cono-
taţiile lui „clasic“, mă gîndesc că se prevedea un meci de 
referinţă sau, dacă-mi este permis, didactic – desigur, pe 
lîngă inerenta încărcătură de revanşă. E discutabil dacă 
merita atîta importanţă cîtă îi acordau latino-americanii, 
avînd în vedere momentul în care se juca, dar dacă noi – 
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care avem cam17 acelaşi fond – nu le înţelegem patima, 
cine să le-o înţeleagă? Cei cu altă structură – care erau 
detestaţi din cauză că prilejuiseră umilirea brazilienilor şi 
îi învinseseră pe argentinieni ajutaţi de arbitru, cu o eli-
minare din senin? 

Renunţ la comentariile asupra suporterilor englezi, 
fiindcă atunci nu se manifestau ca "hooligans" (nici nu 
prea aveau cum, căci erau în minoritate zdrobitoare), dar 
nu pot să trec – apropo de întîlnirea a cărei prezentare am 
făcut-o – peste regretul că finala Brazilia – Germania nu 
s-a jucat măcar cu un campionat înainte, ca să fie incon-
testabilă titulatura de meci al secolului şi al mileniului; 
aşa, pot să zic „doar“ că a fost meciul istoriei fotbalului. 
Ar fi destul atîta, dacă în societăţile de tip occidental oa-
menii n-ar fi legaţi în aşa măsură de timp – şi, colateral, 
de cronologia creştină. 

Revenind în 1970, voi spune că intrasem în aştepta-
rea febrilă a marii confruntări mînat în primul rînd de 
percepţiile proprii, căci ziare nu prea citeam la vremea a-
ceea. Ora de începere (8 seara la noi) reprezenta un in-
gredient binevenit pentru a savura evenimentul. Asta era 
pentru români (şi pentru ceilalţi europeni, bineînţeles), 
dar se pare că jucătorii aveau trăiri total diferite; la Gua-
dalajara era exact amiaza. Ţin minte că era o zi însorită, 
iar temperatura mi-o pot imagina din ce scriau cei care 
fuseseră la faţa locului. (Aici mă gîndesc şi la Ion Bă-
ieşu.) 

                                                           
17 Nuanţă pe care o consider necesară, ei fiind un fel de „nepoţi“ ai noş-
tri – care sîntem „fraţi“ cu spaniolii şi portughezii. 



 
 

J U B I L E U L   U N U I   M I C R O B I S T 

 
27

 
E un clişeu că această căldură le pricinuia mult mai 

multe necazuri englezilor, care fuseseră defavorizaţi şi în 
alte privinţe: toată noaptea li se făcuse o larmă teribilă 
sub geamurile hotelului. Desigur că au fost huiduiţi din 
belşug la intrarea în teren, ca şi pe parcursul meciului – 
cu excepţia însă a unui singur moment, remarcat de Ioan 
Chirilă: cînd s-a cîntat "God save the Queen". M-a im-
presionat – ca şi pe autorul menţionat – că mexicanul (şi 
– adaug eu – brazilianul, căci trebuie să fi fost mulţi în 
tribună) de rînd ştie ce semnificaţie are un imn naţional, 
ceea ce comentatorii noştri (de galerii nu mai vorbesc) au 
băgat la cap destul de recent. 

Am făcut atîtea divagaţii şi pentru că meciul în sine 
a fost departe de ce aşteptam de la el. Brazilienii au intrat 
din nou cu formaţia-standard – pe care îmi permit să o e-
voc acum, fiindcă mi-a rămas ca engramă, întocmai ca e-
chipele din 1958 şi 1962 (evident, din acelaşi motiv): Fe-
lix – Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo – Clodo-
aldo, Gerson – Jairzinho, Tostao, Pelé, Rivelino. (Oricît 
ar spune unii că Rivelino era aripă falsă, deci sistemul e-
ra mai degrabă un 4-3-3, eu cred că era totuşi 4-2-4 – 
mai ales că vorbim de Brazilia. Se vedea clar că această 
echipă trăieşte din atac: fundaşii laterali erau mai mult 
extreme, şi se remarcaseră doar jucătorii din faţă: meciul 
precedent fusese al lui Rivelino, iar acesta avea să fie al 
lui Jairzinho. Pelé era destul să intre în teren, iar Tostao 
demonstra că şi albii au în Brazilia o tehnică ieşită din 
comun, reuşind să treacă peste neajunsul de a nu-şi per-
mite să lovească mingea cu capul, operat fiind de dezli-
pire de retină. În fond, nici nu era o frustrare prea mare, 
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la cei 1,69 ai săi. Trebuia totuşi să se ferească de contac-
tele dure cu englezii, care intraseră şi ei cu cea mai bună 
garnitură.) 

Cu toate acestea, n-au periclitat serios poarta brazi-
lienilor; acesta este principalul motiv pentru care consi-
der jocul unul de duzină. În schimb, Banks a arătat din 
nou că pe drept cuvînt era candidat la titlul de cel mai 
bun portar din lume. (La turneu era prezent şi Iaşin, situ-
at în frunte după statistici, dar avea vreo 40 de ani.) Pînă 
la urmă s-a înclinat în faţa unui şut teribil al lui Jair-
zinho, după ce mingea trecuse pe la cei doi centri înain-
taşi – şi cam asta a fost tot. 

După aceste două victorii, evident că brazilienii e-
rau deja calificaţi în momentul întîlnirii cu noi – eveni-
ment în cel mai adînc sens al cuvîntului pentru toţi româ-
nii microbişti, cum probabil este pentru orice popor la 
care fotbalul este iubit, dar are şi un anumit nivel. Dacă 
noi trăiam cu intensitate clipele, îmi închipui ce simţeau 
cei care aveau să se confrunte cu cel mai bun jucător al 
tuturor timpurilor18 – deja o legendă vie. Necunoscuta e-
ra dacă Pelé şi alţi „oameni grei“ (Jairzinho, Tostao, Ri-
velino sau Gerson, pe care-i văzuserăm deja la treabă) 
vor juca, sau vor fi menajaţi pentru meciurile eliminatorii 
care urmau. Se înţelege ce uşuraţi am răsuflat (poate ju-
cătorii noştri – mai puţin) cînd am văzut că marii lor ata-
canţi sînt prezenţi pe teren. E drept că Rivelino nu era, 
dar tehnica lui Paulo Cesar sau Edu – care, de altfel, fu-
seseră şi titulari în calificări – era superioară, chiar dacă 

                                                           
18 Apreciere valabilă şi în prezent – şi probabil cîte zile voi avea. 
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nu aveau un asemenea şut (Cred că amîndoi au jucat cu 
noi.) Lipsea şi Gerson, din moment ce Piazza era la mij-
loc, locul său din apărare fiind luat de Fontana. Judecînd 
ulterior la rece, era de înţeles de ce brazilienii intră cu o 
echipă atît de tare – cu toate că nu era cea ideală: voiau 
să fie siguri de locul I în grupă (pentru care le trebuia 
măcar un egal, avînd în vedere că pe vremea aceea se dă-
deau 2 puncte la victorie) ca să rămînă pentru sferturi la 
Guadalajara, dar şi să-i evite pe nemţi, despre care se 
presupunea – şi aşa a fost – că vor cîştiga grupa vecină. 
Eu vreau să cred totuşi că a fost vorba şi de respectul 
pentru blazon şi oponent, deoarece persist în ideea – în-
tîlnită şi la alţii – că era o epocă mult diferită. Foarte pro-
babil şi că alor noştri le crescuse cota după victoria asu-
pra Cehoslovaciei. Indiferent de speculaţii, întîlnirea 
faţă-n faţă cu Pelé trebuie să fi fost ceva într-adevăr me-
morabil pentru ei. 

Era clar că vor fi uşor crispaţi la intrarea în teren. 
Nici chiar Răducanu – care luase locul lui Adamache – 
nu şi-a permis fanteziile obişnuite, ba chiar şi-a confir-
mat valoarea – incontestabilă, însă umbrită de asemenea 
giumbuşlucuri. Ghinionul tuturor a fost că aveau împo-
trivă nişte atacanţi cu totul remarcabili chiar şi pentru o 
formaţie a Braziliei, care au dus repede scorul la 2-0, u-
nul din goluri fiind al lui Jairzinho – asemănător cu ce îi 
administrase lui Banks. 

După vreo jumătate de oră am trecut peste emoţii şi 
am început să legăm cîte ceva. Repede s-au văzut roa-
dele: Dumitrache le-a făcut o demonstraţie de tehnică de 
spiţa lor, împingînd mingea în plasă printre portar şi un 
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fundaş central. Era clar că spectrul dezastrului aproape 
dispăruse, deci şi ai noştri erau mai relaxaţi, avînd dova-
da că brazilienii nu sînt semizei. 

Poate că ne-am cam lăsat furaţi de entuziasm, dar în 
repriza a II-a au avut ei grijă să ne întoarcă la realitate, 
refăcînd diferenţa de două goluri. A fost prima reuşită a 
lui Pelé la acel turneu final, după ce Răducanu îi apărase 
excepţional o lovitură liberă. 

Pînă la urmă a fost 3-2, dintr-o centrare a lui Dem-
brovschi (sau el o fi marcat, cu capul?). Oricum, a fost 
singura ispravă a sa pe care am înregistrat-o – motiv pen-
tru care repet că nu înţeleg de ce a fost desemnat cel mai 
bun jucător al nostru la acest turneu. Înainte de asta, Tă-
taru II trimisese două şuturi de pe dreapta, din afara care-
ului – şi unul nimerise bara transversală, dînd prilej co-
mentatorilor noştri să emită găselniţa că jucăm în manie-
ră braziliană. Mi s-a părut cam forţat şi atunci, d-apoi a-
cuma. 

Dacă tot vorbim despre demonstraţiile de virtuozita-
te în faţa celor ce o deţin în aşa măsură încît dau naştere 
la clişee din partea ziariştilor, e firesc să ajungem la lipsa 
totală a lui Dobrin în cele trei meciuri – controversată cu 
atît mai mult cu cît jucase bine în calificări. Pe moment 
n-am dat mare atenţie persistenţei lui Angelo Niculescu 
în ideea de a-l ţine pe tuşă pe acest extrem de tehnic ju-
cător, fiindu-mi clar că nu se încadrează în tactica pru-
dentă a jocului la rezultat. Putea totuşi să-l bage la sfîrşi-
tul meciului cu brazilienii, cînd se vedea bine că mai 
mult nu putem obţine. Ar fi avut şi tînărul fotbalist porţia 
lui de mîndrie şi satisfacţie, care s-ar fi răsfrînt şi asupra 
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noastră, după ce ar fi arătat unor autorităţi în materie ce 
poate face cu mingea. Ulterior am citit că Ion Băieşu a 
fost foarte revoltat de încăpăţînarea antrenorului – şi a-
cum am şi eu sentimente asemănătoare, regretînd pro-
fund că acest număr 1 ca talent în fotbalul nostru a fost 
privat de şansa de a evolua la un turneu final. (E drept că 
nimeni nu şi-ar fi închipuit atunci că nu ne vom duce şi 
la următoarele, o dată drumul deschis.) 

Cu toată înfrîngerea, aveam şanse să ne calificăm la 
golaveraj, dacă Cehoslovacia bătea Anglia cu 2-0 (Cel 
puţin aşa îmi amintesc; aş putea reface calculele, dar nu 
văd sensul.) Nu am stat la meci (am uitat de ce); am aflat 
a doua zi că au învins englezii (cu 1-0, mi se pare). 

În concluzie, au fost confirmate previziunile, dar bi-
ne că nu eram ultimii. Puteam pleca mulţumiţi, cu o vic-
torie şi cu 4 goluri marcate, dintre care 2 marilor favoriţi 
– mai multe decît celelalte echipe. Aceştia erau probabil 
şi mai mulţumiţi, căci rămîneau pe loc şi urmau să se în-
frunte cu de-ai lor (peruvienii). În schimb, englezilor a-
vea să le stea în faţă echipa R.F.G. – despre a cărei forţă 
erau inutile dezbaterile, chiar dacă n-ar fi fost suplimen-
tul de mobilizare dat de dorinţa de revanşă, după finala 
precedentă. 

Se subînţelege că acesta era sfertul care domina clar 
ca interes, măcar în Europa sau pentru cei neutri. (În Me-
xic lucrurile stăteau altfel: pe lîngă Brazilia – sau, poate 
mai bine spus, în primul rînd – era echipa lor.) Prin ur-
mare, Televiziunea Română a optat să transmită confrun-
tarea dintre englezi şi germani. A fost nevoită să facă a-
şa, din motivul că toate meciurile se disputau la aceeaşi 
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oră. Iată încă o deosebire faţă de ce se întîmplă azi, cu un 
substrat cunoscut – cred – de toţi: banii investiţi în fotbal 
prin televiziune19. Se poate spune că pe această cale s-au 
alterat spectaculozitatea şi – fie-mi permis – arta jocului, 
în favoarea angajamentului fizic şi contracarării acţiuni-
lor adversarului. Totuşi, n-aş vrea să se creadă că nu îmi 
place fotbalul de azi, cu viteza lui superioară, sau că era 
o perioadă pe de-a-ntregul romantică şi boemă, în care 
marii jucători erau profund preocupaţi de ziua de mîine. 
De aceea voi evoca aici încă o părticică rămasă în minte 
din cartea lui Ioan Chirilă – întîmplare pe care voiam ne-
apărat s-o redau. În cadrul atmosferei ce li s-a făcut en-
glezilor încă de la sosirea în Lumea Nouă, un proprietar 
de magazin de bijuterii l-a acuzat pe Bobby Moore că    
i-ar fi furat o brăţară. La aceasta, celălalt Bobby (Charl-
ton) şi-a exprimat nedumerirea cu o tentă seacă, atît de 
caracteristică naţiei: „Cum poate fi acuzat de furt un om 
care are posibilitatea să cumpere întreg magazinul în ori-
ce moment?“. 

Continuînd firul povestirii, e lesne de înţeles – apro-
po de atmosferă – că galeria germană avea sprijinul gaz-
delor. De aceeaşi parte ne situam şi noi, de astă dată mai 
mulţi. Era duminică seara, şi ne aflam la părinţii tatălui 
meu, după ce reuşisem să-l convingem pe bunicul că un 
asemenea meci merită văzut. Nepotul său dinspre fiică 

                                                           
19 Aşa s-au stricat cupele europene – în primul rînd Cupa Campionilor, 
înlocuită cu Liga Campionilor UEFA, a cluburilor bogate. E drept că 
joacă un fotbal mult mai bun decît „cei de jos“, dar trebuia să li se ofe-
re acestora – ca pe vremuri – şansa să-i întîlnească, măcar ca să ia lec-
ţii. (Totuşi, au fost destule surprize). 
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(care avea 6 ani) s-a instalat de bunăvoie, căci se amuza 
teribil de chelia lui Uwe Seeler. (Şi Bobby Charlton avea 
aşa ceva, după cum îşi amintesc cei de o anumită vîrstă, 
dar nu ştiu de ce nu-l pasiona pe cel mic în aşa măsură.) 

„U-we! U-we!“ era ca un strigăt de luptă pentru su-
porterii germani (ceea ce acum mă duce cu gîndul la vre-
murile cînd naţia lor îl diviniza pe Odin şi – de aici – la 
vechea înţelepciune că sîngele apă nu se face), dar vete-
ranul şi liderul indiscutabil al echipei era anturat de alte 
valori care fuseseră în finala din 1966: Haller, Gra-
bowski, Schnellinger sau tînărul Beckenbauer, coordona-
torul de joc, care îşi continua drumul de la „Prinz“ spre 
„Kaiser“. Forţa echipei era crescută de nou-venitul Gerd 
Müller – un adevărat „pomanagiu“, cum se zice în curtea 
şcolii: nu prea ştia altceva decît să aştepte ocazii, dar le 
şi fructifica, bătîndu-se cu toată apărarea (deseori şi la 
propriu). În fond, treaba lui era să marcheze – şi şi-o în-
deplinea ca un adevărat neamţ. 

Englezii au demonstrat destul de repede că nu dau 
importanţă ostilităţii publicului – în primul rînd datorită 
structurii lor, şi abia apoi pentru că se obişnuiseră. Şi la 
ei apăruse cineva nou: Mullery, care mi se pare că a şi 
marcat un gol din cele două cu care ai săi au ajuns destul 
de repede în avantaj – spre surprinderea majorităţii (a 
noastră – în mod cert), care se aşteptau ca englezii să fie 
victime sigure, avînd în vedere că în 1966 mult discuta-
tul (pînă azi, cu toate progresele în tehnică – inclusiv 
prelucrarea pe calculator) lor gol de 3-2 fusese cel care 
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contribuise hotărîtor la triumf20. 
Campionii mondiali au menţinut acel 2-0 pînă pe la 

jumătatea reprizei a II-a, dar nemţii sînt nemţi. Gra-
bowski făcea mereu curse pe dreapta, şi în cele din urmă 
s-a văzut beneficiul. De la 1-2 au început să atace şi mai 
intens, împinşi de cel ce merita să fie numit prinţ, fiindcă 
era tînăr, frumos, foarte capabil şi bogat de acasă (cel pu-
ţin aşa gîndeam eu – întocmai ca despre Paolo Maldini, 
după vreo 20 de ani21). Poate că au fost văzuţi şi din ce-
ruri, căci au egalat printr-unul din cele mai bizare (şi co-
mentate) goluri din istoria fotbalului: acea minge lovită 
cu o parte a cefei de către Uwe Seeler, care a luat o tra-
iectorie în consecinţă. În poarta Angliei se afla rezerva 
Bonetti, şi bineînţeles că s-a discutat mult şi dacă Banks 
ar fi luat acel gol – asta fiind soarta ingrată a celor care 
sînt în locul marilor portari (pe alte posturi mai puţin, din 
motive evidente): trebuie să apere excepţional, dacă vor 
să nu fie acuzaţi de eventualul eşec sau să mai intre. 

Speculaţiile teoretice sînt mai puţin importante, zic 
eu, avînd doar rolul de a-ţi mîngîia ego-ul, prin aceea că 
poţi fi auzit sau citit. În centrul evenimentelor relevanţa 
acestor speculaţii era şi mai mică, atenţia tuturor focali-
zîndu-se către prelungiri. S-a întîmplat ce era mai proba-
bil – şi totodată de dorit pentru noi: vest-germanii au dat 
şi al treilea gol (prin Müller – de data asta fără contacte 

                                                           
20 S-a terminat 4-2. 
21 Tocmai pentru că este o istorie a campionatelor mondiale, mă simt 
dator să fac precizarea că pe Maldini l-am remarcat cu un an înainte de 
turneul final din ţara sa – în teribila echipă a lui A.C.Milan, care mi-a 
declanşat mila faţă de Steaua în finala C.C.E.  din 1989.  
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fizice cu apărătorii), apoi au păstrat rezultatul. 

Astfel au ajuns în semifinală cu Italia (care le pro-
dusese un mare necaz gazdelor, învingînd categoric22 – 
cu toate speranţele mexicanilor, fondate pe ce jucaseră i-
talienii în grupă). În celălalt meci aveau să fie Brazilia 
(care învinsese Peru cu 4-2 fără mari bătăi de cap –     
mi-am zis imediat ce am aflat că a fost un joc sud-ameri-
can tipic) şi Uruguay (care trecuse de U.R.S.S cu 1-0, 
după prelungiri – gol cît se poate de discutabil; se pare că 
fusese aut de poartă cînd s-a centrat). 

Alineatul precedent a servit doar pentru fluenţa na-
raţiunii, din moment ce nu am văzut celelalte trei me-
ciuri. În semifinale era firesc să am parte de acelaşi nea-
juns, deşi atenuat: una avea să fie înregistrată. Pe deplin 
motivat, a fost transmisă direct tot confruntarea dintre e-
uropeni – de pe renumitul Azteca. (Programarea iniţială 
era la Guadalajara – prilej pentru unii să afirme că brazi-
lienii au fost favorizaţi de schimbarea de ultim moment, 
care îi lăsa pe loc. Pentru cine îşi aminteşte cum jucau a-
tunci, acestea sînt vorbe fără temei.) 

După cum avea să se vadă, a fost mai bine că Italia 
– R.F.G. s-a jucat pe imensul stadion din capitală (cu 
vreo 90 000 de locuri, faţă de 30 000 – cît ştiu că avea 
Jalisco). A fost – şi nu numai noi, cei care l-am urmărit, 
spunem asta – unul din marile meciuri are întregii istorii. 
Sîntem subiectivi cu toţii, însă meciurile cu adevărat de-
osebite le poţi număra pe degete, şi – chiar (sau mai ales) 
dacă ai văzut foarte mult fotbal – această semifinală nu 

                                                           
22 Sînt aproape convins că a fost 4-1. 
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poate să lipsească dintre ele. 
Mi se pare de bun-simţ, deci, să nu încerc să-i fac o 

cronică. Îmi dau seama că n-aş găsi cuvintele potrivite – 
pe lîngă că nu mai ţin minte exact evoluţia scorului şi 
toţi marcatorii (pentru care, de altfel, există anuare). Pe 
de altă parte însă, o dispută de un asemenea dramatism 
merită atenţie, măcar pentru încărcătura sentimentală co-
nexă. 

Era de aşteptat un meci „tare“, cu toate că îi vedeam 
pe nemţi favoriţi – şi asta chiar dacă ar fi învins pe alţii 
în meciul dinainte. Totuşi, italienii aveau şi ei o „trupă“ 
foarte bună, cu Facchetti şi Mazzola de la Inter, Rivera 
de la A.C. Milan (cred că nu se va întîmpla niciodată ca 
un alt oraş să aibă două echipe de asemenea nivel) şi – în 
primul rînd, dacă te luai după cotele din acel moment – 
Luigi (Gigi) Riva, zis „Il Re“. (Mă tot gîndesc – şi ar tre-
bui să dea de gîndit şi altora: de ce în fotbal există doar 
„regi“, şi nu „preşedinţi“?) Chiar dacă aveau jucători re-
marcabili, îmi venea greu să cred că pot să-i oprească pe 
adversarii lor – singurii pe care îi vedeam capabili să pu-
nă obstacole serioase în calea cîştigării definitive de că-
tre Brazilia a Cupei Jules Rimet.  

Cei de-o gintă cu noi au arătat însă repede că ştiu şi 
altceva decît să se apere – şi asta s-a văzut pe tabela de 
scor. M-am neliniştit la început, apoi mi-am zis că engle-
zii avuseseră 2-0. Speram că deznodămîntul să fie ace-
laşi, deoarece doream ca în finală Brazilia să demonstre-
ze că e cu adevărat cea mai bună din lume. Am avut des-
tul de aşteptat după ce jocul a început să curgă pe un ti-
par previzibil: atacuri practic continue ale echipei 
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R.F.G., favorizate şi de cantonarea oponenţilor în ce le e-
ra mai familiar. Renumitul „beton“ italian şi-a onorat 
blazonul pînă în momentele de prelungire, aducîndu-mă 
aproape de pierderea speranţei; abia recent mi-am dat 
seama că nemţii nu sînt învinşi pînă nu fluieră arbitrul 
sfîrşitul.23 Italienii poate ştiau treaba asta, dar se pare că 
nu-şi imaginau că se poate marca dintr-un unghi imposi-
bil şi într-un careu suprapopulat – şi totuşi aşa s-a întîm-
plat. E clar că se cuvine să scot în evidenţă autorul: 
Schnellinger. 

Curînd după începutul prelungirilor am crezut că se 
va repeta istoria din meciul cu Anglia, în momentul cînd 
iarăşi Gerd Müller a marcat, descurcîndu-se cum numai 
el ştia într-o înghesuială. De aici – foarte probabil şi din 
cauza oboselii jucătorilor – a început sarabanda goluri-
lor, care a contribuit şi ea la locul de onoare pe care îl o-
cupă acest joc în istoria fotbalului. La 3-3, chiar şi noi, 
spectatorii, intrasem într-o anxietate extrem de greu de 
stăpînit – d-apoi jucătorii, despre care e uşor de bănuit 
cum apreciau perspectiva ca învingătoarea să se decidă 
la datul cu banul. (La loviturile de departajare încă nu se 
gîndea nimeni din FIFA sau UEFA24 – şi mă mir, deoa-
rece constituie un criteriu mai onest, chiar dacă nu ideal.) 
                                                           
23 Englezii, cu umorul lor, au scos pe tema asta cîteva „înţelepciuni“ – 
exagerate doar un pic. Astfel, cunoscutul – în anii '90 – Gary Lineker 
zicea cam aşa: „Fotbalul este un joc frumos, de 90 de minute, în care 
cîştigă totdeauna nemţii.“. Şi încă una: „Dacă nemţii joacă bine, cîştigă 
campionatul mondial; dacă joacă prost, iau locul 2.“.  
24 Întrucît mi-am zis că mă adresez şi necunoscătorilor (deşi poate şi 
pentru ceilalţi e util): FIFA = Federation of International Football As-
sociations; UEFA = Union of European Football Associations. 
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Era greu de spus ce îţi doreai mai tare: să dureze cît mai 
mult acest spectacol deosebit, sau să se sfîrşească o dată, 
fiind peste mînă să suporţi atîtea lovituri cu consemnare 
pe tabela de scor. 

Pînă la urmă s-a împlinit cel mai important dezi-
derat pentru toţi: meciul s-a decis în teren. E drept că    
n-au cîştigat preferaţii mei, dar am căpătat simpatie şi 
pentru italieni, care au marcat al patrulea gol prin funda-
şul dreapta Burgnich – ceea ce spune foarte mult. 

După un asemenea spectacol, era greu (şi este şi a-
cum, în scris) să dau atenţie celei de-a doua semifinale, 
chiar dacă juca Brazilia – cu atît mai mult cu cît am vă-
zut meciul înregistrat, a doua zi după-masă (şi, evident, 
ştiam rezultatul). Au învins cu 3-1 favoriţii tuturor, şi 
singurul fapt demn de menţionat este că golul lor egali-
zator a fost marcat de la centrul terenului, de către Clo-
doaldo. A tras direct, nu cu boltă ca Pelé, iar Mazurki-
ewicz a avut mai puţin noroc decît Viktor, deşi era cam 
la fel de bun. 

Meciul pentru locul 3 îl voi aminti în treacăt, consi-
derînd că se desfăşoară doar pentru a completa podiu-
mul. Se vădeşte asta şi din felul cum se joacă – între do-
uă echipe conştiente de neîmplinire. De data asta a fost şi 
urît, specialitate uruguayană la acest turneu final, şi cred 
că nu a produs alinare germanilor victoria cu 1-0. Spun 
asta pentru că se vede că nu puneau mare preţ pe rezul-
tat, din moment ce au intrat cu rezerve în majoritate. E 
un motiv în plus să afirm că e rău ales termenul „meci de 
consolare"; se desfăşoară mai degrabă pentru clasament. 

În dimineaţa de 21 iunie 1970 nu-mi stătea capul la 
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serbarea de sfîrşit de an, ci la seara finalei – de a cărei 
semnificaţie epocală îmi dădeam seama, chiar dacă ter-
minasem doar clasa a III-a şi aveam 10 ani neîmpliniţi: 
era ultima dată cînd se atribuia cupa originară25, pentru 
că ambele combatante erau deja duble campioane mondi-
ale, iar Jules Rimet însuşi stabilise ca trofeul care avea 
să-i poarte numele să intre definitiv în posesia ţării care 
îl cucereşte de 3 ori. E inutil de spus că doream – precum 
majoritatea – ca aceasta să fie Brazilia. Consideram că 
merită mult mai mult, inclusiv prin prisma trecutului: u-
na era să obţii cele două titluri precedente în 1958 şi 
1962, şi alta – în 1934 şi 1938. 

Deja băgasem la cap că în fotbal nu se ştie nicio-
dată, aşa că e uşor de înţeles cu ce emoţii m-am pus la te-
levizor. Aveam însă şi convingerea că va ieşi cum vreau 
eu; îi consideram pe italieni adversari mai slabi pentru 
„ai mei“. (Ştiu că mă repet parţial, dar contează foarte 
puţin, dacă mi se pare important: era mai bine pentru toţi 
microbiştii din lume ca în finală să fie R.F.G. – şi nu şti-
am că vom mai avea 32 de ani de aşteptat pentru acest a-
devărat meci al meciurilor.) Pesemne că şi brazilienii tră-
iau inhibiţia inerentă la apropierea – în chip de favoriţi – 
de un măreţ vis, şi au fost „taxaţi“ pentru asta de maeştrii 
în domeniu. Nu mi-am făcut griji prea mari, totuşi – şi 
mi s-a confirmat că n-am de ce. De partea mea era şi tra-
diţia, care spunea că niciodată n-au cîştigat cei care au 
deschis scorul în finală. 
                                                           
25 Sper că va apărea pe coperta I. Era din aur masiv şi o reprezenta stili-
zat pe zeiţa Nike (Victoria – la romani). Cred că se cuvine menţionat 
numele creatorului: Abel Lafleur. 
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La pauză trebuia să fie 2-1 pentru Brazilia, cu încă 
un gol al lui Pelé, dacă arbitrul Rudi Glöckner din 
R.D.G. – care trebuie să fi avut totuşi valoare mult mai 
mare decât omologii săi din lumea necomunistă, de vre-
me ce fusese ales pentru eveniment – nu ar fi făcut ceva 
extrem de ciudat (şi nemaivăzut de mine de-atunci înco-
lo): a fluierat sfîrşitul reprizei în timp ce mingea se în-
drepta spre „regele regilor“. 

Desigur că m-am enervat, dar am uitat de toate cînd 
Gerson a pus lucrurile la punct cu un şut din afara ca-
reului – ispravă care l-a adus în centrul atenţiei comenta-
torilor şi i-a determinat să afirme că a făcut mai mult de-
cît Pelé la acel turneu final. Poate că aşa o fi fost (şi    
mi-am însuşit pe moment acest punct de vedere), însă e-
senţial este că unul pe acest Pămînt a fost şi va fi „Perla 
Neagră“, deci – cum am mai arătat – era destul să apară 
pe teren. Cred că îi şi dinamiza pe coechipieri, şi această 
finală a fost o ilustrare. A fost, totodată, un triumf al fot-
balului-spectacol, de atac – reflectat şi în scor: 4-1. Cel 
din urmă gol a fost cît se poate de pilduitor, aparţinînd 
căpitanului Carlos Alberto (fundaş dreapta, cum am 
spus) – cu un şut leit Jairzinho. 

Cum ziariştii din asta trăiesc, s-a discutat destul de 
mult pe seama acestui scor mare, pedalîndu-se pe obo-
seala italienilor în urma semifinalei. Atunci, copil cum e-
ram, aş fi putut lua în considerare un astfel de motiv ca 
prilej de reflecţie, dar acum – cînd am avut ocazia să văd 
ce înseamnă profesionismul adevărat – nu. Brazilia ar fi 
cîştigat oricum, fiindcă aşa trebuia să fie. 

Cuvine-se să închei exprimîndu-mi speranţa că am 
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reuşit să arăt de ce acest turneu final mi-a rămas poate 
cel mai pregnant în memorie. Iese din discuţie că sînt su-
biectiv; se aplică la toţi. Indiferent de trăirile unuia sau a-
le altuia, e clar că Mexic '70 a reprezentat o piatră de ho-
tar în istoria fotbalului, măcar pentru că a marcat sfîrşitul 
perioadei trofeului pus iniţial în joc. Eu îndrăznesc să 
merg mai departe, afirmînd că a fost epoca în care spor-
tul-rege a făcut paşii decisivi spre a-şi onora acest supra-
nume, prin dezvoltarea sa pe toate continentele la un ni-
vel competitiv – după cum avea să se vadă în curînd, 
chiar dacă titlul mondial nu s-a dus nici azi în afara A-
mericii de Sud şi Europei. Ce iarăşi nu puteam să-mi dau 
seama atunci, dar acum mi se vădeşte, este că fără Cupa 
Jules Rimet totul avea să fie altfel. 
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R. F. G.  –  1 9 7 4 

 
Acest prim turneu final în care s-a adjudecat Cupa 

FIFA mi-l voi imagina totdeauna ca avînd loc pe nori şi 
ploaie, spre deosebire netă de precedentul. Evident că e 
vorba de o percepţie sufletească, legată de trăsăturile de-
finitorii ale popoarelor organizatoare – trăsături influen-
ţate şi de climă. Felul de-a fi al latinilor te face să trăieşti 
cu mai multă plăcere evenimentul fotbalistic suprem (şi 
să ai şi amintiri pe potrivă). Totuşi, ca să intru cum do-
resc în această relatare, trebuie să adopt auxiliare pentru 
care calificativul „german“ este aproape un pleonasm: 
precizie şi meticulozitate.  

În jurul meu se spune că uneori exagerez cu cea din 
urmă. Chiar dacă şi aici voi da această impresie, mi se 
pare important să punctez că, pînă în toamna lui 1990, au 
existat două state germane. Amănuntele ce urmează (şi 
pe care ar fi trebuit să le dau deja; doar am vorbit de 
R.F.G. şi R.D.G.) nu sînt exlusiv pentru cititorii tineri – 
pe care mi-i doresc în număr mare; m-am convins adesea 
că multora le scapă ce nici nu te-ai aştepta. Aşadar, în 
vest era Republica Federală Germania26, născută din uni-
ficarea zonelor de ocupaţie postbelică americană, en-
gleză şi franceză – şi dezvoltată în consecinţă. În est se 
afla Republica Democrată Germană – dominată de sovie-
tici, deci comunistă. (Berlinul era şi el împărţit în două.) 

                                                           
26 R.F.Germania este denumirea oficială şi a ţării unificate, reflectînd 
structura administrativă (landurile). 
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Pentru titlul acestei părţi din povestea campionatelor 
mondiale am ales varianta pe care o foloseam în mod cu-
rent. 

Mergînd pe linia de a spune cîteva cuvinte despre 
preliminarii, ajung şi la cealaltă Germanie (iarăşi o expri-
mare des folosită pînă în 1989-1990 care poate să pară 
forţată în prezent), pentru că în favoarea echipei de acolo 
am pierdut calificarea la turneul final. Dacă nu mă-nşel, 
făcusem egal cu ei la Bucureşti, şi trebuia ca şi în depla-
sare să fie aşa, ca să ne calificăm la golaveraj. Condiţia 
preliminară era să batem Finlanda cu 9-0 aici, după ce în 
R.D.G. pierduse „doar“ cu 5-0. Am obţinut scorul dorit, 
dar nu mi s-a părut că ar fi fost aranjament; nici azi  n-aş 
băga mîna-n foc. 

În meciul decisiv de la Leipzig – ca şi în restul pre-
liminariilor – ne-am prezentat cu o „trupă“ (şi o tactică) 
în mare măsură nouă. Lumea se cam săturase de tempo-
rizările lui Angelo Niculescu, care dăduseră totuşi roade. 
(Am menţionat într-o notiţă şi performanţa de la campio-
natul european din 1972). Succesorul său, Valentin Stă-
nescu, deşi fost portar, a încercat să joace mai ofensiv – 
ceea ce a mers cu Finlanda, dar nu acasă la nemţi. Eu mă 
aşteptam la un 1-1, dar am încasat două goluri din lovi-
turi libere – şi asta e tot ce se poate spune despre un joc 
urît ca vremea de acolo în acea toamnă tîrzie. 

Lipsa echipei naţionale de la turneul final ar fi putut 
constitui pentru Ceauşescu un element solid în sprijinul 
justificării deciziei de a nu-l transmite la televizor, dacă 
ar fi avut nevoie de aşa ceva. M-aş îndepărta iarăşi de e-
senţă detaliind situaţia internă de atunci, deci cred că e 
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suficient să spun că în toamna aceluiaşi 1974, la congre-
sul al XI-lea al partidului comunist, a fost prima dată 
cînd s-a strigat „Ceauşescu – P.C.R.!“ – lozincă de ne-
şters din urechile în care a fost turnată continuu în urmă-
torii 15 ani. Cum românul s-a mulţumit dintotdeauna cu 
puţin, m-am bucurat că „s-au dat“ măcar „finala mică“ 
(altă denumire nefericit aleasă a disputei pentru locul 3) 
şi finala propriu-zisă. 

Pînă acolo a trebuit să fac apel la informaţiile din 
ziare. Mi-a picat foarte bine că R.D.G. i-a învins pe fraţii 
din vest cu 1-0 în grupă, în primul rînd pentru că nişte 
„sărăcuţi de-ai noştri“ îi dovediseră pe înfumuraţii şi îm-
buibaţii capitalişti; mă gîndeam, însă, şi că nu fuseserăm 
eliminaţi de oricine. Eram şi eu copil, aşa că nu mi-am 
dat seama cîtă dreptate avuseseră ziariştii cînd reliefaseră 
– cu aprecierile de rigoare – această manevră a echipei 
R.F.G. Luînd locul 2 în grupă, au ajuns în partea cu Po-
lonia, Iugoslavia şi Suedia – şi nu cu Olanda, Brazilia şi 
Argentina. 

Erau cu atît mai motivaţi să cedeze şefia grupei cu 
cît în continuare sistemul de disputare s-a schimbat: sfer-
turile şi semifinalele au fost înlocuite cu grupe de cîte 4, 
în care iarăşi se juca fiecare cu fiecare. Echipele clasate 
pe primul loc disputau direct finala, iar secundantele lor 
se înfruntau pentru locul 3. E clar că gazdele voiau să 
minimalizeze riscul de a scăpa meciul suprem; pentru as-
ta trebuiau să-i evite pînă acolo pe ceilalţi mari favoriţi: 
olandezii (pe care multă lume, inclusiv eu, îi vedea drept 
cei mai buni). 

Efectiv răbufniseră pe plan internaţional la începu-
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tul anilor '70, mai întîi prin echipele de club. Drumul l-a 
deschis Feyenoord, cu victoria în Cupa Campionilor Eu-
ropeni (după care – chiar în anul următor, mi se pare – a 
fost eliminată de U.T.A.; mai mult nu trebuie spus), dar 
adevărata hegemonie a dobîndit-o curînd Ajax, cu o for-
maţie cum nu a mai avut27, în frunte cu legendarul 
Cruyff. Alături de el erau nume care au făcut epocă – şi 
poate au rămas în memoria multora: Keiser, Suurbier, 
Neeskens sau Hulshoff. Au măturat tot în Europa 2 ani la 
rînd, la început sub conducerea lui Rinus Michels – arti-
zanul acestei superechipe. (Creaţia lui a fost doar cizelată 
de clujeanul „meu“, Ştefan Covaci – ca să fim cinstiţi.) 
Era normal ca Ajax să alcătuiască scheletul echipei na-
ţionale şi să îi imprime stilul, bazat pe o pregătire fizică 
excepţională – cu amprentă hotărîtoare asupra circulaţiei 
mingii şi a acoperirii fazelor de atac şi de apărare. De a-
ici şi supranumele de „Portocala mecanică“, probabil tot 
o găselniţă a ziariştilor.28 Un plus de valoare era adus de 
marii fotbalişti de la Feyenoord: mijlocaşul Van Ha-
negem şi fundaşul Israel. 

Acum e uşor de înţeles de ce făceam parte din ma-
rele grup – i-aş zice chiar majoritar – al celor care se în-
drăgostiseră de formaţia Olandei şi o vedeau mare favo-
rită la titlul mondial. Echipa R.F.G. era însă şi ea foarte 

                                                           
27 Gulitt şi Van Basten – sau Seedorf şi Davids – au fost (sau sînt) doar 
individualităţi, care s-au validat pe deplin abia după transferul în Italia 
(sau Real Madrid – pentru Seedorf). Desigur că fotbalul este un tărîm 
cît se poate de prielnic pentru polemici şi subiectivism, dar cred că opi-
nia mea măcar dă un prilej de reflecţie celor mai în vîrstă. 
28 După un film SF celebru (nu numai) la acea vreme. 
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puternică, bazîndu-se tot pe o formaţie de club care înce-
puse să domine fotbalul european: Bayern München. A-
ici juca Beckenbauer (retras fundaş, dar devenit lider şi 
al naţionalei), precum şi portarul Maier (care fusese şi la 
precedentele două ediţii ale turneului final), Gerd Müller, 
Hoeness sau Breitner. Selecţionata – de altfel campioană 
europeană în 1972 – era completată de alţi jucători renu-
miţi, ca Overath, Netzer sau Vogts. 

Cu toate acestea, era clar că vest-germanii preferă 
să-i întîlnească în grupele semifinale pe polonezi. Meda-
lia lor de aur din 1972, obţinută chiar la München, nu 
impresiona în mod deosebit pe cunoscători, deoarece se 
ştia că numai ţările socialiste merg la Olimpiadă cu pri-
ma echipă – şi nici ele, cel mai adesea; ceilalţi prezentau 
amatorii sau tineretul. 

Estimările teoretice s-au confirmat: finala a fost 
R.F.G. – Olanda, iar pentru locul 3 au jucat Polonia şi 
Brazilia. Înainte de a ajunge la cele două meciuri văzute 
în direct, vreau totuşi să spicuiesc cîte ceva din grupele 
semifinale – bazat şi pe ce am văzut la Eurosport în ulti-
mii ani. Am urmărit cu mai multă atenţie doar meciurile 
între fruntaşe (R.F.G. – Polonia şi Olanda – Brazilia), ra-
portîndu-le la impresiile din zilele disputării lor. 

Despre Polonia ştiam doar că este campioană olim-
pică, şi recunosc că nu dădeam mare importanţă perfor-
manţei de a se fi calificat în aceste grupe semifinale în 
dauna italienilor. În schimb, eram mai la curent cu ce se 
întîmpla la brazilieni. Din numele mari ale echipei care 
dusese definitiv acasă Cupa Jules Rimet rămăseseră doar 
Jairzinho şi Rivelino – insuficient pentru ca să-i prefer în 
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faţa olandezilor. De altfel, se schimbase şi jocul lor, sub 
influenţă mai ales italiană, ca rezultat al racolării valori-
lor dincoace de Atlantic – ceea ce pînă atunci se întîm-
plase rar. (E drept că Amarildo şi Jair au fost vedete în I-
talia, însă ce poate fi mai pilduitor decît că Pelé a jucat 
practic toată viaţa la F.C. Santos? S-a dus în S.U.A. doar 
cînd şi-a dat seama că e prea în vîrstă pentru fotbalul ma-
re.) Prin urmare, era doar aparent surprinzător că figura 
cea mai proeminentă a naţionalei Braziliei era un fundaş: 
Luis Perreira. Pentru mine, care ţin la spectacol, aceasta 
a fost o mare dezamăgire, şi am reacţionat orientîndu-mă 
către „portocalii“, pe care îmi făcea plăcere să-i văd. Au 
învins cu 2-1, mai uşor decît s-ar deduce din scor (după 
cum m-am convins urmărind imaginile), şi era de aştep-
tat să le dea o lecţie de fotbal şi nemţilor. 

Aceştia îi bătuseră pe polonezi cu 1-0, dintr-un 11 
metri asupra căruia îmi este greu să mă pronunţ, deoare-
ce s-a jucat pe ploaie şi noroi (probabil şi de aici îmi vine 
impresia de ansamblu). Spectacolul în sine s-a asortat cu 
vremea, aşa că nu ar trebui să mă întristez prea tare că 
am văzut doar rezumatul  – şi încă după vreo 25 de ani. 

Am ajuns, în fine, la meciurile urmărite „la cald“. 
Nici măcar în disputa pentru locul 3 n-am ţinut cu Bra-
zilia – poate şi din solidaritate cu polonezii, care aveau şi 
ei parte de „deliciile“ orînduirii care se pretindea culmea 
evoluţiei societăţii omeneşti. Mă îndoiam totuşi că vor 
face faţă, căci – oricît de subţiată le-ar fi fost formaţia – 
o înfruntare cu brazilienii era o probă de foc, cum proba-
bil va fi totdeauna. Am constatat însă repede că nu de-
geaba fuseseră remarcaţi de ziarişti Deyna, portarul To-
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maszewski, sau Kaszperczak, Szarmach şi Lato. Acesta 
din urmă (numai în enumerare) a marcat unicul gol al 
meciului, consolidîndu-şi poziţia de golgheter al turneu-
lui final. Indiscutabil că polonezii au luat pe merit locul 
3, convingînd prin joc. (E drept că Jairzinho şi Rivelino 
au fost umbre ale celor din Mexic.) Au avut şi beneficii 
cît se poate de concrete de pe urma acestei prestaţii, aju-
taţi de împrejurarea că ei şi iugoslavii erau singurii din 
Est lăsaţi să joace „dincolo“: despre Deyna – liderul e-
chipei – ştiu sigur că a făcut o figură frumoasă la Ju-
ventus. 

La meciul Polonia – Brazilia au fost alături de noi 
unchiul şi mătuşa tatălui meu. Veniseră din Bucureşti ca 
să ne însoţească într-o călătorie spre mare, prin Moldova 
şi Deltă. El era un tip foarte nostim, dar cu fotbalul nu a-
vea nimic în comun – şi am remarcat asta abia atunci, 
văzîndu-l că se plictiseşte. Totuşi, joacă un rol serios în 
această evocare, fiindcă – împreună cu taică-meu – a ţi-
nut neapărat să plecăm a doua zi. Oricît de mult i-am ru-
gat să se răzgîndească, deoarece niciodată nu mi-a plăcut 
să-mi asum riscuri, m-am ales doar cu promisiunea de a 
fi la televizor la 5 după-masa – ora marii finale. 

Cum mi se întîmplă de obicei cînd nu îmi iau toate 
măsurile de precauţie, am ajuns la căminul cultural din 
Putna după ce meciul începuse. Că a trebuit să stau în pi-
cioare nu era prea mare necaz (mai ales că lîngă mine se 
afla un olandez, cu care schimbam impresii), comparativ 
cu acela că scăpasem un gol – deşi trecuseră abia 2 mi-
nute. 

Era 1-0 pentru Olanda, dar aveam să aflu (şi să văd 
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– mult mai tîrziu) că totuşi nu pierdusem mare lucru. 
Nemţii practic nu se întîlniseră cu mingea la primul atac 
al oponenţilor; în schimb luaseră contact cu un jucător o-
fensiv, în careul lor. Aşadar, am avut şi eu o consolare, 
căci un gol din 11 metri nu e ceva epocal. 

De-acolo încolo, însă, avea să fie o înfruntare care 
îşi găseşte şi ea cu uşurinţă locul între cele demne de 
menţionat în istoria fotbalului – în special pentru ce a 
fost în repriza a II-a. Pînă la pauză s-a văzut clar că orgo-
liul german nu poate accepta eşecul pe teren propriu. Au 
dat tot din ei – mai ales Gerd Müller, care a dus scorul la 
2-1 printr-o realizare în stilul lui. (Mi se pare că tot el a 
obţinut lovitura de la 11 metri din care se egalase.) Mai e 
de spus că golul cu care ai săi au luat conducerea a izvo-
rît din centrarea lui Berti Vogts – care mai avea puterea 
să facă şi asta, ca supliment la îndeplinirea în stil nem-
ţesc a misiunii de a-l ţine pe Cruyff. 

O dată obţinut avantajul, vest-germanii practic n-au 
mai mişcat din terenul lor, deoarece – sub presiunea au-
reolei de favoriţi – a ieşit cît se poate de pregnant la su-
prafaţă structura de luptători a olandezilor. De la reluare 
şi pînă la sfîrşit au atacat în valuri (sau „în haită“ – cum 
avea să se spună mai tîrziu). Se pare însă că din nou Ma-
rele Arbitru de Sus a văzut că nemţii au un plus de voinţă 
şi i-a ajutat; altfel, şi acum mi-e greu să-mi explic cum 
de au păstrat scorul. Portarul Maier a făcut minuni. (A şi 
fost notat de gazetarii din ţara sa cu un 6 excepţional, pe 
o scară de la 1 la 5, fiind catalogat drept „Traumspieler“ 
– jucător de vis). Totuşi, om era şi el, aşa că a fost depă-
şit de 2-3 mingi – dar şi acestea au fost scoase de apăra-
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re, în frunte cu Beckenbauer, care atunci a devenit cu a-
devărat „Kaiser Franz“. 

Cred că eram mai pleoştit ca olandezul de alături 
cînd totul s-a terminat, însă astăzi mă gîndesc că R.F. 
Germania nu a fost o învingătoare chiar atît de lipsită de 
merite. A fost o adevărată încununare a carierei lui Hel-
muth Schön, care îi antrenase şi la precedentele două e-
diţii, şi acum devenea mai mare decît Sepp Herberger – 
antrenorul din 1954, cînd luaseră primul titlu. Totuşi, 
mereu îmi vor prevala în suflet regretele pentru cea mai 
bună formaţie din toate timpurile a Olandei, şi în primul 
rînd pentru cel mai mare fotbalist al ei, care a fost – 
mulţi spun asta – unul dintre cei trei corifei (în cel mai 
propriu sens) ai atacului29 din istorie (alături de Pelé şi 
Maradona), şi a rămas singurul care nu s-a bucurat de 
consacrarea supremă. 

În chip de încheiere aş vrea să dovedesc că nu sînt 
singurul care nu găseşte comparaţie (mai ales pe plan su-
fletesc) între acest turneu final şi precedentul. Recurg la 
un sprijin cît se poate de serios: Ioan Chirilă. Cartea sa 
despre R.F.G. '74, denumită „Învingătorul lui Cruyff“, 
este cam jumătate din „Mexic '70 – jurnal sentimental“, 
şi – după cum cred că s-a văzut – nu am găsit nimic im-
presionant în ea.30 

                                                           
29 Iniţial scrisesem „superjucători ofensivi“, adăugînd că precizarea 
compartimentului este necesară pentru a-l evidenţia şi pe Beckenbauer. 
Între timp, mi-am dat seama că prefixul (care nu mai este delimitat prin 
liniuţă, ca pe vremea mea) a fost banalizat de comentatori. 
30 Abia acum îmi dau seama cît de sugestiv este ales titlul. 
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A R G E N T I N A  –  1 9 7 8 
 
Puţin a lipsit să fim iarăşi cu Brazilia în grupă, dar 

s-a dus acolo Spania – efectiv trimisă de echipa noastră. 
A fost prima dintre cele trei calificări la rînd pierdute din 
propria prostie (altfel nu-i pot spune). 

Sper să nu fac şi eu o prostie: să acord preliminarii-
lor – mai ales că s-au soldat cu un insucces – mai mult 
spaţiu decît turneului final, care aparţine mai firesc temei 
ce mi-am propus-o. Totuşi, fiind un jurnal de suflet,      
n-am cum să trec peste unul dintre cele mai dramatice 
fragmente din istoria naţionalei noastre. Afirm răspicat 
asta, totodată subliniind – dacă mai e nevoie – că aş avea 
de unde alege, în cei 35 de ani de cînd sînt alături de „bă-
ieţi“. 

Poate că microbiştii trecuţi de prima tinereţe au in-
tuit deja la ce mă refer: la cele două meciuri cu Iugo-
slavia din calificări. După cum se poate deduce din ce 
am scris chiar la început, Spania avea şi ea un cuvînt de 
spus în această grupă (chiar cel mai greu – teoretic), însă 
toţi eram datori să ne jucăm şansa pînă la capăt. Vecinii 
noştri erau renumiţi ca echipă capricioasă; puteau să bată 
oricînd pe oricine, dar şi invers. Cert era că mă gîndeam 
cel mult la un egal în prima confruntare cu ei, de la Za-
greb.31 Bănuiesc că se pregăteau de succes, din moment 

                                                           
31 Pentru cei foarte tineri: cred că se poate deduce uşor că Iugoslavia e-
ra unită la vremea aceea, Zagrebul fiind al doilea oraş ca mărime al ţă-
rii. 
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ce era şi Tito – croat, de altfel – în tribună. Planurile     
le-au fost stricate de Dudu Georgescu, pe care Lucescu a 
avut ocazia „să-l facă om“ şi în afară, nu numai în cam-
pionat – unde îl „încălţase complet“, ajutîndu-l în covîr-
şitoare măsură să cîştige de două ori „Gheata de aur“32. 
Nu mai ţin minte dacă principalul înaintaş central al lui 
Dinamo şi al naţionalei a marcat ambele goluri (de unul 
– cu capul, fireşte, căci Lucescu parcă punea cu mîna 
centrările – sînt sigur); esenţial este că sîrbii (cum îi de-
numeam atunci, fără să ţin cont de subtilităţi33 – mascate 
de altfel, din cauza comunismului) nu au reuşit nimic. 

Cu acest 2-0 nesperat am obţinut o poziţie privilegi-
ată: ne era suficientă o nouă victorie în faţa iugoslavilor 
pentru a merge în Argentina, deci nu ar mai fi contat ce 
făceam în ultimul meci  – cu Spania, la ei. Succesul pă-
rea la îndemînă, după realizarea din deplasare, aşa că  
ne-am aşezat încrezători la televizor în acea duminică, i-
mediat după prînz. În cîteva minute speranţele ne-au 
crescut, alimentate de fundaşul stînga Vigu, cu un gol de 
pe partea lui. (Ar fi culmea să mă înşele memoria!) După 
aceea, adversarii ne-au arătat că nu ne va fi aşa de neted 
cum credeam (mi se pare că au condus cu 2-1), dar la 
pauză era 3-2 pentru noi – şi ne aşteptam măcar să păs-
trăm rezultatul. 

Noroc că nu mai ţin minte cine era antrenorul nos-

                                                           
32 Trofeu atribuit celui mai prolific golgheter din campionatele de pe 
continentul nostru. Recent am aflat că această performanţă îi asigură lui 
Dudu Georgescu un loc între cei mai buni înaintaşi din istoria de 50 de 
ani a UEFA. 
33 Astăzi n-aş mai îndrăzni, mai ales în locul unde s-a disputat meciul. 
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tru, ca să îi apară aici numele într-un context extrem de 
nefavorabil. Îl blamez şi acum, şi cîte zile oi mai avea, la 
fel de tare ca la terminarea meciului, pentru că l-a înlocu-
it pe Sătmăreanu II – un fundaş central cum nu avusesem 
nici în echipa din Mexic34 – cu Dobrău. Consecinţa a fost 
că sîrbii au mers spre poarta noastră ca pe autostradă, şi 
au înscris cam de fiecare dată cînd au trecut de centru. 
Scorul reprizei a II-a spune tot: 4-1 pentru ei. O socotea-
lă simplă ne arată că au cîştigat cu un rezultat ca în vre-
murile „eroice“ ale fotbalului. Nu mult a lipsit să ne bage 
şi al şaptelea gol. A avut portarul Moraru o intervenţie 
excepţională35, dar nu mai conta. 

Ziariştii, încercînd să dreagă busuiocul (ca întotdea-
una), ne aduceau în faţa ochilor că mai aveam şansa unei 
victorii în Spania. Că această şansă era pur teoretică s-a 
dovedit pe teren; erau adevăraţi meseriaşi, şi au ştiut să 
profite de nesperatul ajutor al Iugoslaviei. Ca să termin 
cu spaniolii – şi totodată să fac legătura cu obiectul pro-
priu-zis al relatării – voi spune că nu au promovat în tur-

                                                           
34 V. şi notiţa 8. Îmi menţin părerea că a fost unul dintre cei mai mari 
fundaşi centrali ai noştri pe care am avut ocazia să-i văd (precizare pe 
care o fac pentru Apolzan), alături de Ştefănescu, Gică Popescu şi Be-
lodedici  Recentele dezvăluiri ale lui Liţă Dumitru – ca martor ocular; a 
jucat şi el – privind dedesubturile nefericitei înlocuiri din pauză ies din 
cadrul acestei lucrări, care – mereu accentuez – este una de suflet. În a-
cest loc privilegiat mi s-au ierarhizat amintirile, deci sînt convins că 
mi-ar fi rămas în memorie dacă s-ar fi anunţat pe post că Sătmăreanu II 
era accidentat. Mai mult decît atît, pe fostul mare mijlocaş l-am auzit 
după ce terminasem toată cartea – d-apoi aceast capitol. 
35 Culmea este că el a fost mai mult criticat pentru acest 4-6, cînd Do-
brău veşnic îl lăsa singur cu cîte doi înaintaşi adverşi. 
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neul semifinal, fiind devansaţi de Austria. Era numai 
parţial o surpriză; austriecii aveau o generaţie de excep-
ţie, în frunte cu Krankl. 

Spre marea noastră uimire şi bucurie, Televiziunea 
Română a transmis mult de la acest turneu final. Am 
văzut meciuri din toate grupele, dar în amintire mi-au ră-
mas numai cele din grupa Argentinei (cu Italia, Franţa şi 
Ungaria) şi a Braziliei (cu Austria, Spania şi Suedia). 

Voi trece peste aceasta din urmă, cîştigată destul de 
uşor de către sud-americani (chiar dacă a fost dubios go-
lul cu care au învins Suedia), întrucît cealaltă grupă men-
ţionată este cea legată de elemente capabile să genereze 
impresii care dăinuie. 

Încă de la primul meci am avut parte de ceva intere-
sant. S-a transmis deseori în direct, dar tocmai partida în 
speţă (Argentina – Ungaria) a fost „dată“ a doua zi după-
masa. Desigur că rezultatul s-a comunicat la radiojurna-
lul de la 7 dimineaţa – pe care nu l-am ascultat, ca să-mi 
pice bine vizionarea. În drum spre şcoală m-am întîlnit 
cu un bun coleg şi, cum l-am văzut, l-am rugat să nu-mi 
divulge scorul. După cîţiva paşi, ni s-a alăturat încă un 
băiat. Primul lucru pe care i l-a spus prietenul meu a fost: 
„Şi chiar au bătut argentinienii cu 2-1, după ce au condus 
ungurii?“. 

Am găsit totuşi ceva remarcabil în acel joc – şi 
chiar de la început: gazdele aveau numerele de pe trico-
uri în ordine alfabetică. Aşa se face că portarul Fillol 
purta pe spate 5, ceea ce nu aveam să mai văd niciodată 
la cei cu acest post. Ţin minte şi acum că numărul de 
portar îl avea mijlocaşul Alonso, iar Ardiles – tot mijlo-
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caş, dar ofensiv – era cu numărul 2, care prin tradiţie se 
atribuie fundaşului dreapta (deşi nu e ceva atît de „bătut 
în cuie“ ca 1 la portar). Bine că măcar Houseman (8) şi 
Kempes (10) aveau numere care li se potriveau, fiind ju-
cători cu profil de atac. Nu am stat să verific dacă lui 
Kempes – vedeta echipei la acel turneu final – chiar îi 
venea la rînd numărul sugestiv de pe tricou36, sau a fost 
un pic de aranjament. 

Tot 2-1, cu aceeaşi răsturnare de scor, a fost între I-
talia şi Franţa. Aici am văzut cel mai rapid gol din istoria 
campionatelor mondiale de pînă atunci, care le-a folosit 
francezilor doar pentru statistică. Au fost învinşi de ar-
gentinieni cu acelaşi scor, ceea ce era de aşteptat şi pe te-
ren neutru. 

Prin urmare, meciul Argentina – Italia avea ca sin-
gură menire aceea de a stabili ordinea în grupă. Gazdele 
au făcut ceva asemănător cu cele ale turneului final pre-
cedent, deşi opţiunile nu mai erau atît de net diferite: a-
cum se punea problema ori Brazilia, ori Olanda şi R.F.G. 
Mi-e greu să mă pronunţ dacă au cedat meciul intenţio-
nat, dar sigur este că nu s-au străduit deloc. Italienii – ca-
re, sub conducerea lui Enzo Bearzot, jucau un fotbal mai 
frumos (adică mai ofensiv) decît în trecut – au marcat u-
nicul gol spre sfîrşit, prin Roberto Bettega – preferatul 
argentinienelor. Bărbaţii (de peste tot) ştiau, însă, bine că 
nu faptul că era sexy (termen pe care, evident, comenta-
torii noştri de atunci nu şi l-ar fi permis) îl impusese îna-

                                                           
36 Purtat de Pelé şi Maradona, iar la noi de Balaci şi  – desigur – Hagi. 
(Cruyff purta la naţională numărul 14, iar Dobrin – 8.) 
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intaş la Juventus. Cam asta pot să spun despre acel joc, 
cu atît mai puţin atractiv cu cît l-am văzut înregistrat. 
Consecinţa lui a fost că Italia a ajuns în grupa semifinală 
cu Olanda, R.F.G. şi Austria, iar Argentina – cu Brazilia, 
Peru şi Polonia. 

Televiziunea noastră – pertinent, aş zice – s-a con-
centrat asupra grupei europene, mai cu seamă la olan-
dezi. Chiar dacă mai aveau doar o parte din garnitura de 
elită de la începutul deceniului – şi mă gîndesc în primul 
rînd la lipsa lui Johann Cruyff – stilul rămăsese, perpetu-
at de valorile care se maturizaseră între timp: Neeskens 
(fostul „locotenent“ al „marelui Johann“37), Haan, Ren-
senbrink şi alţii – dintre care îi amintesc pe fraţii van de 
Kerkhoff, fiindcă mi s-a părut interesant că erau ge-
meni38. Echipa vest-germană era însă şi mai subţiată faţă 
de cea care fusese campioană mondială (e destul să spun 
că nu mai erau Maier, Beckenbauer şi Müller), aşa că mă 
aşteptam ca olandezii – care îşi arătaseră forţa învingînd 
cu 5-1 Austria – să le tragă o bătaie bună, chiar dacă asta 
compensa în infimă măsură nedreptatea din finala trecu-
tă. Am văzut, însă, din nou – şi în direct – că nu e de glu-
mă cu nemţii; preferaţii mei au fost nevoiţi să se conside-
re mulţumiţi cu un 2-2 care le păstra intacte şansele pen-
tru finală. 

Pînă la repetarea performanţei de la campionatul 

                                                           
37 Acesta era şi prenumele lui Neeskens.  
38 Avea să devină un fel de tradiţie la ei. Fiindcă nu sînt convins că toa-
tă lumea ştie la cine mă refer (sau că voi avea ocazia să-i amintesc), îi 
trec în revistă acum: Ronald şi Erwin Koeman, precum şi Frank şi Ro-
nald de Boer. 
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mondial precedent mai aveau de trecut de italieni. Aceş-
tia au confirmat că joacă un nou fel de fotbal, cu care au 
reuşit să deschidă scorul. Aici s-au înfuriat cei pe care îi 
susţineam – şi cred că de la acel meci se trage termenul 
„atac în haită“, căci efectiv s-au repezit cu toţii spre 
poarta adversă. Roadele s-au văzut, în urma a două şuturi 
fantastice, de la vreo 30 de metri – dintre care unul sigur 
a fost al lui Haan (golul egalizator, pare-mi-se). La o ast-
fel de dezlănţuire, italienii n-au avut replică, aşa că au 
trebuit să se resemneze cu ideea că e totuşi o realizare să 
joace pentru locul 3, după ce în ediţia precedentă nu 
ajunseseră în grupele semifinale. 

Îmi iau libertatea de a insera ceva anecdotic – care 
are legătură în primul rînd temporală cu firul poveştii. I-
mediat după acest joc remarcabil – cred – s-a difuzat fi-
nala Cupei României. Am decis, împreună cu prietenul 
care îmi spusese rezultatul întîlnirii Argentina – Ungaria, 
să-i urmărim şi pe ai noştri. De la început, vizitatorul 
meu a făcut o remarcă plină de bun-simţ: „Parcă-i alt 
sport!“. Avea să fie parţial contrazis de un gol ca al lui 
Haan, dar asta a fost cam tot, dacă ne referim strict la 
joc. Mai trebuie totuşi spus că, după această realizare de-
osebită, autorul nu şi-a dezminţit fibra de român: a tras o 
flegmă oribilă în cercul de la centru. 

Să ne întoarcem însă, şi să continuăm cu ce s-a în-
tîmplat în cealaltă grupă. Dintru început mărturisesc sin-
cer că de acolo îmi amintesc un singur meci – şi acela în-
registrat, şi urmărit mai mult pe sărite: faimosul  6-0 în-
tre Argentina şi Peru, care a declanşat atîtea comentarii, 
mai ales din partea brazilienilor – care şi ei îi învinseseră 
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pe „incaşi“ – şi a adepţilor lor. Nu mi s-a părut a fi tru-
cat, dar acesta nu este un punct de reper, din moment ce 
chiar şi acum – afectat serios de „scenarită“, cum am de-
venit din 1989 încoace – mă prind greu. În fond, Argen-
tinei îi era destul să bată la 4 goluri ca să meargă în fina-
lă. 

De aici cred că se poate bănui că această calificare a 
fost decisă la golaveraj; confruntarea dintre marile puteri 
fotbalistice ale Americii de Sud (care – desigur – a para-
lizat activitatea pe întregul continent) se încheiase 0-0. În 
rest, amîndouă au învins Polonia, care era departe de ce 
fusese în urmă cu 4 ani, chiar dacă începea să se ridice 
steaua lui Boniek – urmaşul lui Deyna ca lider şi condu-
cător de joc al naţionalei, dar şi la Juventus. Pe ansam-
blu, consideram – şi îmi menţin părerea – că brazilienii 
se puteau mulţumi cu intrarea în lupta pentru ultimul loc 
pe podium, cu acea formaţie, şi mai slabă decît în 1974. 

Peruvienii erau şi ei departe de a fi teribili, aşa că pe 
mine nu m-a mirat – şi la fel simt şi acum – că au înca-
sat-o atît de rău de la gazde, mai ales după ce i-am văzut 
cum s-au mobilizat (şi, implicit, au jucat) în finală. Pînă 
acolo, însă, aş vrea să mă mai opresc asupra unui amă-
nunt nostim, cu care m-am simţit în rezonanţă. De curînd 
mă apucasem de fumat, deci am fost receptiv la amuza-
mentul combinat cu mirare pe care bănuiesc – din cum 
relata – că l-a încercat Cristian Ţopescu cînd a aflat că 
antrenorul argentinian, Cesar Luis Menotti, a „dat gata“ 
100 de ţigări în ziua meciului cu Peru. Am trăit imediat 
solidaritatea întru viciu, dar şi un fel de invidie, pentru că 
nu reuşeam să-mi imaginez cînd a găsit timp să fumeze 
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atîta. În prezent – după un sfert de veac de amplificare a 
dependenţei – îmi dau tot mai bine seama, în special cînd 
sînt constrîns să am nopţi active. 

Dacă tot m-am pus pe aspecte picante, voi continua 
cu un citat din „Ar-gen-ti-na!“ – ultima carte a lui Ioan 
Chirilă pe care am avut posibilitatea să o cumpăr: „Brăzîl 
zeru – Îtalîă zeru“. Cam aşa suna în portugheză situaţia 
din meciul pentru locul 3, prin minutul 20. Pe atunci am 
aţipit eu prima dată, după ce fusesem toată ziua la iarbă 
verde cu colegii. M-am mai dezmeticit un pic cînd brazi-
lienii au deschis scorul, ajutat şi de taică-meu, dar apoi 
numai el a văzut cum au cîştigat italienii cu 2-1. 

Găseam inadmisibil să păţesc la fel în seara urmă-
toare, aşa că – printre altele – am dormit după-masă. 
(Cred că oricum nu adormeam la finală, nu numai pentru 
că era la o oră rezonabilă, ci şi datorită încărcăturii psihi-
ce pe care o presupune un eveniment trăit doar la 4 ani o 
dată.) Mi-e imposibil să spun dacă a fost sesizată de către 
comentator o coincidenţă destul de interesantă – cît des-
pre mine, m-am gîndit la ea doar în timp ce scriam: am-
bele echipe jucau pentru a doua oară finala campionatu-
lui mondial (şi – dacă e să mergem pînă la capăt – fuse-
seră învinse acolo). Marea deosebire era că Argentina fu-
sese în ultimul act chiar la ediţia inaugurală, din 1930. 
(Cît oi fi eu de tipicar, cred că nu are sens să mă refer şi 
la Olanda.) 

Atmosfera era tipic sud-americană – ca să folosesc 
un clişeu. Noroc că nu era incendiară la propriu, căci ar 
fi ieşit un dezastru, avînd în vedere că din tribune se a-
runcau hîrtiuţe (prefer traducerea lui „papelitos“ – cum 
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le numeau ei, de altfel – în faţa banalului „confetti“) mult 
mai multe chiar decît mă obişnuiseră gazdele, mai ales la 
meciurile echipei lor. Înainte de acest turneu final nu mai 
văzusem aşa ceva, deci a fost (şi este) firesc să mă apuce 
nostalgia de cîte ori mi se vădeşte ce popularitate a avut 
această defulare a spectatorilor. O dată ce am început na-
veta trecut – prezent, cred că e momentul să spun şi că 
găsesc mai puţin important dacă se zvîrleau şi suluri de 
hîrtie; impresia de neşters este că părea ninsă o parte bu-
nicică din teren (linia de aut şi sfertul de cerc din care se 
execută cornerele erau sigur acoperite), ceea ce mă de-
ranja, ca adept al unei dispute în condiţii optime. 

„Ninsoarea“ cu bucăţele de hîrtie a ajuns pînă în 
poarta olandeză, urmînd mingea introdusă de Kempes 
(care n-a apucat să fie denumit Supermario din simplul 
motiv că jocurile pe calculator aveau să apară cu vreun 
deceniu mai tîrziu). Ai săi meritau acest gol, după calita-
tea jocului – care, de altfel, mă determinase să trec ală-
turi de ei, după ce la început nu eram hotărît. Era de aş-
teptat – ştiu – să ţin cu ceilalţi, dar îşi pierduseră cea mai 
mare parte din farmec fără Cruyff – şi asta se vedea în 
fotbalul practicat, oarecum cu excepţia celui din meciul 
cu Italia. 

Cu toate că nu epatau, au egalat, profitînd şi de lăsa-
rea pe tînjeală a argentinienilor. S-a continuat în acelaşi 
stil prudent, decis de miză. Devenise clar că se merge 
spre prelungiri, în care ar fi fost timp pentru remedierea 
unor eventuale neajunsuri. Cînd nu ne mai aşteptam la 
nimic spectaculos, a survenit una dintre cele mai discuta-
te faze din istoria fotbalului – amintită şi acum, după e-
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xact 25 de ani: acel şut în bara transversală al lui Nan-
ninga, în ultimele zeci de secunde ale timpului clasic. 
(M-am exprimat aşa pentru că se spune că a fost în ulti-
mul minut, dar eu ţin minte39 că s-a petrecut în minutul 
89 – şi oricum s-ar fi acordat ceva în plus.) Pe moment 
nici nu mi-a trecut prin cap că Olanda putea cîştiga cam-
pionatul mondial dacă era gol; de-abia cînd s-a fluierat 
sfîrşitul reprizei a II-a mi-am dat seama că era să asist la 
o nedreptate. Spre deosebire de finala precedentă, jocul 
olandezilor le-ar fi adus un triumf puţin meritat. Au de-
monstrat, însă, ce înseamnă o echipă puternică: i se arată 
să învingă chiar dacă nu joacă grozav. 

Echipierii Argentinei s-au trezit mai repede din şoc, 
de-acum fiind conştienţi că trebuie să continue la maxi-
mum de potenţial. Au suprapus tehnica sud-americană 
peste pragmatism şi mişcare, dominîndu-i clar pe adver-
sari. Ilustrativ a fost golul lui Bertoni – înaintaşul cu nu-
măr de fundaş (4) – dintr-o acţiune individuală despre 
care, dacă ar fi să introduc şi puţină literatură, aş spune 
că parcă l-a premers pe Maradona. Mă rezum totuşi la 
cronicărie, care include scorul final: 3-1 (a marcat şi 
Houseman, din cîte îmi amintesc). 

E lesne de imaginat ce a fost la Buenos Aires în a-
cea noapte. M-a ajutat în acest sens relatarea unui martor 
ocular, căruia (din nou) e destul să-i pomenesc numele: 

                                                           
39 Aici m-am înşelat complet, după cum am constatat revăzînd meciul. 
Nanninga a egalat – cu capul (sub bara transversală, e drept), iar bara – 
laterală, şi în chiar ultimul minut – i-a aparţinut lui Rensenbrink. To-
tuşi, n-a fost ce se poate numi un şut periculos, ci mai mult un ricoşeu 
al mingii. Era mare noroc să intre.  

 
 

I O A N   B O Z A C 

62

Ioan Chirilă. Cu stilul lui unic, povestea că – între cla-
xoane şi sirene – o bătrînă voia şi ea să participe la un a-
semenea mod de manifestare a fericirii generale. Nea-
vînd altceva, a scos din poşetă o cutie de chibrituri şi a 
început să o scuture. 

Era spectacular să închei aşa, dar nu mă pot abţine 
să arunc o privire de ansamblu – ca de fiecare dată. A 
fost o cuvenită răsplată pentru entuziastele gazde acest 
triumf – urmare a unui fotbal adevărat, mai cu seamă în 
momentul suprem. Olandezii au rămas cu palida satisfac-
ţie de a putea fi consideraţi, prin cumularea rezultatelor, 
echipa deceniului 8 – ceea ce, evident, e departe de a în-
locui un titlu mondial. Din păcate pentru ei, au confirmat 
că echipele europene nu triumfă în cele două Americi40. 
În schimb, s-a pus capăt altei tradiţii – cea legată de for-
maţia care deschide scorul în finală41. Pe lîngă aceasta, 
Argentina a adus din nou America de Sud înaintea Eu-
ropei (cu 6 titluri mondiale faţă de 5) – aşa cum fusese şi 
în momentul încheierii epocii Cupei Jules Rimet. Se în-
ţelege de la sine, însă, că pentru ei conta infinit mai mult 
această primă consacrare supremă, care le conferea fără 
dubii statutul de putere fotbalistică mondială, de unde pî-
nă atunci se remarcaseră în covîrşitoare măsură pe conti-
nentul lor – în al cărui campionat aveau bilanţ pozitiv cu 
Brazilia, chiar cînd aceasta era campioană mondială. 

                                                           
40 Acum putem spune că nu înving pe alte continente. Poate în Africa… 
41 Era şi cazul, zic eu, după ce de 10 ori fuseseră învinse. 
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S P A N I A  – 1 9 8 2 
 
Fiind gazde, evident că am scăpat de echipa lor în 

preliminarii – după ce începusem să-i consider piază rea. 
(Ne eliminaseră şi de la turneul final al campionatului 
european – de două ori, dacă îmi amintesc bine.) S-a do-
vedit însă – dacă mai era nevoie – că nu spaniolii ne adu-
ceau ghinion, ci noi înşine ne făceam viaţa grea. După ce 
reuşiserăm o frumoasă victorie asupra englezilor, tot aca-
să am pierdut două meciuri la rînd: cu Ungaria şi Elveţia. 
Dacă măcar pe primul îl cîştigam (şi puteam s-o facem, 
căci eram mai buni la acea oră), eram practic cu vizele 
de Spania în buzunar – pe lîngă că ar fi fost o performan-
ţă istorică: cea dintîi victorie în faţa vecinilor de la vest. 

Tot poporul a pierdut cu asta; pe postul naţional nu 
s-a transmis nimic. Începuse perioada de privaţiuni ac-
centuate, în primul rînd alimentare, sub pretextul necesi-
tăţii de a plăti datoriile externe. Românii reacţionau cum 
ştiau (şi ştiu) mai bine: se descurcau – în acest caz cu an-
tene pentru ţările vecine.42 Noi, clujenii, aveam posibili-
tatea să prindem Ungaria în două locuri: lîngă linia ferată 

                                                           
42 Unii mergeau şi mai departe, fiind pilde vii pentru laşitatea şi dupli-
citatea care au făcut atîta rău (şi) imaginii noastre în lume: lăudau iste-
ţimea lui Ceauşescu, care – după aceşti clănţăi – îşi dăduse seama că  
n-are rost să dea vreun ban pentru televizarea meciurilor, din moment 
ce sudul ţării prinde bulgarii, vestul – ungurii sau sîrbii (în Banat), iar 
estul şi nordul – ruşii. Făcînd abstracţie că era vorba de un principiu, 
lăudătorii de circumstanţă nu-şi puneau problema ce e în centrul ţării – 
şi nu trebuie să ne mire. „Prietenii ştiu de ce. “ (Iar se potriveşte.) 
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şi la poalele Feleacului – zonă căreia îi spunem Făget. 
În aceste condiţii e de bănuit că nu pot să mă laud 

cu o acoperire serioasă a partidelor, deşi timpul mi-ar fi 
permis: terminasem sesiunea, aşa că puteam zice că am 
un noroc similar cu cel din 1978 – cînd eram cu un an î-
nainte de admiterea în facultate. (Desigur că la fotbal    
n-aş fi renunţat, orice examen ar fi fost, dar comoditatea 
mea înnăscută ar fi avut de suferit.) Necazul era însă că 
depindeam de soţul asistentei tatălui meu – care avea un 
prieten în Someşeni, aproape de calea ferată, şi mă che-
ma de cîte ori se ducea. (S-ar fi văzut şi la el acasă, tot 
datorită vecinătăţii cu traseul trenurilor, dar în condiţii 
mai puţin satisfăcătoare: avea televizor „Sport“43, iar de 
deranj nici nu vorbesc.) Într-un fel, era mai bine la ami-
cul respectiv: televizorul (cu ecran mare) se afla în curte, 
şi aveai şi cu cine comenta, căci de fiecare dată se adu-
nau cel puţin 20. 

A fost primul turneu final cu 24 de echipe, ceea ce – 
evident – a impus un nou sistem de desfăşurare. În prima 
fază erau 6 grupe de cîte 4 echipe. Pentru că tot cele do-
uă fruntaşe treceau mai departe, sferturile de finală au 
fost înlocuite cu grupe de cîte 3, în care se juca sistem 
turneu, urmînd ca învingătoarele să dispute semifinale 
clasice. 

Înainte de a trece la cea mai spectaculoasă grupă de 
acest gen, formată din Italia, Argentina şi Brazilia, mi se 
pare mai mult decît interesant să mă opresc asupra unui 
meci cu conotaţii extrafotbalistice, Polonia contra 

                                                           
43 Pentru tineri: mic şi (evident) alb-negru. 
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U.R.S.S., în care celor dintîi le era suficient un egal ca să 
meargă în semifinale. Îşi reveniseră după prestaţia mai 
slabă din Argentina şi – cu Boniek către apogeul carierei, 
dar şi cu cîţiva laureaţi în 1974 – le-au demonstrat sovie-
ticilor că nu pot să-i împiedice să menţină scorul ca la în-
ceput. Mai mult decît atît, în ultimele minute, Szarmach 
(la el, în primul rînd, mă gîndeam cînd am adus vorba de 
cei de pe locul 3 în R.F.G.) a scăpat singur în terenul ad-
vers. În loc să se ducă spre poartă, cum părea de la sine 
înţeles, s-a îndreptat spre steagul de colţ şi a aşteptat aco-
lo apărătorii. Au venit doi, dar nu i-au putut lua mingea 
decît trimiţînd-o în corner44. Faza care – implicit – a ur-
mat nu i-a interesat pe polonezi; se vedea asta clar. La fel 
de clar era însă şi că voiau (şi reuşeau) să-i batjocorească 
pe ruşi în faţa lumii întregi: acelaşi Szarmach a repetat 
figura după cîteva zeci de secunde, împingîndu-l pe arbi-
tru la a grăbi sfîrşitul; probabil şi el ajunsese să se simtă 
penibil. 

La a doua cursă a înaintaşului polonez am pătruns şi 
noi – telespectatorii – mesajul, mai ales că nu eram din 
alt sistem de coordonate: măcar aşa le puteau plăti sovie-
ticilor pentru suferinţele şi batjocura îndurate în urma 
impunerii cu forţa a stării de lucruri pe care nu au cum  
s-o uite cei peste o anumită vîrstă azi. La polonezi pro-
blema se punea cu atît mai acut cu cît începuse dictatura 

                                                           
44 Ca interesantă (să-i spunem) coincidenţă, trebuie neapărat să menţio-
nez că – la cîteva ore după ce am scris aceste rînduri – am văzut ceva 
asemănător din partea lui Thierry Henry, ca să păstreze rezultatul în în-
tîlnirea Arsenal – Chelsea  2-1. Aş putea zice că este doar un epigon, 
dacă n-ar fi fost prea mic pentru a-l vedea pe Szarmach. 
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lui Jaruzelski, ca singură alternativă la o invazie urmată 
de ocupaţie – cum păţise Cehoslovacia, în 1968. Se sub-
înţelege că galeria echipei lui Szarmach şi Boniek – care 
şi-a făcut datoria pe parcursul întregului meci, la un nivel 
impresionant pentru mine – era formată exclusiv din e-
migranţi. Mă gîndeam cu invidie (dublată de respect şi 
regrete) că, spre deosebire de români, oamenii acestui 
popor vor şi pot să îşi afirme identitatea şi unitatea, în 
orice ţară s-ar afla45. 

Să lăsăm însă elementele de ideologie, mai ales că 
în acele momente îmi captau atenţia şi mai puţin decît de 
obicei; aveam ce aveam doar cu Ceauşescu. Îmi persistau 
în suflet neplăcerile legate de imposibilitatea de a urmări 
marele eveniment acasă, mai ales că îi deranjam pe alţii, 
dar cele rele erau împinse în obscuritate de bucuria de a 
vedea din nou – după 12 ani – o mare echipă a Braziliei. 

Şi-au luat strălucitor revanşa în faţa argentinienilor 
pentru necalificarea în finala precedentă, despre ale cărei 
aspecte discutabile am povestit. Au cîştigat mai clar decît 
arată scorul de 3-1, dînd senzaţia că pot să înscrie cînd 
vor. Îi vedeam deja în finală, poate chiar din nou campi-
oni mondiali, pentru că mi se părea imposibil să nu scoa-
tă măcar un egal cu Italia (care învinsese Argentina cu  
2-1). Astfel s-ar fi dus în semifinală cu polonezii, care nu 
le-ar fi făcut faţă. 

Am ajuns cînd aveau 2-1 italienii, fapt care m-a mi-
rat foarte tare. (Mă gîndesc acum că nu trebuia, dar ne-
                                                           
45 Atunci nu mă impresiona în mod deosebit că Papa era polonez; desi-
gur că optica mi s-a schimbat. Poate n-aş fi inserat această notiţă dacă 
nu s-ar fi împlinit de curînd 25 de ani de pontificat. 
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glijasem că în meciul precedent cei din ţara sambei se 
confruntaseră cu apărarea din ţara tangoului. Nu întîm-
plător folosesc aceste două clişee legate de dansuri; orice 
s-ar zice, un meci între latino-americani are şi astăzi o 
estetică aparte, combinată cu plăcerea de a juca – pînă nu 
cad în extrema cealaltă, cu faulturi brutale şi încăierări 
generale. Contra celor care de aproape 20 de ani aplicau 
apărarea-beton, altfel se puneau problemele – dar mi-am 
dat seama puţin mai tîrziu. Cu atît mai mult era aşa cu cît 
Bearzot le imprimase – cum am menţionat – un stil cu 
tente ofensive, demonstrat deja în Argentina şi adus la 
nivel înalt prin abilitatea de golgheter a lui Paolo Rossi.) 
Peste mirare, eram iritat că s-a putut ca brazilienii să fie 
conduşi – stare împărtăşită de ceilalţi din public, care ră-
măseseră şi ei cu impresia din întîlnirea cu cealaltă mare 
putere fotbalistică de pe continent46. Am încercat să 
transmit celor din jur cu ce mă sugestionam: „Brazilia dă 
gol cînd vrea!“ – şi curînd am sărit în sus cu toţii, la şutul 
din afara careului al lui Falcao, care a fost formidabil 
doar în context. Însemna calificarea pentru formaţia sa şi 
îmi permitea să strig (în timp ce ne felicitam): „V-am 
spus eu!“. 

N-am apucat bine să mă bucur de reuşita favoriţilor 
mei, că aceştia au trimis absolut stupid o minge în cor-
ner, de la peste 30 de metri. De faza care a urmat a profi-
tat din nou Rossi, care – după cum ţin minte – realiza cu 
adevărat ceea ce englezii numesc "hat-trick"47.  

                                                           
46 E drept că Uruguay are două titluri mondiale, dar în 1930 şi 1950. 
47 Trei goluri la rînd – şi nu în total – în acelaşi meci. 
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Din nou m-am concentrat intens, căci mai aveam 
timp: vreo 8 minute, dacă nu mă-nşel48. (Ajunsesem să 
mă simt una cu formaţia Braziliei, ceea de mi se pare fi-
resc şi când rememorez acele clipe – şi nu numai.) Din 
păcate pentru sufletul multora, soarta echipelor se hotăra 
pe teren, şi italienii şi-au adus la iveală încă o dată fon-
dul de experţi în apărare. Imediat după ce arbitrul a con-
sfinţit calificarea lor în semifinale, vecinul din faţă s-a 
întors către mine: „Parcă ziceai, dom' le, că Brazilia dă 
gol cînd vrea…“. Am ridicat din umeri şi am lăsat capul 
în pămînt – singurul răspuns pe care-l vedeam posibil. 

După cum se gîndea toată lumea, Italia – o dată tre-
cută de Brazilia – a intrat în finală. I-au învins pe polo-
nezi cu 2-0, şi consider demn de evocat doar că Rossi a 
marcat ambele goluri; de asta sînt sigur. 

În schimb, cealală semifinală nu va fi uitată pînă 
cine ştie cînd, în toată lumea fotbalistică. Cum şi noi, ro-
mânii, ne simţim ca făcând parte din ea, e destul să îi po-
meneşti unui microbist mai vechi de meciul Franţa – 
R.F.G. din 1982 ca să te poţi întinde la poveşti. Trebuie 
să mărturisesc că nu ţin minte din ce grupă se calificase-
ră francezii, dar cred că nu e fundamental. Nemţii învin-
seseră echipa ţării-gazdă şi – într-un meci anunţat cu sur-
le şi trîmbiţe (pînă la transformarea în clişeu49) drept o 
înfruntare de calibru greu – au făcut 0-0 cu Anglia. (Bine 
că nu am văzut ce joc a fost; mi-am zis asta chiar atunci, 
după cronicile din ziare.) Englezii au făcut egal şi cu spa-
                                                           
48 Îmi dau seama că nesiguranţele apar cam des, dar au trecut – totuşi – 
peste 20 de ani. 
49 Din 1990, sigur. 
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niolii, aşa că ambele aceste formaţii au rămas spectatoa-
re. 

Cea mai faimoasă dispută fotbalistică franco-germa-
nă a fost atît de dezbătută încît o cronică – şi încă din a-
mintiri vagi – mi se pare inoportună. Aş fi vrut să îmi în-
cep evocarea din momentul în care francezii au ajuns la 
3-1, dar trebuie să mă opresc şi la o fază celebră în isto-
ria fotbalului50 – cea în care Battiston putea rezolva cali-
ficarea în finală fără prelungiri. Consider de la sine înţe-
les că Schumacher trebuia eliminat pe loc, aşa că vreau 
doar să atrag atenţia că această brutalitate – urmată de 
declaraţia de un cinism incalificabil cum că-i va plăti lu-
crarea dentară francezului – a umbrit toate meritele aces-
tui talentat portar, poate chiar mai bun decît Maier. Şi-a 
făcut-o însă cu mîna lui, dacă n-a ţinut cont că sportul 
este domeniul care răspunde poate cel mai bine năzuinţei 
de pace, deci este total opus căii prin care germanii au 
căutat uneori să îşi manifeste superioritatea de rasă. 

Din moment ce tot am început cu altceva decît plă-
nuisem, îmi voi permite şi trasarea cadrului disputei. 
Dacă mă bazam pe realizările la recentele mari turnee ale 
celor două echipe, n-aş fi putut acorda vreo şansă france-
zilor. În Argentina – am arătat – nu făcuseră mare lucru 
(e drept că nici nemţii, dar măcar se calificaseră în gru-

                                                           
50 Oricît ar fi de celebră, sînt destul de mulţi români care nu au avut po-
sibilitatea să o vadă, fie că erau prea tineri (sau încă nu se născuseră), 
fie că nu aveau acces la posturile străine. Pentru ei o voi reda pe scurt: 
Battison scapă singur spre poarta germană, iar Schumacher intră în el 
cu pumnii şi cu picioarele, fiind evident că atacă jucătorul, şi nu min-
gea. Arbitrul nu a acordat nimic. 
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pele semifinale). Între timp, însă, se dezvoltase o genera-
ţie cu totul deosebită – în frunte cu Platini, despre care 
voi spune doar că l-a urmat pe Boniek la Juventus. Mai 
erau Giresse, Tigana sau Bossis – la care se adăugau ju-
cători talentaţi din formaţia mai veche, cum era Roche-
teau. Aşadar, situaţia se schimbase – cu atît mai mult cu 
cît echipa R.F.G. fusese învinsă în grupa de 4 de către 
Algeria, după care s-a calificat cu ajutorul Austriei. S-au 
rodat pe parcurs, se vede, de vreme ce au avut cîştig de 
cauză în faţa Spaniei şi Angliei. 

Cred că e uşor de dedus cine juca fotbal cu adevă-
rat; de aceea noi – cei din Someşeni – am fi ţinut cu ei 
chiar dacă n-am fi fost de aceeaşi gintă. După fapta jos-
nică a lui Harald Schumacher ne-a apucat de-a dreptul 
furia contra sa şi a coechipierilor. Strigătele noastre au a-
tras şi pe alţii, astfel că la expirarea celor 90 de minute 
(cu 1-1, prin contribuţia covîrşitoare a arbitrului51) nu 
mai erau locuri pe băncile lungi de lemn. 

Entuziasmul sporea o dată cu avantajul francezilor – 
creat curînd după ce s-a dat drumul la prelungiri. Cînd 
Trésor – fundaş central52, de altfel – a dus scorul la 3-1 
cu un voleu spectaculos, răcnetele s-au auzit pînă depar-
te. Din multitudinea de voci am recunoscut, totuşi, ime-
                                                           
51 V. şi notiţa de mai sus. E de precizat că două decizii nu putea lua: pe-
nalti (pentru că faultul a fost în afara careului) şi corner (mingea a ieşit 
din Battiston). 
52 A fost şi căpitanul echipei o vreme, pînă la ascensiunea lui Platini. 
Interesante cu adevărat sînt însă numele lui – nu atît cel de familie (ca-
re înseamnă „comoară“), cît cel de botez: Marius – foarte probabil luat 
din „Mizerabilii“, însă mult mai obişnuit la noi sau la italieni şi spanioli 
(Mario). 
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diat una: era a tatălui meu, care probabil se aştepta ca la 
acea oră să fiu acasă. Nu era momentul să-i reamintesc 
că la un meci eliminatoriu există – chiar destul de frec-
vent – posibilitatea de prelungiri, aşa că doar i-am făcut 
semn să vină lîngă mine. A refuzat, şi n-am mai insistat, 
fiind prea preocupat de ce se întîmpla la televizor. 

De atunci încolo mi-a intrat definitiv în cap că nem-
ţii nu sînt învinşi pînă nu fluieră arbitrul. Şi astăzi îmi 
spun că au marcat al doilea gol prea repede, iar cel egali-
zator a avut o imensă componentă psihică, fiind în prin-
cipal rezultatul furiei scăpate de sub orice control: a venit 
dintr-o poziţie aproape la fel de grea – şi o execuţie de o 
disperare pe măsură – precum cel al lui Uwe Seeler con-
tra Angliei, în 1970. 

Dacă tot reliefam factorul psihic, sînt curios ce echi-
pă – chiar fără fond latin – ar fi rezistat la incidentul cu 
Battiston, la o asemenea egalare şi la persistenţa egalită-
ţii după cele 5 lovituri de departajare care se acordă din 
start53. Refuz să retrăiesc momentul în care vest-germa-
nii au tranşat disputa, şi de aceea va fi invers decît în ge-
neral: nu voi trece autorul golului din 11 metri care a dus 
echipa R.F.G. în finală, deşi mi-l amintesc. 

Am clocotit pînă la confruntarea supremă, conso-
lîndu-mă doar cu ideea că Italia va cîştiga dacă va ajunge 
la 2 goluri diferenţă. Văzusem în meciul cu Brazilia cum 
ştiu să ţină de rezultat, şi eram nevoit să mă bazez pe a-
ceastă capacitate a lor, cu toate că îmi era ciudă că îi eli-

                                                           
53 Cred că a fost primul turneu final cu această reglementare. Oricum, 
în Argentina n-a fost nevoie. 
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minaseră pe urmaşii lui Pelé. Obsesia mea era să fie în-
vinşi nemţii, aşa că dintre două rele trebuia să-l aleg pe 
cel mai mic. 

Marea pasiune pentru fotbal m-a împins să văd şi 
meciul pentru locul 3, chiar dacă părerea despre acest 
gen de dispute îmi era ca şi acum. S-a confirmat ce pre-
conizam: Polonia a învins cu 3-2 o echipă a Franţei care 
avea toate motivele să fie demoralizată; un semn a fost 
că au introdus mai mult rezervele. Statisticile vor reţine, 
însă, doar că polonezii au fost de două ori pe podium în 
trei ediţii. 

La finală am pornit-o împreună cu cel mai bun pri-
eten; tatăl meu – marcat şi el de teribila semifinală – nu a 
vrut să rişte o prezenţă la triumful germanilor. Ne-am 
dus cu autobuzul, şi din lipsa mea de experienţă ca şofer, 
dar şi pentru că însoţitorul meu adusese o sticlă de vin – 
bună pentru toate genurile de împrejurări, dacă ai apetit 
în acest sens. 

Dacă am fi băut în acelaşi timp, am fi făcut-o din 
motive exact opuse. Mi-a declarat pe drum că ţine cu 
R.F.G., tocmai fiindcă îi place să fie în minoritate. Cînd 
am ajuns în grup, era – desigur – imprudent să-şi mani-
feste zgomotos preferinţele; în schimb, eu am putut     
să-mi mărturisesc de la bun început încrederea în succe-
sul italienilor, o dată atinsă diferenţa de două goluri. 

Momentele pînă la începutul confruntării mi s-au 
părut a trece mai uşor decît în trecutele situaţii similare, 
pentru că m-a impresionat că se afla în tribună cancelarul 
Helmuth Schmidt. Mi-am zis că în sfîrşit se vede ce im-
portanţă socială are fotbalul, din moment ce este pe a-
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genda unei personalităţi atît de cunoscute. Nu era însă 
singura figură proeminentă care asista; cealaltă protago-
nistă a finalei era reprezentată de preşedintele Ales-
sandro Pertini (mai puţin cunoscut de către mine, fiind – 
prin constituţia lor – cu implicare mai redusă în viaţa po-
litică). Între cei doi se afla o gazdă cît se poate de impo-
zantă: regele Juan Carlos – despre care aveam să aflu 
mai tîrziu că nu venise acolo doar pentru protocol; este 
suporterul cu rangul cel mai înalt al lui Real Madrid. Cei 
doi lideri implicaţi în confruntare se manifestau în con-
cordanţă cu structura popoarelor lor: Schmidt afişa un 
zîmbet de circumstanţă, pe care nu şi l-a modificat în tot 
cursul meciului, iar Pertini începuse deja să salute expan-
siv jucătorii şi publicul – şi trecuse de 80 de ani. 

Cred că aceste aspecte colaterale mă interesau ex-
clusiv pe mine, şi sigur este că nu le-a mai dat nimeni 
importanţă o dată ce a început spectacolul propriu-zis; e-
rau destule de văzut pe teren. Italienii se convinseseră că 
nu e de joacă, deci urmau tot ce le indicase antrenorul. 
Profitul – un 11 metri – a apărut destul de repede. E les-
ne de înţeles ce efervescenţă a fost printre noi – dar şi 
cum ne-am dezumflat cînd l-au ratat. Doar Mircea, ami-
cul meu, chicotea. Avea să înceteze cînd favoriţii marii 
majorităţi au deschis scorul. Eu mă bucuram cu atît mai 
mult cu cît nu căzuseră psihic după grava nereuşită; ar fi 
fost perfect posibil pentru oricine – cu sau fără sînge la-
tin. 

Cînd şi-au consolidat avantajul, entuziasmul a fost 
pe măsură. Acum era momentul să mi se demonstreze te-
za – pe care am repetat-o. Buna dispoziţie mi-a sporit vă-
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zînd că preşedintelui Italiei i se potrivea apelativul San-
dro: se bucura ca un copil la fiecare gol. Şi mai încîntat 
am fost cînd s-a ajuns la 3-0 cu toate că – firesc – nemţii 
începuseră să preseze. De-acolo încolo chiar că nu mai 
putea să se întîmple nimic, aşa că aşteptam doar ca arbi-
trul să confinţească împlinirea dorinţei mele – şi a tuturor 
celor care suferiseră la meciul R.F.G.– Franţa. 

Chiar dacă vest-germanii au marcat şi ei un gol, nu 
se poate spune că eşecul lor a stat vreun moment sub 
semnul îndoielii. Zic eu că Italia a meritat acest prim titlu 
din perioada modernă54, cu atît mai mult cu cît juca fot-
bal adevărat. Noi, cei de pe bănci, ne alăturam trăirilor 
preşedintelui Pertini – care strîngea mîini în stînga şi-n 
dreapta, în paralel cu ţopăituri de entuziasm sau salutări 
şi bezele adresate tuturor. Cancelarul Schmidt avea şi în 
acele momente expresia de la început, şi a răspuns sec – 
ba chiar cu o tentă de ironie care nu putea să mascheze a-
mărăciunea înfrîngerii – la strîngerile de mînă ale lideru-
lui italian, care îl amuza şi pe regele Spaniei. 

Trecînd peste aceste amănunte de coloratură, aş 
spune şi că succesul suprem a fost o răsplată binemerita-
tă pentru unul dintre cei mai mari antrenori italieni: Enzo 
Bearzot. A reprezentat, de asemenea, o încununare a ca-
rierei celui mai în vîrstă jucător care a devenit campion 
mondial (cel puţin după ştiinţa mea): portarul Dino Zoff, 
căpitanul echipei – un jucător de legendă nu numai în ţa-
ra sa. Avea atunci 42 de ani – cîţi aveam şi eu cînd m-am 

                                                           
54 Şi singurul – cum se ştie şi fără această carte. Să vedem ce va fi din 
2006. 
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apucat să depăn aceste amintiri. Mai demn de relevat es-
te că noi, românii, l-am „pensionat“ – prin acea teribilă 
lovitură liberă a lui Bölöni, în primăvara următoare.  
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M E X I C  –  1 9 8 6 

 
Singularitatea acestui eveniment, în contextul a ce 

redau, îmi pare evidentă încă din titlu. Era absolută la 
vremea aceea: niciodată un turneu final nu fusese găzduit 
pentru a doua oară de vreo ţară. Prin acest primat, cel 
despre care urmează să scriu va deţine totdeauna un loc 
fără egal în istoria fotbalului. De asemenea, chiar dacă 
ulterior au apărut situaţii similare în privinţa organizării, 
e greu de crezut că a doua ediţie mexicană a avut şi va a-
vea corespondent fidel într-o existenţă de microbist – in-
clusiv a mea. Există şi condiţia de vîrstă, or între ediţiile 
italiene au trecut 56 de ani, iar între cele din Franţa – e-
xact 60. Ce va fi în viitor, desigur că nu pot şti. Sper    
să-mi dea Dumnezeu zile să apuc măcar turneul final ur-
mător, care nu poate fi numit – cum se mai încearcă – o-
mologul celui pe care am început să îl analizez; evident 
că Germania (chiar dacă are aceeaşi denumire oficială) 
este alta decît în 1974. (Ajuns aici, găsesc potrivit să ac-
centuez că Mexic '86 va rămîne mult timp – poate mereu 
– pe primul loc şi sub aspectul intervalului între găzdu-
iri.) Pînă să asist la o nouă confruntare pe pămînt ger-
man, însă, îmi doresc să termin tot ce mi-am propus să 
consemnez. (Îmi fac griji văzînd cît mai am – şi e aproa-
pe un an şi jumătate de cînd am început.) În această parte 
a naraţiunii se va vedea, probabil, încă o legătură cu tur-
neul final din 1970, dar – din păcate – va avea esenţă ne-
gativă: dacă acela a avut parte de cea mai lungă cronică, 
se pare că aici va fi cea mai scurtă. Mă tentează să explic 
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de ce; totuşi prefer să reiasă. 

Ca de obicei, voi vorbi mai întîi despre ce (nu) au 
făcut ai noştri. Terminam partea precedentă arătînd cum 
au determinat sfîrşitul carierei lui Zoff. Aceasta se întîm-
pla în preliminariile turneului final european din 1984, 
cînd am luat 3 puncte din 4 formaţiei proaspăt încununa-
te în fruntea căreia era55, după care am cîştigat acea gru-
pă foarte grea (mai erau Cehoslovacia şi Suedia56). Pen-
tru că nu vreau să mă apuc să înşir poveşti fără legătură 
evidentă cu subiectul, voi mai spune doar că Franţa a de-
venit campioana continentului (e drept, pe teren propriu) 
– ceea ce însemna o oarecare revanşă asupra echipei 
R.F.G., care a fost eliminată încă din grupă, alături de ai 
noştri. 

Revenind la ce-mi propusesem, mi se pare firesc să 
îmi stăruie în cap acel meci stupid de la Bucureşti cu Ir-
landa de Nord, în care aveam nevoie de victorie pentru a 
ne califica alături de Anglia – cu care făcusem egal la ea 
acasă. Eram în armată la Focşani, ca proaspăt absolvent 
de medicină (şi de 3 luni căsătorit). M-am dus la televi-
zorul din sala de mese a cazarmei, alături de vreo 50 de 

                                                           
55 A fost 0-0 la Florenţa, la sfîrşitul anului în care obţinuseră triumful 
suprem. În aprilie 1983, golul lui Bölöni a stabilit scorul. (Cred că e 
clar că încă se dădeau 2 puncte la victorie.) 
56 Victoria noastră de la Stockholm îmi va rămîne în memorie mai ales 
pentru că a însemnat ostracizarea lui Cristian Ţopescu, din motivul că 
spusese nişte lucruri care i se păreau – şi erau – de bun-simţ: jucătorii 
peste o anumită vîrstă să poată activa în străinătate, profitînd şi în pri-
vinţa auto-perfecţionării. Mi-am zis pe loc că e riscant un asemenea co-
mentariu, avînd în vedere opresiunea, instrumentată în primul rînd de 
Elena Ceauşescu. 
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colegi – inclusiv un cap de savant57, despre care puţini ar 
fi crezut că e imediat dispus să se implice într-o situaţie 
considerată în general ca lipsită de vreo componentă in-
telectuală. (Cum am arătat încă din introducere, un ase-
menea punct de vedere e superficial, deci e clar că nu îl 
împărtăşea.). Desigur că toţi ne pregăteam de chef, ştiind 
că este perfect la îndemîna echipei noastre să bată. Însă – 
cum ne obişnuiseră la ultimele tentative de calificare – 
au pierdut cu 1-0, după poate cel mai slab joc al unuia 
dintre fundaşii de referinţă ai fotbalului nostru: Costică 
Ştefănescu. 

Mai aveam o şansă, totuşi: victorie în Turcia, coro-
borată cu una a Angliei pe Wembley asupra celor care cu 
totul surprinzător (dar meritat, cel puţin prin voinţă) ne 
luaseră meciul precedent. Noi ne-am făcut partea58 (pe 
vremea aceea nu era ceva remarcabil), însă englezii i-au 
ajutat pe ai lor, terminînd  0-0. 

Prin urmare, în anul în care Steaua cîştiga Cupa 
Campionilor Europeni, reprezentativa ţării din care pro-
venea stătea iarăşi acasă, iar cetăţenii de rînd erau nevoiţi 
să reînceapă să caute locuri unde să poată urmări la tele-
vizor turneul final. Poate că, dacă jucătorii noştri ar fi 
fost acolo, am fi văzut măcar meciurile lor şi finala. Aşa 
                                                           
57 Doctorul Radu Mureşan nu mai este printre noi de peste 10 ani. O-
magiul pe care i-l aduc este încă un motiv pentru care doresc să apară 
ce scriu. Am fost colegi în primele două clase, iar în liceu m-a depăşit 
mult în ce priveşte cunoştinţele de matematică. La medicină a fost la 
fel: a intrat primul şi s-a menţinut aşa. Cînd am terminat, nu a putut de-
veni şef de promoţie din cauza intervenţiei partidului. 
58 Poate atunci au pus turcii ochii pe Lucescu, antrenorul care rămăsese 
în funcţie după calificarea la „europene“. 
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se întîmplase la evenimentul găzduit de Franţa cu 2 ani 
înainte, ca şi cu finala C.C.E. din mai. În situaţia dată, îi 
ofereau lui Ceauşescu un excelent pretext pentru a traca-
sa din nou acest popor – atît de obidit şi-aşa. 

Îmi dau seama că introducerea s-ar putea să fie mai 
lungă decît redarea propriu-zisă a turneului final, dar nu 
mă pot abţine să reflectez că aceste evocări la distanţă de 
4 ani îţi oferă ocazia să conştientizezi cîte se schimbă în 
viaţă – ceea ce de-abia dacă îţi trece prin cap cînd te ra-
portezi la ziua în care te afli. Spuneam că la meciul cu Ir-
landa de Nord eram însurat de curînd, iar la capitolele 
anterioare nu are rost să fac trimiteri. Prefer să evidenţiez 
preambulul la cea mai importantă realizare din viaţă: în 
timpul evenimentelor din Mexic mai aveam puţin pînă să 
vină pe lume cel (voiam să fie băiat – şi ni s-a împlinit, 
cum am arătat în treacăt) ce mişcase pentru prima dată ca 
urmare a participării mamei sale – care ştia din fotbal 
doar cînd este gol – la emoţiile şi euforia legate de ste-
lişti. 

Tot de trecerea timpului ţine că mă descurcam cu 
maşina destul de bine ca să pot merge şi în Făget, cînd 
am simţit că deranjez în locuinţa asistentei tatălui meu. 
Acolo puteam ajunge cu troleibuzul, dar era casă de ne-
fumători, deci – deşi mă îmbiau – fumam doar în pauză, 
la bucătărie. Evident că în aceste condiţii preferam să 
stau în aer liber, chiar dacă aspectele legate de circulaţia 
la volan ridicau dificultăţi colaterale, pe care le voi con-
semna mai jos. 

Am văzut, totuşi, la ei două meciuri ale Braziliei. 
Primul dintre ele mi-a stîrnit regretele: adversară le era 
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Irlanda de Nord. Credeam că favoriţii mei vor susţine pe 
teren obiectivul de a realiza o performanţă mai bună de-
cît în turneul final precedent, dar jocul lor a fost departe 
de a da speranţe. Deosebit a fost doar golul care le-a asi-
gurat victoria, reuşit printr-un şut remarcabil al fundaşu-
lui dreapta Josimar. A fost mai bun decît al lui Carlos 
Alberto – omologul său din 1970 – în finală, şi m-aş fi 
bucurat mult să fie acelaşi context. 

Din păcate, n-au ajuns pînă acolo, fiind opriţi de 
Franţa în sferturi. Pentru această formaţie s-a întors roata 
norocului: au învins ei la loviturile de departajare, golul 
decisiv fiind marcat de fundaşul stînga Luis Fernandez, 
predecesor al lui Lizarazu şi ca valoare. (Restul mi se pa-
re evident). Cel mai mare noroc al campioanei europene 
a fost însă că Zico a ratat un 11 metri în timpul regula-
mentar – la 1-1, scor care s-a păstrat după prelungiri. 

În optimi, francezii trecuseră de italieni. Sînt aproa-
pe sigur că a fost 2-0, dar mult mai important mi se pare 
ce a rămas în suflet: pentru că şeful meu de atunci, doc-
torul Turdeanu59 (eu fiind stagiar în chirurgie), dorea şi 
el să vadă confruntarea între campionii mondiali şi cei e-
uropeni, m-a dus cu maşina în Făget, unde avea un loc 
rezervat. Ciudat este că pe moment – ca şi acum – m-am 
                                                           
59 În prezent este profesor universitar şi şef de clinică, dar esenţial mi 
se pare să spun că are o inimă de aur, la fel ca mîinile. Printre altele, 
mi-a oferit maşina ca să-mi duc soţia să nască, dacă asta s-ar fi întîm-
plat cum ne aşteptam (într-o duminică în care circulau numerele cu 
soţ). N-a fost cazul, deoarece copilul a venit pe lume cu o săptămînă 
mai devreme. În schimb, a avut ocazia să o salveze dintr-o apendicită 
urîtă, la începutul acestui 2003 – cînd am apelat la el ca for suprem de 
decizie. 
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gîndit doar că francezii îşi luaseră revanşa pentru înfrîn-
gerea din Argentina, şi nu că laureaţii încă pe rol fusese-
ră opriţi atît de timpuriu să-şi apere titlul. 

Anii în domeniul literar – mai întîi în chip de cititor, 
apoi ca defulare – mi-au consolidat impresia că doar un 
scriitor neîndemînatic „dă mură-n gură“. De aceea nu mă 
simt dator să detaliez de ce nu am ales sistematizarea 
cronologică, deşi sînt pasionat de istorie şi de ordine. 
Trebuia, totuşi, să fac precizarea că de la acest turneu fi-
nal s-a revenit la sistemul iniţial – cu adaptarea pentru 24 
de echipe, respectiv introducerea unei faze eliminatorii 
în plus: optimile. Aici se puteau califica şi patru dintre 
formaţiile clasate pe locurile 3 în grupe, în funcţie de 
punctele obţinute în această primă fază (care nu s-a mo-
dificat niciodată). 

De-abia acum voi ajunge la principalul motiv pentru 
care acest al doilea turneu final din Mexic va rămîne în 
memorie – şi nu numai a mea: prestaţia lui Diego Ar-
mando Maradona, care – zic eu – a fost hotărîtoare în a-l 
plasa între cei trei colosali jucători ofensivi ai istoriei fot-
balului, alături de Pelé şi Cruyff. Înainte de toate, aş vrea 
să enunţ motivele care mi-l fac pe „butoiaşul cosmic“ 
(nu „atomic“60, cum am auzit recent) atît de apropiat: am 
venit pe lumea asta în acelaşi an (1960), iar el – dacă nu 
mă înşel – este exact cu o lună mai tînăr. De altceva sînt 
sigur: fiind născut la începutul lui octombrie61 (chiar da-
că nu fix în ziua de 9), se află în aceeaşi zodie cu fiul 
                                                           
60 În original era „barilleto cosmico“. 
61 Şi aici m-am înşelat, după cum am aflat de curînd: e născut în 30 oc-
tombrie, deci şi în altă zodie. Măcar anul e sigur! 
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meu – a cărui dată de naştere coincide cu ziua descoperi-
rii Americii. 

Încă din grupe începuse să arate ce poate, dar cred 
că o lume întreagă ştie că s-a suit pe soclu la meciul cu 
Anglia. Îndîrjirea cu care jucau argentinienii era justifi-
cată prin afrontul pe care îl suferiseră cu 4 ani înainte (şi 
nu avuseseră ocazia să îl răzbune pe teren): războiul prin 
care Marea Britanie îşi luase înapoi Insulele Malvine. 
(Mă tentează să comentez pe această temă, dar nu vreau 
să iasă un amalgam din categoria „Baltagul“.) Noi, spec-
tatorii, se înţelege pe cine susţineam, deoarece  – pe lîn-
gă că jucau mai spectaculos – nu aprobam acea demon-
straţie de forţă a britanicilor, mai ales că ştiam cine fuse-
se sufletul ei, şi ne spuneam că războiul – ca şi fotbalul – 
sînt apanaje masculine. 

Am fost satisfăcuţi de ce am văzut; n-are rost să 
spun mai mult, din moment ce comentariile asupra celor 
două goluri ale omului numărul 1 al Argentinei şi al ace-
lui campionat mondial nu au încetat nici astăzi. Primul 
dintre ele – la care se asociază celebra declaraţie a auto-
rului său cum că ar fi fost mîna lui Dumnezeu – a fost 
dovedit ca marcat de o mînă pămîntească de-abia după 
reluări în care s-a folosit toată tehnologia modernă. Prin 
urmare, îmi voi susţine oricînd părerea că degeaba s-au 
făcut speculaţii pe seama faptului că arbitrul era tunisian; 
Maradona a sărit cu mîna stîngă atît de aproape de ure-
che încît au trebuit cîteva revederi bune ale fazei pentru a 
ajunge la concluzia că a fost henţ. În fond, am văzut des-
tule cazuri în care s-au trecut cu vederea mult mai clare 
infracţiuni de acest gen. 
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În schimb, cel de-al doilea gol a primit cele mai di-

verse elogii. Eu nu trebuie să mă străduiesc să caut eti-
chetări din această categorie, fiindcă îmi stă la îndemînă 
un adevărat superlativ: a fost fără egal în campionatele 
mondiale. Doar Pelé – în întreaga istorie – a mai realizat 
aşa ceva (cursă de la centrul terenului şi 6 adversari dri-
blaţi), dar la el acasă, iar isprava a rămas imortalizată 
printr-o placă în locul unde s-a produs: Maracana – unul 
dintre templele fotbalului. 

Au marcat şi englezii un gol, însă nu mi s-au părut 
în stare să emită pretenţii la victorie. Argentina avea ast-
fel drumul spre finală deschis, căci era puţin probabil ca 
Belgia să-i pună probleme în semifinale. (Îmi pare rău că 
am pierdut la vremea respectivă dramaticul lor meci cu 
U.R.S.S.: 4-3 după prelungiri. Spun asta pentru că acum 
vreun an am văzut pe Eurosport selecţiuni.) Previziunile 
mi s-au adeverit: un 2-0 fără istoric, purtînd tot amprenta 
lui Maradona. 

Am stat la această a doua semifinală – nu numai în 
ordinea desfăşurării, după cum voi arăta – şi din pasiune, 
dar şi din dorinţa de a evita o înghesuială în trafic fără e-
gal în ultimii ani ai lui Ceauşescu – cel puţin pentru Cluj, 
unde raţiile de benzină erau ca peste tot în ţară, afară de 
Bucureşti şi de litoral. Cam tot oraşul venise să vadă se-
mifinala Franţa – R.F.G., aşteptînd revanşa. E de prisos 
să spun că n-am avut stare pînă a venit vremea să mă sui 
la volan. Eram cu încă 4 (inclusiv o colegă), şi la fel ară-
tau marea majoritate dintre sutele – dacă nu miile – de 
maşini pe care le vedeam. Noroc că am găsit o şură cu un 
televizor mare (tot alb-negru, desigur), al cărui proprietar 
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şi-a dovedit spiritul de întreprinzător: a cerut 15 lei de 
persoană. (Pentru comparaţie, voi spune că 4 pachete de 
„Carpaţi“ – preferatele mele toată viaţa – costau 13 lei.) 
I-am dat, fără discuţie; altfel riscam să ne plimbăm în ju-
rul unor televizoare mici, cum făcuserăm la Argentina –
Anglia. 

Jocul în sine m-a dezamăgit profund: nemţii au ob-
ţinut fără greutate acel 2-0, cu toată cartea de vizită a 
preferaţilor majorităţii – sursă de mari speranţe. Am spus 
că erau campioni europeni „en-titre“ (ca să zic pe limba 
lor) şi că eliminaseră Italia. În paralel, formaţia vest-ger-
mană o învinsese în sferturi pe cea a ţării-gazdă, după lo-
viturile de departajare; cred că ar fi plictisitor dacă aş fa-
ce din nou legătura cu structura psihică. Nici cronica me-
ciului lor cu francezii nu are rost să o fac. Orbiţi de posi-
bilitatea unei revanşe usturătoare, din postură de favoriţi 
ai hîrtiei, oamenii lui Platini s-au repezit ca nişte cocoşi 
(mi-a venit pe loc această asociere) – şi n-au fost iertaţi 
de adversari, cînd au avut ocazia să marcheze. Au conti-
nuat să atace haotic, prilejuind – în ultimele minute – e-
videnţierea unui personaj despre care e uşor de închipuit 
că va mai ieşi în prim-plan: Rudi Völler. A scăpat singur 
pe contraatac, şi ne-a umplut pe toţi de ciudă. Cei mai 
mulţi s-au defulat urcîndu-se la volan. Eu am preferat  
să-mi limpezesc creierii, mai ales că eram cu maşina ta-
tălui meu. Am fost ajutat de răcoarea nopţii şi de o nouă 
evoluţie pe linia celor cu care mă obişnuise Maradona. 

Doar în treacăt menţionez că am văzut şi meciul 
pentru locul 3, care a fost o slabă consolare pentru fran-
cezi. Totuşi, s-au văzut pe podium, după ce au învins cu 
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4-2. E uşor de imaginat intensitatea jocului, mai ales că a 
fost între vecini. 

Sentimentele cu care aşteptam finala erau apropiate 
de cele din urmă cu 4 ani, în ce-i privea pe nemţi. Deose-
birea majoră era că într-adevăr ţineam cu Argentina – 
mai exact cu Maradona, căci ceilalţi 10 se aflau în umbra 
lui. Era ciudat cum un jucător cu asemenea fizic putea fi 
atît de agil şi de prezent în fazele esenţiale. Acum înţele-
geam pe deplin celebra poreclă: arăta clar ca un butoiaş 
(Avea 1,69, dar ce mi se pare şi azi ieşit din comun este 
că i se vedea un început de burtă – la 26 de ani; mie a în-
ceput să-mi apară acest aşa-zis semn de prosperitate abia 
după 40, deşi am practicat sportul extrem de puţin.) În a-
celaşi timp, însă, avea capacitatea să ia o viteză de rache-
tă – cum a dovedit la nemuritorul gol al doilea contra 
Angliei. În el era speranţa de a-i vedea din nou pe nemţi 
bătuţi, şi n-am ezitat să mai dau 15 lei ca să văd asta bi-
ne. 

Repede am avut ocazia să găsesc justificată cheltu-
iala: argentinienii au ajuns la 2-0. Din păcate, se şi apă-
rau ca sud-americanii, iar adversarii au profitat. (Era de 
aşteptat, după cele arătate în meciul dinainte) Cînd am 
văzut că se făcuse 2-2 cu mai puţin de 10 minute înaintea 
epuizării celor 90, m-am gîndit cu groază că se va repeta 
istoria semifinalei cu Franţa din 1982. În acel moment de 
cumpănă s-a demonstrat ce înseamnă o mare personalita-
te, deci de ce Maradona este (pentru mine, dar nu numai) 
pe soclu, iar Platini – că tot vorbeam de francezi – nu. 
Probabil că nu mai trebuie să detaliez, căci multă lume a 
văzut faza la care mă gîndesc – măcar recent, pe Euro-
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sport. Aşadar, cred că îmi va fi acceptată afirmaţia că a-
devăratul autor al golului victoriei este cel care a făcut o 
cursă asemănătoare aceleia spre poarta englezilor – şi a 
tras după el aproape tot atîţia. 

Mi-e greu să fac o încheiere cum îmi vine aproape 
reflex, pentru că aş avea (şi, poate, aş da) senzaţia că îl 
favorizez pe Maradona în dauna lui Cruyff şi, în special, 
a lui Pelé, care rămîne – subliniez din nou – cel mai ma-
re62. Se cuvine să spun, însă, că atenţia lumii avea să se 
îndrepte mult mai serios spre Argentina, care – cu două 
titluri în trei campionate – păşise hotărît între superpute-
rile fotbalului. Una din consecinţe e evidentă şi astăzi: 
intrarea în circuitul internaţional a unei pepiniere practic 
inepuizabile de mari talente. 

                                                           
62 Ar mai fi totuşi ceva de comentat: echipele de club ale lui Pelé (F.C. 
Santos) şi Cruyff (Ajax, apoi F.C. Barcelona) cuprindeau şi alţi jucători 
mari, şi s-au menţinut la nivel înalt. În schimb, A.C. Napoli a cîştigat 
campionatul Italiei şi Cupa UEFA cît timp a fost acolo Maradona, iar 
apoi a pendulat între Serie A şi B. (Acum este în divizia a treia.) 
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I T A L I A  –  1 9 9 0 
 
Dacă ediţia Mexic '70 are locul de onoare în sufletul 

meu (acum sînt sigur de asta, un indiciu ferm fiind cît am 
scris despre ea), cea despre care urmează să vorbesc deţi-
ne supremaţia în sentimentele şi amintirile soţiei.63 Gă-
sesc important să subliniez asta, în acelaşi timp repetînd 
că ştia doar cînd este gol – şi avea să îşi dea seama sin-
gură de un corner abia în 1999, deci după încă două tur-
nee finale. Ar fi fost un argument foarte bun în sprijinul 
ideii mele că fotbalul are un impact deosebit, dar trebuie 
să fiu onest şi să recunosc că pentru ea a contat imens 
contextul, ca şi prezenţa echipei noastre. Cît despre mi-
ne, după cum se va vedea, esenţial a fost că naţionala a 
ajuns acolo, iar euforia de la răsturnarea lui Ceauşescu 
îmi cam trecuse după alegeri; mineriada cea mai mare (şi 
faimoasă în istorie) avea să mi-o înăbuşe de tot. La toate 
mă voi referi cînd va fi oportun. 

Doream să evit o introducere stufoasă, însă mi-e im-
posibil. Prea multe se leagă în acest moment. Pe lîngă că 
azi e 7 noiembrie – o zi care ne-a influenţat serios desti-
nele (şi pot să sper doar că nepoţii mei vor scăpa de acest 
blestem – dacă se vor naşte pe un tărîm dintotdeauna li-
ber), în această dimineaţă m-am gîndit că sînt 35 de ani 
de cînd mă consider microbist, adică de la acel esenţial 
0-0 cu Anglia. Continuînd cu cele de suflet, voi mărturisi 

                                                           
63 Cînd i-am citit, m-a întrebat dacă e „aia cu «Adidas Torsion»“. (Era 
principala reclamă atunci.) 
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că şi pentru mine Italia '90 are un loc fără seamăn – dar 
nu turneul final în sine, ci calificarea. 

Conjunctura a făcut ca în ultima vreme să se facă 
multe trimiteri la succesul nostru din 1989 în dauna da-
nezilor. Prin urmare, s-ar crede că mare lucru nu mai este 
de spus despre acel meci cu ei de la Bucureşti. Totuşi, 
cum răsunetul unui eveniment depinde în considerabilă 
(chiar maximă, cred eu) măsură de receptor, accentuez 
că mi-a produs cea mai deosebită (mă feresc de cuvîntul 
„mare“ – voi explica mai încolo, dacă va fi nevoie) satis-
facţie din domeniul fotbalistic. 

Părea că-mi va fi uşor să explic de ce (şi să expedi-
ez totul în două-trei fraze), însă mă străduiesc să-mi ex-
prim trăirile ca niciodată pînă acum, cu teamă că nu voi 
reuşi să transmit intensitatea lor. Ca să n-o mai lungesc, 
voi începe prin a evoca starea de spirit a populaţiei spre 
sfîrşitul toamnei lui 1989, cînd căzuseră toţi „dinozaurii“ 
comunişti din Europa, cu excepţia lui Ceauşescu. Mai 
mult, era de aşteptat să îşi consolideze poziţia o dată cu 
apropiatul congres al XIV-lea, ceea ce era sinonim cu în-
ăsprirea terorii şi privaţiunilor. Resimţeam toate acestea 
cu atît mai tare cu cît imediat se făcea anul de cînd fuse-
sem aruncat în Maramureş, şi nu aveam nici o speranţă 
să mă întorc în Clujul natal. O vreme bună am stat acolo 
împreună cu soţia (medic şi ea – cred că încă nu am 
menţionat), dar de aproximativ o lună revenise acasă, 
lîngă copil, preferînd să fie pe jumătate de salariu decît 
să suporte încă o iarnă sinistră în Petrova. 

Erau motive în plus să simt nevoia ca de aer să am 
bucuria greu de descris a calificării naţionalei la un tur-



 
 

J U B I L E U L   U N U I   M I C R O B I S T 

 
89

 
neu final, după exact 20 de ani. Ne trebuia o victorie aca-
să cu Danemarca, după ce la ei pierduserăm cu 3-0. 
(Ceauşescu ne-a făcut favoarea de a transmite acea parti-
dă. Am văzut-o în garajul Salvărilor din Vişeu; avuse-
sem norocul ca în prima lună singur să fiu detaşat la spi-
talul din orăşel.) 

Înfruntarea decisivă de la Bucureşti este atît de a-
dînc întipărită în mine încît am descris-o pe larg în altă 
lucrare, care descrie şederea mea la Petrova – Maramu-
reş şi îmi este, deocamdată, scriitura cea mai dragă, deşi 
îmi dau seama că rezonanţa ei ar fi mai mică decît a a-
cesteia. (Sper, totuşi, să apară într-o zi64 – ca şi ce elabo-
rez acum.) Acolo explicam cum de am ajuns să văd me-
ciul la mine acasă. Aici e destul să spun că m-a ajutat 
soarta: colega de la dispensar şi-a amînat plecarea în că-
lătoria de nuntă. Altfel, nu mai puteam părăsi comuna, 
pentru că alt medic nu era. 

O dimineaţă întreagă m-am plimbat prin oraş, în în-
cercarea de a-mi aduna forţa mentală (acuma zic aşa; la 
vremea aceea o făceam instinctiv, neavînd cunoştinţe te-
oretice în domeniu), după care m-am aşezat la televizorul 
„Sport“ din hol, cu un taburet în chip de măsuţă. Cre-
deam că îmi va folosi şi pentru a sta cu picioarele întinse, 
dar foarte curînd mi-am dat seama că nu e rost de relaxa-
re. Am avut un moment senzaţia că totul s-a terminat, 
cînd danezii au deschis scorul (Era minutul 6 – sînt a-
proape sigur.) Mi-am revenit însă rapid, zicîndu-mi că nu 
se poate ca viaţa să fie atît de nedreaptă încît să nu am 

                                                           
64 S-a întîmplat deja – în noiembrie 2004. 
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parte nici de această satisfacţie – care nu ţinea numai de 
fotbal, ci şi de mîndria naţională, prea puţin alimentată în 
acele vremuri. 

Probabil că la fel ca mine gîndeau cam toţi românii, 
dar cel care a avut posibilitatea să-mi şi demonstreze a 
fost Gică Popescu. Am şi acum senzaţia că singur s-a 
pus în postură de libero şi că Jenei – care îl introdusese 
ca mijlocaş la închidere – a trebuit să-i accepte decizia. 
Din acel moment poarta a fost ferecată, iar în atac s-a fă-
cut din nou remarcat un om de gol cum puţini am avut: 
Gavril Pele Balint. (Îi pun ambele prenume, deoarece ia-
răşi găsesc asocieri interesante: azi e 8 noiembrie, iar 
despre al doilea nume de botez ar trebui să nu mai spun 
nimic. Voi adăuga totuşi, preocupat cum sînt de fenome-
nele exotice, că părinţii – mai ales tatăl, după cum e uşor 
de bănuit – au avut un fel de premoniţie.) Alături de el, 
mă simt dator să-l menţionez între marcatori şi pe Sabău 
– clujean de-al meu. 

La 3-1 pentru noi, în minutul 60 (după ce mi se ară-
tase şi mie o pauză în deplina semnificaţie a cuvîntului, 
de vreme ce aveam 2-1), a venit eliminarea lui Hagi. 
(Mi-am propus să nu fiu răutăcios, la un succes cum a 
fost acela, dar – din dorinţa de a fi exhaustiv – trebuie să 
spun că meciul pe care îl rememorez cu o imensă şi ne-
ştearsă plăcere a fost unic şi prin aceea că, intrîndu-mi în 
subconştient, îmi întăreşte credinţa că e firesc ca Gică 
Popescu să fi fost prmul fotbalist român milionar în do-
lari; a dovedit pe cine te puteai baza la greu. Totodată, 
prin asociaţii cu care nu are rost să încarc povestirea, 
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gîndul mă duce la talentul neegalat încă al lui Dobrin65.) 
E de prisos să spun că, văzîndu-i pe ai mei în inferiorita-
te numerică, am abandonat ideile despre spectacol şi joc 
conform principiilor sportului66 (sau fair-play, dacă e să 
te iei după inventatori), deci am aprobat zgomotos fie-
care degajare în tribună. 

La goluri – e la mintea cocoşului – mă manifesta-
sem şi mai şi. Era prima dată cînd nu ţineam cont de co-
pil (care dormea). Mama lui îmi atrăgea atenţia, şi desi-
gur că-i replicam destul de tăios. Acum îmi pot imputa 
că nu m-am gîndit să îi explic înainte importanţa eveni-
mentului, dar e clar că numai la asta nu-mi stătea capul. 

Am lămurit-o la cîtva timp după ce a fluierat arbi-
trul ultima oară. Nemaiavînd nervi să ascult declaraţiile, 
m-am repezit în bucătărie şi am deschis geamul – cu faţa 
acoperită, căci nu îmi puteam stăpîni plînsul. (Şi acum, 
după aproape 14 ani, e greu.) Copilul tot nu se trezise, a-
şa că a venit lîngă mine, părîndu-i-se nelalocul ei acea li-
nişte. Cînd i-am spus că nu mai trăisem aşa ceva de două 
decenii şi că-mi amintesc momentul (în casa bunicilor 
dinspre tată, cum am povestit), nu a mai fost nevoie de 
altceva. Cred că atunci am făcut un mare pas în a cîştiga 
un nou suporter al echipei naţionale – implicit am stîrnit 

                                                           
65 Hagi era de multişor vedeta noastră, mai ales de cînd trecuse la 
Steaua şi marcase golul victoriei în Supercupa Europei, contra celor de 
la Dinamo Kiev. Pe de altă parte, sînt absolut convins că Dobrin, cu 
toate capriciile lui, ar fi tratat un asemenea meci cu maximă seriozitate. 
66 Iniţial am vrut să-i zic „cavalerism“, dar m-am gîndit că ar fi sunat 
desuet (pentru alţii). Ca să nu mai introduc o notiţă, tot aici spun că 
"fair-play" înseamnă „joc onest“, într-o traducere cuvînt cu cuvînt. 
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un oarecare interes pentru fotbal, cu atît mai demn de 
scos în evidenţă cu cît era vorba de o femeie. 

De ce a fost posibilă atunci calificarea, iar acum nu? 
Puţini au atins ce mi se pare esenţial (chiar dacă merită 
luat din plin în considerare şi acel teren mizerabil, sau 
cel de la meciul cu Norvegia67 – care a fost pe aproape, 
dar în alt fel): în 1989, jucătorii erau perfect conştienţi că 
miza este şi o deplasare în Occident, cu toate avantajele 
ei. În prezent e cu totul altfel, cum se ştie. Departe de mi-
ne gîndul că făcea bine Ceauşescu sau că tinerii de azi nu 
au luptat pentru glorie, însă acea dispută de neuitat a fost 
pe viaţă şi pe moarte. 

Cu greu, revin la adevăratul subiect al acestei po-
vestiri.  S-ar putea afirma – privind înapoi – că am fi vă-
zut oricum întrecerea din Italia, dar sînt curios cîtă lume 
ar putea spune cu mîna pe inimă că ar fi putut anticipa, în 
seara victoriei cu Danemarca, o schimbare de regim atît 
de rapidă. (Acest atribut reflectă sec intervalul între cele 
două mari evenimente, ceea ce este total insuficient pen-
tru cei care îşi amintesc cum era fiecare zi sub Ceau-
şescu.) Încercînd senzaţia că asemenea speculaţii devin 
obositoare, ar trebui să mă îmboldesc să trec la cronică. 
Am însă reţineri, pentru că îmi dau seama că nu voi pu-
tea istorisi prea multe. Explicaţia este abia în al doilea 
rînd o scleroză tipică (în care îţi aminteşti uşor clipe de 
viaţă îndepărtate, iar pe cele apropiate le uiţi); primordia-
lă este amprenta asupra simţămintelor, care îşi va spune 

                                                           
67 Adevăraţii profesionişti trebuie să poată juca şi pe noroi – şi norvegi-
enii s-au conformat cerinţelor, după cum bine ne amintim. 
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cuvîntul mai cu seamă de acum încolo. 

Conform tradiţiei, meciul inaugural l-a disputat 
campioana mondială, care era în grupă cu noi, alături de 
Camerun – partenera sa la „deschiderea balului“– şi de 
U.R.S.S. Desigur că m-am postat încă de la începutul 
festivităţii de deschidere în faţa (foarte) micului ecran al 
aceluiaşi „Sport“ pe care savurasem calificarea. Se poate 
deduce uşor că eram acasă, însă trebuie să adaug că sim-
ţeam şi noi cît se poate de profund că era altă stare de lu-
cruri. Scăpaserăm de circumscripţia rurală şi – ce era e-
senţial – de Maramureş, dar, pentru a ne fixa la locul 
nostru, mai trebuia să trecem hopul secundariatului. Mai 
aveam vreo trei luni, deci l-am scos din preocupări. 

Ceremonia, în loc să mă plictisească (aşa cum s-a 
întîmplat cu toate celelalte68), într-atît m-a impresionat 
încît este de neşters din cap şi din inimă. „Prietenii ştiu 
de ce“ (slogan care mereu se potriveşte): pentru melodia 
care i-a servit ca leit-motiv. Curînd după ce a început, 
am dat sonorul foarte tare, ştiind că soţia mea va fi atra-
să. (Se hotărîse să urmărească numai echipa noastră, şi – 
în mare – a rămas pe poziţie.) Am stat sideraţi pînă au 
terminat de cîntat cei doi. Ca dovadă că nu am fost sin-
gurii, această piesă figurează între cele reprezentative 
pentru muzica uşoară italiană din ultimii ani69. 

                                                           
68 Valabil şi pentru Olimpiade. 
69 Ceea ce îmi oferă ocazia să trec aici numele ei şi al cîntăreţilor, a-
vînd-o pe o casetă: „Un' Estate Italiana“, cu Gianna Nannini şi Edoardo 
Bennato. (O trec întîi pe ea, invers decît pe învelişul casetei, fiindcă a 
fost cu adevărat remarcabilă. De altfel, din cîte ştiu, a făcut carieră mai 
apoi.) Şi acum simţim fiori cînd o ascultăm. 
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Mi-a plăcut mie mult cîntecul, dar bineînţeles că 
partida inaugurală stătea pe primul plan. Abia aşteptam 
să-i văd pe argentinieni cum îşi confirmă statutul, şi sin-
gura mea reţinere era că bieţii camerunezi vor fi puşi 
într-o situaţie penibilă, printr-un eşec zdrobitor. Iată, în-
să, că nici vorbă de aşa ceva; era tot mai evident pe mă-
sură ce trecea timpul. Desigur că Maradona (peste care 
se vedea că trecuseră 4 ani) şi ai săi dominau, dar steril. 
La pauză, văzînd că este 0-0, mi-am zis că gluma a durat 
destul, pericol de scor mare nu prea mai este, aşa că ar fi 
cazul să las la o parte orice frînă în susţinerea favoriţilor 
„hîrtiei“ şi ai mei. Însă, cum era firesc, adversarii lor au 
prins curaj, şi mi-au oferit ocazia să mai reţin un nume 
(exotic, de altfel), alături de Roger Milla: Omam Biyik. 
(Cred că aşa se scrie şi că prenumele era François; ori-
cum, ţin minte precis că pe teren era şi Kana Biyik.70) Mi 
s-a părut aparte doar numele de familie (firesc, aş zice, 
din moment ce încă nu văzusem „la lucru“ vreo repre-
zentativă africană), nu şi faptul că a marcat; apărarea ar-
gentiniană a fost cam totdeauna cît se poate de tipică 
pentru America de Sud. 

De la atac m-aş fi aşteptat mai mult, dar, dacă sub 
presiunea doar a posturii de mari favoriţi nu au reuşit 
nimic, cu atît mai puţin puteau face ceva pe măsură ce se 
pierdeau cu firea. Cred că e de prisos să arăt cum toto-
dată s-a intensificat dîrzenia camerunezilor în apărarea a-
cestui rezultat excepţional pentru ei. Prin urmare, mă re-

                                                           
70 De fapt se scrie Biyick, după cum am constatat dintr-o revistă de in-
tegrame. În schimb, la prenumele lui Omam Biyick nu m-am înşelat. 
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zum la a reaminti (spun aşa, deoarece de-aici încolo sînt 
avizaţi tot mai mulţi) scorul final: 1-0 pentru Camerun. 

Am considerat şi eu, ca toată lumea, că a fost o sur-
priză uriaşă, dar ulterior – judecînd cu detaşarea dată de 
trecerea timpului – am luat în considerare că echipa din 
Africa fusese eliminată din grupe în turneul final din 
1982 fără să piardă nici un meci. Asta ar fi deja mare lu-
cru, chiar dacă n-aş adăuga că a fost împreună cu Italia şi 
Polonia, adică locurile 1 şi 3 la acea ediţie. 

Oricît mi-ar plăcut – ca şi acum – să am o privire 
globală asupra evenimentelor (nu numai din fotbal), a 
doua zi am lăsat totul la o parte, fiindcă ardent era debu-
tul nostru. În înfruntarea cu U.R.S.S. băieţii din naţională 
aveau motivaţie suplimentare şi de înţeles, pe care în 
sfîrşit o puteam da pe faţă cu toţii. Nu ştiu de ce eram ab-
solut convins că îi vom bate, dar cert este că voiam să sa-
vurez asta la televizorul unde mă făcuse fericit triumful 
cu Danemarca – care valora (şi valorează) mai mult decît 
unul dobîndit cu aproximativ un an înainte. Pe acelaşi e-
cran văzusem cum Steaua învinsese în deplasare pe 
Spartak Moscova, terenul fiind numai gheaţă71. Cu atît 
mai memorabil a fost golul de la peste 25 de metri dat de 
Lăcătuş lui Dasaev – unul dintre cei mai buni portari din 
lume. 

Pe cînd mă pregăteam să mă instalez în camera ma-
re (nu mai ştiu de ce mutasem din hol televizorul) şi    
să-mi chem soţia lîngă mine (din moment ce juca echipa 

                                                           
71 Mai apoi s-a calificat a doua oară în finala Cupei Campionilor Euro-
peni. 
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naţională), primesc de la taică-meu telefon, cu o invitaţie 
la cel care avea să-i fie cuscru peste o lună. Nu aveam 
nici un chef să mă duc, în primul rînd din cauză că trebu-
ia să limitez fumatul, dar am acceptat totuşi, fiind vorba 
şi de aspecte de protocol. Cîntărea şi ideea că viitorul 
meu cumnat şi tatăl său (de al meu nu mai spun) erau 
parteneri mai buni pentru comentarii.  

Convingerea mea (pe care, desigur, n-am ezitat să o 
împărtăşesc) în privinţa deznodămîntului meciului a că-
pătat destul de repede şanse de confirmare datorită oa-
menilor din teren, dintre care a ieşit în evidenţă Marius 
Lăcătuş. Îmi închipui că avea ascendent psihologic asu-
pra portarului Dasaev; sigur este că nu m-am mirat cînd 
l-a învins din nou, cu un şut teribil. (Dacă a putut pe 
gheaţă, cu atît mai uşor îi era pe un gazon perfect72.) 
Parcă tot Lăcătuş a marcat şi din 11 metri (sau el îl obţi-
nuse, sau amîndouă), dar acestea sînt amănunte seci, care 
e firesc să se estompeze. Esenţial era că arătasem fotbal 
„marii vecine şi prietene de la răsărit“ – ca să reiau o ex-
presie care ni se băga pe gît pînă cu puţin timp înainte de 
demonstraţia ce le-am făcut-o. 

Trec repede peste meciurile din alte grupe în aceas-
tă primă rundă – şi din motivul că au fost departe de un 
nivel care  le-ar fi permis întipărirea în memorie. Face 
excepţie acel Italia – Austria în care a debutat Schillacci 
şi a adus golul victoriei gazdelor, după ce galonata pere-
che Vialli – Mancini73 (care tocmai cîştigase – dacă bine 
                                                           
72 Aşa gol n-a luat Dasaev decît de la Van Basten, în finala Campiona-
tului european din 1988. (Olanda – U.R.S.S. 2-0) 
73 Cel de-al doilea a debutat mai tîrziu ca antrenor, dar are succes mai 
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îmi amintesc – Cupa Campionilor Europeni cu Sampdo-
ria) nu realizase nimic. Desigur că n-a întîrziat găselniţa 
gazetărească (banală, ca majoritatea) cu „Salvatore della 
patria“, pornind de la prenumele celui care avea să fie re-
velaţia acestui turneu final. 

Ar fi facil, dar tras de păr, să afirm acum că presta-
ţia lui Schillacci a fost un semn a ce avea să urmeze; nu 
vreau să profit de perspectiva timpului. Repet că scriu în 
primul rînd pentru mine, şi – nostalgic cum sînt – încerc 
să evoc trăirile din momentele acelea, pe cît mai pot. Din 
păcate, îmi va fi uşor cu cele ce urmează – şi este cu atît 
mai neplăcut cu cît sînt evenimente extrafotbalistice. În 
plus, termenul de „evocare“ sau „amintire“ nu este pe 
deplin adecvat, pentru că şi astăzi suportăm consecinţele 
acelor zile. 

 Străduindu-mă să nu divaghez prea mult de la su-
biect, în loc să rememorez primăvara anului 1990 pe 
plan intern (dintr-un punct de vedere care doar s-ar pre-
tinde obiectiv – şi, inerent, nu este), voi spune pur şi sim-
plu că meciurile din etapa a II-a a grupei noastre s-au 
desfăşurat în zilele de 13 şi 14 iunie. 

Primul dintre ele a fost Argentina – U.R.S.S., aştep-
tat de toţi fie şi pentru faptul că era o dispută între echipe 
cu „firmă“ – dar bineînţeles că pentru români (şi cameru-
nezi – dacă îmi pot permite o ipoteză) asemenea conside-
rente erau pe un plan cu totul secundar. Prin urmare, nici 
                                                                                             
constant. Am simţit nevoia să inserez această notiţă pentru că tot mai 
rar se face trimiterea la fructuoasa carieră ca jucător a conducătorului 
tehnic al lui Lazio. (Se vede cînd am scris-o; rezultatele l-au propulsat 
de mult la Inter.) 
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n-ar mai trebui să spun cît de mare mi-a fost teama că nu 
voi vedea meciul, cînd s-a întrerupt emisia, sub pretextul 
că „golanii“ evacuaţi din Piaţa Universităţii vandalizează 
Bucureştiul. Curînd, însă, mi-am dat seama că nu se poa-
te împinge „făcătura“ („gluma“ ar fi un termen impro-
priu) prea departe. Au bănuit şi autorii ei – ca şi cei care 
comandau totul – că, dacă n-ar fi transmis ce ne stîrnea 
curiozitatea, chiar ar fi fost supuşi unui asediu – şi încă 
din partea celor care îi ajutaseră în conflictul cu „elemen-
tele putrede“. Pe loc nu m-am gîndit că Iliescu repetă re-
gia din noaptea de 22 spre 23 decembrie 198974. În 
schimb, am simţit o mare dezamăgire cînd am văzut că îl 
susţinea75 Răzvan Theodorescu, despre a cărui moralitate 
credeam că este la nivelul intelectului şi culturii; doar de 
aceea trebuie să-l fi scos Ceauşescu de la „Tele-enciclo-
pedia“. Îmi închipuiam că a fost numit preşedinte peste 

                                                           
74 Pentru cine era prea tînăr sau poate să uite acele zile: în jurul orei 
1,30 s-a anunţat că teroriştii atacă Televiziunea, după care s-a întrerupt 
emisia. Cred că pauza a durat vreo jumătate de oră, dar e uşor de ima-
ginat cît de lungă am simţit-o. 
75 Forma la imperfect este doar pentru fluenţa naraţiei. Tot aici aş mai 
spune că una dintre puţinele caliăţi ale celui care nu mai are la ce sub-
terfugii să recurgă pentru a fi preşedinte şi după alegerile de la sfîrşitul 
acestui 2004 este că îi răsplăteşte pe cei fideli. După ce a fost cam tot 
timpul în Parlament (chiar şi în opoziţie), în prezent Răzvan Theodo-
rescu este ministrul Culturii, şi cred că nu mai trebuie să detaliez de cî-
te critici are parte. În esenţă, este consecvent în a-şi urma stăpînul.  
(„Cretinii“ din Montreal –  se ştie la ce mă refer – îmi aduc aminte de 
„golanii“ din Piaţa Universităţii.) Mai adaug că, din ce am aflat după ce 
am scris această parte, am ajuns la concluzia că moralitatea îi este, pînă 
la urmă, la nivelul culturii culturii şi intelectului – de care doar face pa-
radă.  
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Radio şi Televiziune pentru că într-adevăr se dorea un o-
rizont nou pentru România şi locuitorii ei, dar în acea 
seară mi s-a vădit că mă înşelasem în toate privinţele. 

Directorul general al Televiziunii – Emanuel Va-
leriu – mă şocase de mult, aşa că atunci l-am găsit doar 
în nota obişnuită. De îndată ce fusese numit, avusese o a-
titudine care – mai mult decît să mă înfurie prin partiza-
natul cinic – mi-a ridicat o mare întrebare: cum poate un 
om – şi încă fost sportiv – care m-a impresionat în copi-
lărie prin comentarii pline de patos la tenis sau rugbi76 să 
se dea cu ăştia? 

Nedumerirea îmi rămîne şi astăzi, dar poate că dise-
carea ei nu îşi are locul aici. Ar fi mai comod pentru 
mulţi, inclusiv pentru mine, să mă refer strict la fotbal. 
Îmi este greu să fac aşa ceva; totodată, însă, nu am de 
gînd să pierd firul poveştii. Sînt dator, deci, să continui 
cu cîteva cuvinte despre ceea ce în general s-ar fi putut 
considera derbiul grupei în care eram şi noi. 

Am arătat mai sus cum e cu scleroza. Consecinţele 
ei asupra mea ar putea fi contracarate de jocuri cu totul 
deosebite – cum n-a fost acel 2-0 al Argentinei contra 

                                                           
76 A comentat acel de neuitat Ţiriac – Smith, din finala Cupei Davis – 
ediţia 1972, o finală Năstase – Smith la Wimbledon (cînd nu s-a ferit să 
eticheteze ca „porcărie“ ce făceau arbitrii) şi – din cîte îmi amintesc – 
un faimos meci de rugbi România – Franţa, în care am învins cu 15-14, 
cu toate punctele marcate de Valeriu Irimescu, după ce la pauză fusese 
0-14. Aici cel care avea numele de familie Valeriu era în domeniul lui, 
căci rugbi jucase în tinereţe. Adaug despre el că a fost o vreme la „Eu-
ropa Liberă“, dar mi se pare relevant doar în măsura în care i-a prece-
dat pe Emil Hurezeanu şi N.C. Munteanu în „evoluţia concepţiilor“ – 
ca să zic aşa. 
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U.R.S.S. De aceea ţin minte doar rezultatul. În schimb, 
văd parcă şi astăzi sufrageria vecinului de la etajul de 
mai sus, cu atmosfera ei plăcută, dată de anturaj (venise 
şi amicul meu de vizavi), de prezenţa pe masă a tot ce 
trebuia şi – bineînţeles – de televizorul în culori româ-
nesc, cu ecran mai mare decît ale celor pe care le am a-
cum. Zicînd acestea, ar fi necinstit să bat apa-n piuă cu 
consideraţii despre cele ce se înţeleg de la sine: cu toţii 
ţineam cu argentinienii, chiar dacă nu s-ar fi înfruntat cu 
reprezentanţii ţării ce ne provoca reacţii care nu mai tre-
buie subliniate, iar campionii mondiali doreau mai mult 
decît noi – fireşte – să cîştige; altfel, erau în pericol să 
iasă prematur din cursa pentru confirmarea statutului. Au 
procedat în consecinţă, după cum s-a văzut pe teren: nu 
s-a pus vreun moment problema că ar putea pierde con-
trolul asupra evenimentelor. Mi-a venit pe loc ideea că 
sîntem egali cu ei, din moment ce reuşiserăm aceeaşi 
performanţă. Bine-ar fi fost să şi concretizăm asta în me-
ciul direct, ceea ce – după mine – ar fi însemnat să cîşti-
găm grupa. E lesne de dedus că de victoria asupra came-
runezilor nu mă îndoiam. Trebuia doar să-i luăm în se-
rios; isprava din primul meci ne atrăgea atenţia că nu-i 
mai puteam considera victime sigure, ca înainte. 

După cum se ştie, m-am înşelat grosolan. Bănuiesc 
că mulţi au păţit ca mine, iar de cîţiva sînt sigur: iarăşi 
ne-am adunat unde fusesem în seara precedentă, abia aş-
teptînd să savurăm triumful. Era un mod eficient de a ne 
abate gîndurile de la ce se petrecea atunci în Bucureşti. 
Chiar şi eu – încă puternic implicat sufleteşte în situaţia 
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din ţară şi cu speranţe pentru viitor77 – puneam în umbră 
cît de prost îmi începusem ziua: cu îndemnul lui Iliescu 
(auzit în direct la radio, la 5,30 dimineaţa) către mineri 
de „a face curăţenie“ în capitală. 

Din păcate, pe măsură ce se derula jocul, pretextul 
pentru fumat şi băut devenea enervarea, şi nu bucuria pe 
care o prevedeam. Camerunezii au retrăit într-un fel me-
ciul cu Argentina: au înscris pe fondul dominării celor-
lalţi, care avea să continue şi mai intens. Cu toţii ne-am 
zis că nu contează golul şi că e mai bine că i-au înfuriat 
pe românii noştri, care altfel nu prea ştiu să se lupte vîr-
tos. A venit însă acea mai mult decît stupidă greşeală a 
lui Andone, care i-a permis lui Roger Milla să ducă sco-
rul la 2-0. În loc să pun eticheta „ bătrîn vulpoi“ pentru 
încercatul atacant advers (avea 42 de ani) şi să cad în ba-
nalitate, mărturisesc că nici astăzi nu înţeleg cum un 
fundaş cu atîta experienţă (şi ştiinţă a jocului – să fim 
drepţi) nu a găsit o soluţie cît de cît eficientă cînd mingea 
i-a căzut în faţă. Chiar şi cineva fără talent la fotbal, ca 
mine, ar fi putut s-o trimită în aut; oricum, n-ar fi lăsat-o 
să treacă peste el, văzînd că este numai cu înaintaşul. Să 
mai comentez că a fost depăşit în viteză de un om mai în 
vîrstă cu aproape 20 de ani? 

Date fiind acestea, nu mi-a mai păsat că s-a sfîrşit  
2-1, şi nici că golul lui Balint (din nou el!) a fost discuta-
bil. Sincer să fiu, nu m-am uitat cu atenţie dacă a fost 
fault, ofsaid sau amîndouă. 

Înainte de a analiza dacă acel gol a contat chiar atît 

                                                           
77 Mi-a trecut de mult. 
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cît s-a spus, găsesc potrivit – pentru a nu scăpa nimic de-
osebit – să descriu pe scurt încă două meciuri care mi-au 
rămas în memorie. Am uitat ordinea lor cronologică sau 
raportul temporal cu etapele grupei noastre, însă cred că 
nu acestea sînt esenţiale, ci motivele pentru care le ţin 
minte. 

Aşteptam cu mare interes înfruntarea dintre iugo-
slavi şi echipa R.F.G., închipuindu-mi că primii menţio-
naţi – şi totodată favoriţii mei – le vor da celorlalţi o lec-
ţie de fotbal. Cum Iugoslavia era încă unită, se strînsese-
ră toate valorile care făcuseră deja (sau urmau să facă) o 
carieră remarcabilă la mari cluburi europene, fiind şi 
stîlpi ai viitoarelor lor echipe naţionale. La o rememorare 
rapidă, îmi vin în minte muntenegreanul Savicevici78, 
croaţii Boban, Boksici şi Prosinecki, slovenul Katanec79 
sau macedoneanul Pancev. Culmea ar fi fost să nu pome-
nesc nici un sîrb, dar noroc că mi-am amintit la timp de 
Sinişa Mihailovici, care peste un an avea să ridice deasu-
pra capului Cupa Campionilor Europeni, în calitate de 
căpitan al merituoasei Steaua Roşie Belgrad – unde alcă-
tuia centrul apărării împreună cu Belodedici. E clar, deci, 
că formaţia iugoslavă din 1990 (ultima, de altfel) a fost 
una dintre cele mai bune din istoria lor. Aş putea să o 
compar – din ce am văzut eu80 – doar cu echipa condusă 

                                                           
78 Sper să nu deranjeze pe nimeni că scriu numele acestea cum îmi vine 
mai uşor, dar aşa sînt sigur că nu fac imprecizii. Şi în ziare mai apăreau 
sub aceste forme. 
79 Cu el aveam să ne întîlnim în calitate de antrenor, după cum am vrea 
să uităm. 
80 În Chile (1962), Iugoslavia a luat locul 4, avîndu-l drept lider pe Se-
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de Geaici, campioană europeană în 1968. 

Prezenţa atîtor talente mă făcea să neglijez că le stă-
tea în faţă o „trupă“ care – pe lîngă că avea o putere de 
luptă şi o ambiţie despre care nu mai trebuie să vorbesc – 
beneficia de „coloana vertebrală“ a lui Inter, care obţinu-
se titlul în 1989 : Brehme – Matthäus – Klinsmann. 
Chiar dacă în acelaşi an concitadina A.C. Milan cîştigase 
strălucit Cupa Campionilor Europeni, cu „axa olandeză“ 
Rijkaard – Gullitt – Van Basten (care nu numai mie mi 
se părea mai valoroasă), se înţelege de la sine că nici cei 
trei germani nu erau de colo, din moment ce în Italia tri-
umful intern este cam totdeauna mai important. Dacă ţi-
neam mai mult cont şi de prezenţa lui Rudi Völler, poate 
că nu mă repezeam să consider formaţia vest-germană 
gata învinsă. 

De altfel, (mi-)au arătat repede de ce sînt în stare. 
Au făcut în aşa fel încît iugoslavii să nu prea conteze pe 
teren. Evoluţia scorului nu mi-o amintesc, dar cred că e 
destul să spun cît a fost la sfîrşit: 4-1. În memorie mi-a 
rămas un formidabil gol al lui Matthäus, dintr-o lovitură 
liberă de la vreo 30 de metri, despre care pot să afirm că 
a fost un simbol al acelei victorii zdrobitoare. 

Al doilea meci mi s-a întipărit în minte dintr-un mo-
tiv mult diferit: a fost poate cel mai urît ce l-am văzut 
vreodată (şi nu numai la campionatele mondiale); l-aş 
putea compara doar cu acel Italia – Uruguay 0-0, din 
1970. Am avut tot timpul senzaţia că englezii şi irlande-
zii ar prefera să joace rugbi, sportul pe care tot cei dintîi 

                                                                                             
kularac, un alt mare talent. (Aici zic din ce am citit.) 
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l-au răspîndit în lume şi în care aş afirma că ambele naţii 
sînt mai bine cotate. (Pentru irlandezi, mi se pare indis-
cutabil.) Încă de la început, apărările bubuiau mingea 
dintr-un careu în altul, unde sperau s-o prindă înaintaşii. 
Desigur că nu le ieşea, pentru că de regulă erau izolaţi. În 
consecinţă, apărarea cealaltă bubuia la rîndul ei mingea – 
şi tot aşa. Că s-a terminat 1-1, ţine de umorul din zona 
combatantelor. 

Desigur că am văzut şi alte partide; începînd de la 
acest turneu final am făcut tot posibilul să nu scap nici u-
na, ajutat în primul rînd de şansa de a le vedea fără difi-
cultăţile dinainte. După cum am spus însă, nu prea a fost 
ce să-mi rămînă în minte. Excepţie face – uşor de înţeles 
– grupa noastră, a cărei cronică o voi relua de la discuţia 
asupra golului de 1-2 al lui Balint. 

Din cîte îmi amintesc, despre acel gol s-a vorbit mai 
mult abia după ce s-a desfăşurat ultima etapă – şi s-au 
găsit unii care să afirme că ştiau dinainte că U.R.S.S. va 
bate Camerunul la 4 goluri diferenţă, ca să treacă înain-
tea noastră (şi să se califice – de pe locul 3), în caz că ne 
învingea Argentina. Sovieticii într-adevăr au cîştigat cu 
4-0, cu sprijinul unuia de-al lor (nu-i pot zice „compatri-
ot“): antrenorul camerunezilor. Este de prisos să etiche-
tăm gestul întregii delegaţii africane de a se preta la aşa 
ceva, o dată ce erau siguri de primul loc, indiferent de re-
zultatele ultimelor meciuri. Tot ce pot spune este că la 
turneul final următor nu au mai surprins pe nimeni cu a-
ceeaşi figură. 

De vreme ce am pierdut la un gol (şi nu la două) în 
faţa camerunezilor, am fi avut şi noi – ca şi sovieticii – 
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golaveraj 0 după ultima etapă, dacă Argentina ne bătea la 
limită. În acest caz ar fi contat meciul direct, deci tot am 
fi fost înaintea U.R.S.S. Totuşi, era greu să fii sigur că – 
avînd doar 3 puncte – vom fi între primele 4 dintre cele 6 
echipe de pe locul III, ca să ajungem în optimi. 

Noroc că totul a rămas teorie pură, în urma egalului 
nostru cu argentinienii. În acel moment am fost entuzias-
mat de calificare şi nu m-am gîndit la altceva, dar acum 
(cînd prima cifră a vîrstei este 4 – nu 2, ca atunci) parcă 
aş zice că argentinienii ne-au ajutat puţin, prin aceea că 
n-au „tras“ cu tot dinadinsul la victorie. Probabil prefe-
rau – firesc – să mergem noi mai departe. 

Am făcut o pregătire (să-i zicem psihologică) spe-
cială pentru acest meci decisiv. Am refuzat să mă mai 
duc unde asistasem la înfrîngerea în faţa camerunezilor, 
iar de mers la televizorul pe care urmărisem înfruntarea 
cu U.R.S.S. nu se punea problema. Întîlnirea cu Argen-
tina era prea încărcată de tensiune ca să o vedem altun-
deva decît acasă. 

În acest spirit, şi dorind un cîmp mental cît mai vast 
întru succes, mi-am instalat şi soţia în hol – unde duse-
sem din nou micul nostru televizor, ca să se repete condi-
ţiile în care urmărisem meciul pentru care nu mai găsesc 
epitete: cel cu danezii. De data asta, copilul nu era acasă, 
aşa că puteam să mă desfăşor fără să primesc observaţii. 
Nu am ezitat, avînd şi justificarea că oricărui comentariu 
i se putea atribui tentă didactică. Camelia mea era aproa-
pe cu totul neştiutoare în domeniu, după cum am spus, 
dar a întrebat doar ce rezultat ne trebuie – şi o singură 
dată. Pentru comparaţie, alteori am fost alături de bărbaţi 
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care mă întrebau pînă la epuizare: „Cu cît trebuie să-i ba-
tem?“ sau „Am mai jucat cu ăştia?“, deşi discutaserăm î-
nainte, dacă nu chiar văzuseră meciurile-tur. 

Vreo oră am tot putut să teoretizez, căci pe teren nu 
se întîmpla mare lucru, deşi – cum era de aşteptat, în ge-
neral – se juca frumos. Apoi a intervenit ce am perceput 
ca pe un cataclism: deschiderea scorului de către argenti-
nieni. Noroc că, foarte repede, Balint a marcat un gol 
ciudat, pe care-l văd şi astăzi (lob din careu, de pe dreap-
ta). În continuare, apropo de ce am spus mai sus, adver-
sarii noştri n-au insistat prea tare în atac81 – şi nici noi nu 
ne-am străduit; acel 1-1 mulţumea ambele echipe. 

Soţia mea s-a dus la culcare foarte bucuroasă, iar de 
mine ce să mai spun? Pînă la 4 dimineaţa m-am uitat la 
singura emisiune disponibilă (încă nu aveam cablu): 
„Cronica Parlamentului“, chiar dacă politica începuse să 
mă dezguste. Era pentru prima dată cînd promovam din 
grupe82, şi asta cuprinde tot. (Ziariştii, dovedindu-şi tine-
reţea în cazul unora, au scos în evidenţă – practic – doar 
că eram între primele 16 echipe din lume. Zicînd „tinere-
ţe“, vreau să sugerez că nu erau conectaţi la fenomenul 
Mexic '70 – normal, căci erau copii de grădiniţă. Totuşi, 
mă gîndesc că puteau citi istoria fotbalului, cum am făcut 
eu; pentru ei era cu atît mai important cu cît îi ajuta în 
meserie. Despre ceilalţi – mai de vîrsta mea – numai de 

                                                           
81 Din nişte notiţe ale mele la vremea respectivă reiese că totuşi a fost 
ceva important: un 11 metri ratat de Maradona. Recunosc că nu-mi a-
mintesc. 
82 Înainte de război au fost numai meciuri eliminatorii, şi se poate con-
sidera că tot în optimi am ieşit. 
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bine.) 

În optimi s-a nimerit să ne stea în faţă Irlanda, ca 
urmare a tragerii la sorţi din finalul grupei lor. S-a ajuns 
aici pentru că în grupă fuseseră numai egaluri – un alt 
motiv pentru care nu pot s-o uit, alături de întîlnirea din-
tre Anglia şi cei ce urmau să ne fie rivali la calificarea în 
sferturi. Foarte surprinzător pentru mine a fost că echipa 
Egiptului – de care nu prea auzise nimeni – a reuşit să nu 
piardă la adversari mult mai bine cotaţi (al treilea era O-
landa). Din nefericire pentru ei, au fost numai meciuri 
nule, astfel că au ajuns pe ultimul loc, la golaveraj. 

E la mintea cocoşului cît am apreciat acest joc al 
hazardului (olandezii – mai puţin, căci au ajuns să joace 
cu R.F.G.). Deja îi vedeam pe ai noştri trecuţi mai depar-
te, din motive lesne de înţeles. Desigur că din nou am fă-
cut regia de la meciul cu Argentina, iar desfăşurarea jo-
cului îmi dădea temeiuri să sper că voi avea mai puţine 
emoţii decît la precedentele două dispute de neuitat. Din 
păcate, au ieşit în evidenţă caracteristici ale celor două e-
chipe – care, pînă la urmă, aparţin popoarelor din care 
proveneau: pierderea cumpătului la cei care dominau 
(pentru că ştiau incomparabil mai mult fotbal), progresi-
vă pe măsură ce ratau exasperant, pusă faţă-n faţă cu te-
nacitatea celorlalţi (care bineînţeles că se mulţumeau – 
ca de obicei – să arunce mingile la noroc). Am digerat 
greu că trebuie să intrăm în prelungiri, însă mai neplăcut 
a fost cînd s-au terminat şi acestea – tot cu 0-0, după alte 
ratări în contul nostru. Chiar şi soţia mea se înfierbîntase, 
şi nu aveam cum s-o calmez; de fapt, aşa ceva nu intra în 
preocupările mele în acel moment. 
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La departajarea prin 11 metri s-a văzut din nou dife-
renţa de structură psihică, aşa că – încercînd, peste ani, 
să atenuez o nedreptate – nu voi pomeni numele celui ca-
re a ratat lovitura decisivă. Destul l-au menţionat ziarele, 
deşi trebuia să fie evident pentru toată lumea că întreaga 
echipă poartă vina pentru această eliminare stupidă. 

Oricîtă tristeţe aş fi simţit, evident că am urmărit în 
continuare turneul final. De aici încolo însă, relatarea va 
deveni destul de lapidară, din motivul pe care l-am evi-
denţiat prin menţionare frecventă: au fost puţine momen-
te deosebite. Totuşi, cîte au fost, nu pot să le scap. 

Am uitat ordinea cronologică a întîlnirilor din op-
timi despre care mai ştiu ceva, dar cred că are mai puţină 
importanţă. Voi încerca să stabilesc o altă ordine: după 
progresia în care m-au impresionat. Astfel, belgienii 
(preferaţii mei în înfruntarea cu englezii, deoarece repre-
zentau ţara de origine a uneia din străbunici) au rezistat 
pînă aproape de sfîrşitul prelungirilor, însă – cînd mai e-
rau vreo 2 minute – David Platt le-a semnat condamna-
rea.  

Italienii s-au chinuit mai puţin cu echipa Urugu-
ayului. Erau ei favoriţi teoretici şi susţinuţi cu un patos 
lesne de bănuit, dar tocmai de aceea le-a fost tot mai 
greu pe măsură ce minutele treceau – şi publicul fierbea 
tot mai tare, cu riscul de a-şi modifica sentimentele cu 
180 de grade. (Cred că-i linşau şi pe oficialii lotului – de 
antrenor83 nici nu mai vorbesc – dacă pierdeau.) Noroc 
că a venit poate cel mai frumos gol al campionatului, 

                                                           
83 Arrigo Sacchi, care făcuse superechipa lui A.C. Milan din 1989. 
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realizat (desigur, aş zice) de Schillacci: bombă din voleu, 
de la vreo 30 de metri. Pot liniştit să afirm că a fost un 
şut al disperării şi exasperării, chiar dacă nu mi s-a părut 
ca ochii omului numărul 1 al Italiei la acea ediţie să fi 
fost mai ieşiţi din orbite ca de obicei. Cert este că echipa 
sa – ca şi tribuna – a dobîndit relaxarea. Astfel, au con-
trolat jocul şi au învins cu 2-0. 

Tot cu 2-0 a cîştigat şi formaţia Camerunului, con-
tra Columbiei, dar aici al doilea gol a fost cel cu cîntec. 
Portarul sud-americanilor, René Higuita, una din cele 
mai excentrice figuri din istoria campionatelor mondiale, 
a avut de suferit (şi nu numai el, din păcate) pentru că  
şi-a dat din nou în petic. Obişnuia să dribleze de ochii 
publicului şi să vină în atac (cam ca Rică Răducanu al 
nostru, însă – cum am subliniat – acesta nu şi-a permis a-
şa ceva în Mexic), şi în acest meci a făcut-o cu atît mai 
abitir cu cît echipa sa era condusă. Şi lui i-a luat mingea 
Roger Milla, făcîndu-mă să mă gîndesc la Andone. 

Indiscutabil că derbiul optimilor a fost Olanda – 
R.F.G.; la fel este pe cine susţineam cu pasiune. Aveam 
temeiuri să cred în victoria lor ştiind că trecuseră de 
nemţi în semifinala campionatului european din 1988. 
Totuşi, oamenii lui Beckenbauer (care deja îşi consolida-
se renumele ca antrenor, după cariera la Bayern Mün-
chen) au confirmat încă o dată ideea – valabilă pentru 
formaţiile (vest-)germane din toate timpurile – că nu pot 
fi consideraţi dinainte învinşi84. Din cîte îmi amintesc, au 
cîştigat la loviturile de departajare (după 2-2 la încheie-

                                                           
84 V. notiţa 23. 
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rea prelungirilor)85, dar mai mult decît înfrîngerea olan-
dezilor m-a şocat încrîncenarea cu care Völler l-a scuipat 
pe Rijkaard, după o altercaţie. A fost nouă manifestare a 
„arianismului“– ca să nu spun rasism de cea mai joasă 
speţă, cu atît mai condamnabil cu cît s-a produs între doi 
mari jucători şi în asemea circumstanţe.  

Sferturile de finală le-am prins la Petrova; va reieşi 
repede de ce evit termenul „văzut“. Scăpasem de acolo, 
aşa că – în calitate de oaspeţi (dragi, aş îndrăzni să spun) 
– e uşor de imaginat cum am fost omeniţi (şi cu ce – da-
că mă refer exclusiv la mine). „Sediul“ era la finii noştri, 
şi desigur că şi acolo trataţia a fost „stropită“ din belşug. 
Nu aceasta este, însă, explicaţia pentru puţinele amintiri 
din această fază, ci una pe care n-ar mai trebui să o tot 
repet: jocurile nu au fost, în general, de natură să îmi 
capteze interesul. Seria a deschis-o Argentina – Iugosla-
via: s-a decis la 11 metri, cu 0-0 după prelungiri. Mi-a 
părut rău că au fost eliminaţi vecinii noştri, cu care mă 
consideram un fel de compatriot, avînd în vedere că nu-
mele meu de familie este croat – şi nu maghiar, cum se 
crede îndeobşte. 

Seara s-a desfăşurat Italia – Irlanda, un meci în care 
gazdele n-au avut probleme. S-a terminat cu un 2-0 clar, 
                                                           
85 Pe Eurosport s-a zis că s-ar fi terminat 2-1 pentru R.F.G., dar mai 
sînt greşeli şi acolo; de exemplu, s-a afirmat că am fi fost cu Camerun 
în grupă la turneul final din 1994. Contează, în fond, cine a mers mai 
departe. Cît despre Völler şi Rijkaard, nu era relevant în text să pome-
nesc că aveau să fie mari şi ca antrenori, mai ales că despre german voi 
vorbi. Doresc totuşi ca măcar aici să subliniez aceasta, adăugînd că, 
prin comportarea în cariera de maturitate, au şters imaginea lăsată de a-
cel episod. 
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care cred că nu-i încălzea pe localnici decît sub aspectul 
că mai făcuseră un pas spre finală – obiectivul de înţeles 
(şi fără alternativă, îmi închipui) al pătimaşilor „tifosi“. 

A doua zi, fiind duminică, am făcut o vizită la sto-
matologa din sat, care stătea în Sighet. Mă ataşasem de 
soţul ei, cu care povestisem îndelung într-o noapte. E u-
şor de imaginat în ce fel ne-am manifestat bucuria de a 
ne revedea. Totuşi, nu din cauza mea am ajuns înapoi în 
Petrova multişor după ce începuse al treilea sfert (consi-
derat aprioric cel mai „tare“): R.F.G. – Cehoslovacia. 
Deja era 1-0 pentru nemţi, şi nu s-a mai întîmplat mare 
lucru. Mai degrabă ţin minte compania în care m-am ui-
tat: cei mai apropiaţi amici ai mei din partea locului. 

După cina la fini, m-am postat la Anglia – Came-
run, ultima confruntare din acest stadiu  – doar în ordine 
temporală; ca intensitate avea să ocupe o poziţie exact 
inversă. Desigur că ţineam cu englezii, căci mi se părea 
prea de tot ca africanii să ajungă în semifinale. Speram 
ca echipa mai galonată să dea o lecţie celorlalţi, fiind în 
măsură să replice la un angajament fizic care contase 
mult în faţa argentinienilor şi a noastră. Totuşi, parcă  
mi-ar fi plăcut şi ca insularii să fie puţin ţinuţi în şah, ca 
să se vadă că nu ne-a învins o echipă oarecare. 

Am avut parte de toate acestea, chiar mai mult decît 
doream: am ajuns să tremur pentru promovare. Cameru-
nezii au condus cu 2-1 pînă aproape de finalul timpului 
obişnuit – pe merit, după joc. Din nou însă, ca şi contra 
Belgiei, englezii au decis să nu se lase pînă nu fluieră ar-
bitrul (doar sînt de-o spiţă cu germanii) – şi au fost răs-
plătiţi. Am răsuflat uşurat că măcar s-a intrat în prelun-
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giri, însă bine cu adevărat m-am simţit abia cînd Gary 
Lineker a marcat al treilea gol86, pe fondul lipsei de con-
centrare a adversarilor – dată mai degrabă de superficia-
litate decît de oboseală, cred. Cei din Camerun n-au mai 
putut face nimic, dar chiar şi aşa au arătat – o dată pentru 
totdeauna – că sînt o forţă a fotbalului mondial, confir-
mînd, în acest cel mai spectaculos sfert de finală, presta-
ţiile dinainte (cînd au vrut să joace, evident). 

Despre semifinale (Anglia – R.F.G. şi Italia – Ar-
gentina) am foarte puţin de vorbit, de vreme ce s-au înca-
drat în banal. Ambele şi-au decis soarta prin lovituri de 
departajare, la scorul de 1-1 după prelungiri. Dacă în dis-
puta anglo-saxonă (categorisită cu clişeele dintotdeauna) 
mi-a fost indiferent cine cîştigă (dar aş zice că nemţii au 
intrat în finală pe merit, judecîndu-le prestaţia de ansam-
blu), în cea de-a doua semifinală aveam o preferată clară, 
tot pe baza fotbalului arătat pînă atunci: Italia. 

Din păcate (pentru autohtoni în acest caz, însă nu 
întîmplător am folosit o expresie cu conotaţie negativă), 
şansa joacă un rol important – ca în viaţă, în general. Ce-
le două echipe au jucat cum mă obişnuiseră (şi cum era 
de aşteptat, avînd în vedere motivaţia), deci italienii au 
dominat, fiind mai constructivi şi mai imaginativi. Au 
deschis scorul, dar se vede că şi-au dezis faima că ştiu să 
ţină de rezultat tocmai într-unul din momentele cînd a-
veau cea mai mare nevoie de asta. După ce au fost ega-
laţi, deşi au presat cu o furie lesne de înţeles, i-au adus la 
                                                           
86 Am impresia că el le-a marcat pe toate, dar nu inserez asta în naraţiu-
ne dacă nu sînt sigur. Oricum, Lineker şi Platt au fost faimoşi la vre-
mea lor. 
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disperare pe suporteri (mulţi dintre ei telespectatori, cum 
e cel evocă acum acele clipe) prin incapacitatea de a 
fructifica. Nu înţeleg de ce soarta le-a stat împotrivă, cul-
minînd cu dezodămîntul. La loviturile de la 11 metri a-
veau ca puternic atu portarul. Pe Zenga – campion şi el 
cu Inter în 1989, de altfel – îl consideram, după ce făcuse 
pînă atunci, un demn urmaş al lui Zoff. Oricum, nu se 
putea compara cu omologul său argentinian. Acela (din 
cîte îmi amintesc) nu s-a remarcat nici la loteria departa-
jării; au tras prost italienii. 

Trec peste comentarii banale cu privire la influenţa 
negativă a unei presiuni enorme asupra psihicului de tip 
latin. Mai bine scot în evidenţă ce mi se pare că se cuvi-
ne: cred că nimeni nu s-ar fi gîndit că va fi aceeaşi finală 
ca în urmă cu 4 ani, mai ales că argentinenii începuseră 
atît de nefericit. Dacă se poate spune că vest-germanii 
demonstraseră că aveau suprafaţa să lupte pentru titlul 
mondial, cei care urmau să le fie rivali se bucuraseră în 
primul rînd de noroc. Ce altceva să afirmi despre două 
calificări consecutive la 11 metri? 

Asumarea statutului de cronicar mă obligă ca, înain-
te de a vorbi despre confruntarea ultimă, să mă opresc 
puţin la disputa pentru locul 3. Italia a învins Anglia cu 
2-1, după un meci acceptabil, dar care – ca totdeauna – a 
avut patina dezamăgirii. Prin urmare, nu e de mirare că 
mai multă atenţie am dat faptului că Shilton – portarul 
englez – părea un om obişnuit de 41 de ani, adică arăta 
ca şi cum ar fi abandonat sportul de multişor. Această 
impresie era dată de muşchii „înecaţi“ (în special la u-
meri), şi era cu atît mai frapantă cu cît la Zoff – despre 
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care am spus că avea cu un an mai mult cînd a devenit 
campion mondial – nu am văzut aşa ceva87. 

Cu o tristeţe uşor de înţeles (se termina una din cele 
mai frumoase perioade ale vieţii mele88, afectată doar 
parţial de faimoasa mineriadă), am urcat din nou la veci-
nul de care am vorbit. E firesc să fi dorit să văd finala în 
culori, mai ales că singurele împrejurări în care m-am 
implicat afectiv serios (ţinînd cont şi de superstiţii, deci) 
fuseseră meciurile echipei noastre. Totuşi, aveam prefe-
raţi şi în disputa supremă – dar erau ceilalţi, faţă de 1986. 
Opţiunea mi-a fost determinată tot de ce arătaseră. Vest-
germanii nu mai aşteptau să fie forţaţi pentru a juca ofen-
siv (chiar dacă nu spectaculos – ar fi fost cu totul excep-
ţional pentru ei). În schimb, la argentinieni se vădea încă 
o dată că Maradona este esenţial: încă era în formă şi a-
preciat, dar nu mai strălucea. Prestaţia echipei era pe mă-
sură, după cum cred că mulţi au văzut; modul cum ajun-
seseră în finală ilustra şi el această idee. 

În timpul meciului meciurilor au arătat iarăşi că ştiu 
să se cramponeze de rezultat (tot ajutaţi de şansă), aşa că 
nemţii nu au obţinut victoria fără emoţii pe care o între-
vedeam. Ne apropiam de minutul 90, era încă 0-0, iar eu 
mă gîndeam că ar fi culmea (şi chiar scandalos) ca sud-a-
mericanii să cîştige din nou la 11 metri. Nici nu ştiu ce 
m-ar fi afectat mai mult dacă s-ar fi ajuns la departajare: 
să se decidă aşa campioana mondială sau să văd a treia 
victorie consecutivă (şi puţin meritată) pe o cale care are 
                                                           
87 E drept că fostul căpitan (apoi antrenor) al naţionalei Italiei avea o a-
lură sportivă şi în 2003, cînd l-am văzut ultima dată. 
88 Nu eram singurul în situaţie; vezi începutul capitolului. 
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mai multe în comun cu loteria şi cu psihologia decît cu 
fotbalul. 

Bine că a venit, cu vreo 5 minute înainte de soroc, 
acea pătrundere în careu care a determinat faultul sanc-
ţionat fără ezitare de către arbitru. Brehme a dovedit ace-
eaşi fermitate (nu ştiu zău dacă n-a închis ochii cînd a 
tras, dar sigur este – după mine – că a băgat toată forţa 
fizică şi psihică în acea minge), aşa că se poate spune că 
dreptatea a triumfat. Victoria e victorie, chiar dacă la o 
finală de campionat mondial ai visa altceva decît un 1-0 
din 11 metri. 

S-au făcut multe comentarii asupra deciziei arbitru-
lui (mexican – de subliniat): că era un moment al jocului 
cînd un penalti e extrem de probabil să fie decisiv sau 
chiar că nu a fost fault în careu. Desigur că părerea mea e 
cu atît mai puţin importantă cu cît evenimentele s-au des-
făşurat de mult, însă mă simt dator să spun că sînt 
convins că a fost fault clar. E lesne de bănuit de cîte ori 
am revăzut faza şi, pentru că o am şi astăzi în faţa ochilor 
minţii, aş adăuga doar că apreciez mult corectitudinea (şi 
bărbăţia) arbitrului – mai ales că a luat o decizie împotri-
va afinităţilor sufleteşti. A fost unul dintre puţinii oameni 
cu care m-am mîndrit că sînt coleg (el fiind ginecolog). 

Cum îmi plac paradoxurile, nu voi ezita să afirm că 
această victorie a adus cel puţin tot atîta glorie şi celor 
care n-au trudit pe teren pentru ea. R.F.G. – deşi catego-
ric era echipa deceniului, cu cele trei finale consecutive – 
nu a putut urca de pe locul 2 în clasamentul mondial al 
tuturor timpurilor (unde se află şi astăzi – tot după brazi-
lieni, despre care se poate deduce că în 1990 n-au făcut 
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practic nimic). În schimb, a ajuns în frunte – alături de 
Brazilia şi Italia  – la numărul de victorii mondiale89. 
Totodată, Franz Beckenbauer devenea al doilea din lume 
– după Mario Zagalo – care cîştiga titlul suprem şi ca ju-
cător, şi ca antrenor. Acestea sînt cele mai spectaculare 
(şi prioritare în statistici) aspecte ale ediţiei Italia – '90, 
dar să nu uităm de prima calificare a unei formaţii africa-
ne în sferturile de finală şi (intenţionat lăsată la urmă – a-
şa cum am citit că intra pe teren Pelé) de trecerea de gru-
pe a echipei noastre, după ce 20 de ani nu fuseserăm în-
tre „cei mari“. Mai mult decît atît, impresia lăsată de ju-
cători i-a propulsat unde nu li se permisese multă vreme: 
în fotbalul european de prim rang. Că asta a avut un se-
rios efect colateral negativ, adică începutul decăderii 
campionatului intern, nu e locul aici să discutăm. În 
schimb, e adecvat să spunem că de atunci încolo am avut 
temeiuri consistente să sperăm la calificare de fiecare da-
tă.  

                                                           
89 Este oarecum paradoxal şi că toate cele trei titluri supreme ale ger-
manilor au fost dobîndite pe cînd erau separaţi. Sînt rigid în ce priveşte 
situaţiile oficiale, aşa că accentuez că Germania de Vest a fost cea care 
a cîştigat campionatul mondial în 1990. Unificarea era deja sigură, dar 
încă nu avusese loc. 
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S. U. A.  –  1 9 9 4 
 
Continuîndu-mi ideea cu care încheiam evocarea e-

diţiei italiene la care am fost martor90, aş accentua că, de-
şi băieţii din reprezentativă ne-au satisfăcut pretenţiile la 
calificare, emoţiile au fost cam la fel de mari ca în 1989. 
Aşa ar spune o judecată seacă, favorizată de retrospecţie. 
Stările sufleteşti nu le poţi însă cuantifica, deci – con-
junctura de ansamblu find cu totul alta (şi cea generală, 
şi cea strict fotbalistică) – e clar că nu pot compara trăiri-
le din toamna tîrzie a lui 1993 cu cele anterioare cu 4 ani 
(pe care sper ca niciodată91 să nu le mai am). 

Nutresc convingerea că drumul echipei noastre spre 
turneul final din Statele Unite persistă destul de viu în 
mintea tot mai multora, însă – sperînd că şi alţii sînt ca 
mine, adică au în memorie mai mult decît succesiunea de 
rezultate care ne-au dus pe primul loc în grupa prelimi-
nară – am imboldul să insist pe momentele cele mai mar-
cante (dintr-un punct de vedere subiectiv, desigur). 

Cu riscul de a plictisi, deci, simt nevoia să-mi satis-
fac plăcerea de a povesti mai în amănunt cum s-a făcut 
                                                           
90 A mai fost o ediţie, în 1934, şi ştiu că am pomenit de ea. Atunci am 
fost eliminaţi în optimi (v. şi notiţa 82) de Cehoslovacia, care avea să 
piardă finala cu Italia. Ambele meciuri au avut acelaşi scor: 2-1. 
91 Accentuez pe „sper“. După două calificări la rînd ratate, sîntem în 
grupa pentru C.M. 2006 cu Cehia şi Olanda, şi se observă uşor cum 
merge reprezentativa noastră. Nu mai insist; probabil cu asta voi înche-
ia. (Notiţa – cred că e clar – a fost redactată o dată cu textul, în 2004. 
Nu avea sens să revin asupra ei, întrucît ce a urmat mi-a concretizat 
presimţirile negre, după cum bine se ştie.) 
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de am ajuns iarăşi în elita fotbalului mondial. (Teoretic 
era de aşteptat, dar practic a fost greu – cum am sugerat 
chiar de la început.) Aveam ca adversari Insulele Feroe, 
Ţara Galilor şi Cehoslovacia (în ordinea dificultăţii de a 
răzbate în dauna lor). După ce eşuasem în calificarea 
pentru Euro '92, la conducerea echipei a fost numit Cor-
nel Dinu, în care nu aveam încredere, din simplul motiv 
că mi se părea prea emfatic în vorbire (ca să nu folosesc 
termenul ce mi-a venit pe negîndite: gargaragiu92). 

Mă obseda că îl voi auzi – după un egal în debut cu 
Insulele Feroe, la Bucureşti – căutînd portiţele obişnuite 
în cazul unui asemenea rezultat ruşinos. Din fericire, pe-
simismul meu s-a dovedit fără substrat. Acum aş putea 
spune, dacă m-aş preta la ieftinătăţi, că acel 7-0 contra 
„pescarilor“ parcă anunţa victoria zdrobitoare contra ga-
lezilor. Prefer să mă ţin de certitudini: niciodată n-am vă-
zut vreo echipă (naţională sau de club) jucînd ca a noas-
tră în prima repriză cu Ţara Galilor. Pentru ce s-a întîm-
plat atunci pe teren, e prea puţin să foloseşti clişeul că 
parcă aveau mingea legată de picioare; pur şi simplu, ad-
versarii păreau jaloane. Cred că putea fi mai mult de 5-0 
la pauză93. 

Totuşi, pînă la urmă s-a vădit că n-am fost degeaba 
                                                           
92 Nici ca jucător nu m-am omorît după el, dar măcar a avut o carieră 
îndelungată şi fructuoasă, atît la Dinamo, cît şi la naţională. Ce a făcut 
ca antrenor, la ambele formaţii menţionate, a văzut cam toată lumea, a-
şa că mai degrabă mă enervez decît rîd (cum ar face majoritatea) cînd îl 
aud analizîndu-i pe Marcello Lippi sau Fabio Capello. 
93 În repriza a doua au dat şi ceilalţi un gol, dar numai din cauză că ai 
noştri nu s-au mai străduit deloc. Cu un drum, precizez că aceste rîn-
duri au fost scrise înainte de mult trîmbiţatul 5-1 cu Germania. 
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sceptic în legătură cu Dinu. Cred că şi astăzi lumea îşi a-
minteşte sfîrşitul carierei sale de antrenor al naţionalei, 
căci meciul de la Kosice94 a făcut mult mai multă vîlvă 
decît cel cu Ţara Galilor. Ne trebuia o victorie împotriva 
formaţiei unite a cehilor şi slovacilor (Cehoslovacia se 
scindase la 1 ianuarie 1993 – de aici noua titulatură) pen-
tru a fi siguri că mergem la mondiale. Aveam justificate 
speranţe, chiar dacă şi rivalii noştri mai erau „în cărţi“. E 
adevărat că nu mai jucau pentru o ţară (cum era la înce-
putul preliminariilor), dar – sinceri să fim – cei mai mulţi 
sportivi ţin în primul rînd la prestigiul propriu. Pe teren 
s-a văzut asta, iar momentul de cumpănă trebuie eviden-
ţiat (cu toate că – probabil – este arhicunoscut): la 3-2 
pentru ei, au rămas cu doi oameni în minus. În loc să 
dăm noi cele două goluri care ne-ar fi adus izbăvirea, au 
dat ei tot atîtea, scriindu-se astfel una dintre cele mai jal-
nice pagini din istoria naţionalei de fotbal a României. 

Dacă aş face haz de necaz – cum este în firea celor 
de aici – aş spune că mi s-a oferit ocazia pe care o aştep-
tam din toamnă: să-l văd pe Dinu găsind justificări abra-
cadabrante. Structura mea îmi dictează, însă, să mă ridic 
(din nou) împotriva unei nedreptăţi: aruncarea eşecului 
în cîrca lui Silviu Lung, un portar cum nu am mai avut 
de atunci95. Retragerea sa voluntară din reprezentativă – 

                                                           
94 Iar scriu cum îmi vine mai uşor. De fapt, prea mult ne străduim noi, 
românii, să scriem şi să pronunţăm corect în toate limbile. (Paralela cu 
francezii sau englezii este implicită.) 
95 Lobonţ nu mă impresionează, iar despre Stelea şi Prunea voi avea o-
cazia să vorbesc. Tot aici se cuvine să afirm că golurile primite de 
Lung la Kosice le atribui apărării. 
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o dată cu asumarea vinovăţiei pentru înfrîngere – nu ne-
cesită comentarii. 

O remarcă trebuie totuşi să fac, fiind şi în strînsă re-
laţie cu continuarea a ce am de spus: desigur că puţini au 
avut (şi au) caracterul şi demnitatea lui Lung – şi asta es-
te valabil în general pentru „democraţia noastră origina-
lă“. Aşadar, înlocuirea antrenorului a efectuat-o federa-
ţia. A fost adus Anghel Iordănescu, care nu mă impresio-
nase ca fotbalist, dar fusese secundul lui Emeric Jenei 
cînd Steaua a cîştigat Cupa Campionilor Europeni (şi, in-
trat pe teren cîteva minute, mai mult ca apreciere pentru 
întreaga sa carieră, a putut să îşi treacă în palmaresul de 
jucător acest suprem trofeu pentru cluburi96). Dacă-mi a-
duc bine aminte, în perioada la care am rămas cu poves-
tirea era antrenor la echipa căreia i se dedicase (Jenei 
plecase în Ungaria după turneul final din 1990). Să fiu 
sincer, îmi părea imposibil să realizeze ce i se cerea: bi-
lanţ maxim în ultimele două meciuri – cu Belgia, la noi, 
şi cu Ţara Galilor, în deplasare. 

Şi totuşi a reuşit, poate şi pentru că era nepotrivit să 
meargă la turneul final o echipă care nu mai era naţiona-
lă. Trec peste victoria asupra belgienilor, dorind să ajung 
cît mai repede la unul din cele mai interesante momente 
din existenţa mea, pentru că mi-a oferit un motiv supli-
mentar să cred în fenomenele neconvenţionale. Sînt 
convins că o Românie întreagă s-a concentrat să se rateze 
lovitura de la 11 metri obţinută de galezi, cînd era 1-1. 
                                                           
96 Cupa Intercontinentală se joacă practic numai pentru spectacol; e clar 
că echipele de club cele mai puternice sînt în Europa, reprezentînd con-
sacrarea şi pentru sud-americani. 
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Îmi voi aminti, foarte probabil, mereu – şi aş vrea să mai 
am astfel de trăiri (însă, evident, fără asemenea pream-
bul) – ce am simţit cînd mingea a lovit bara transversală. 
După aşa ceva, era aproape logic să vină al doilea gol al 
nostru. De aici şi intensitatea mai redusă a bucuriei, iar la 
fluierul final a fost doar uşurare. 

Cînd s-au tras la sorţi grupele eram de gardă, şi un 
coleg albanez a făcut un comentariu pe care îl pomenesc 
de cîte ori am ocazia: „Aveţi un grup bun.“. Era şi nu era 
aşa: S.U.A. era gazdă, Columbia bătuse cu 5-0 Argentina 
la Buenos Aires, iar cu elveţienii o mai păţiserăm97. To-
tuşi, puteam liniştit să mă gîndesc la optimi, măcar de pe 
locul 2 (ca să fim siguri; cu locul 3 nu se ştia niciodată). 

Aveam rezerve serioase – judecînd după premise – 
în privinţa atmosferei pentru această nouă înfruntare la 
vîrf. Era prima oară (în istorie98, nu numai în perioada 
trăită de mine) cînd în ţara-gazdă a turneului final fotba-
lul nu se afla printre cele mai gustate sporturi – ba chiar 
era privit drept ceva exotic, cu toate că promotorii lui se 
străduiseră, printre altele aducînd vedete la sfîrşitul cari-
erei, în frunte cu Pelé. (Ca dovadă, era – şi este – denu-
mit "soccer", "football" fiind pentru ei altceva, şi e jucat 
mai ales de fete; de altfel, echipa naţională feminină a 
S.U.A. are cotă mai bună decît fotbaliştii99.) Probabil că 

                                                           
97 În preliminariile pentru Spania '82, după cum am arătat. 
98 Ca să fiu pe deplin clar, trebuie să enunţ ţările-gazdă până în 1962 
(despre care am vorbit): 1930 – Uruguay; 1934 – Italia; 1938 – Franţa; 
1950 – Brazilia; 1954 – Elveţia; 1958 – Suedia. 
99 „Echipa masculină“ mi se pare pleonasm pentru fotbal (v. şi ce am 
spus chiar în introducere). 
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au intervenit factori financiari şi politici100, alterînd – du-
pă mine – esenţa sportului, şi cert este că s-a pretextat cu 
dorinţa FIFA de a populariza peste tot fotbalul. 

Încercam să pun pe primul plan plăcerea de a vedea 
din nou marile echipe naţionale, cu atît mai motivate cu 
cît miza era supremă. Măcar aveau pe ce să joace; ase-
menea terenuri impecabile nu văzusem – şi e foarte posi-
bil să nici nu mai văd. Cît despre public, chiar dacă erau 
serioase galerii ale participanţilor din străinătate, desigur 
că majoritatea – în toate cazurile – o formau autohtonii. 
Se manifestau ei destul de exuberant, însă cu atît mai pu-
ternic îmi confirmau senzaţia că sînt cam pe dinafară. De 
altfel, s-a şi spus că nu prea agreează fotbalul „european“ 
(reiau o expresie de atunci – stupidă, fie vorba între noi) 
pentru că survin contacte fizice mai puţin dure şi nu se 
marchează atîta ca la "football". (Unde mai pui că nu 
poate exista "touchdown" – suprema lor satisfacţie?). Mă 
consolam doar cu gîndul că ambianţă ca în Italia nu pu-
team să întîlnesc nicăieri (şi nici nu cred că voi mai avea 
parte de aşa ceva, dacă nu prind un turneu final tot la ei). 

Începutul marelui eveniment aproape că m-a epui-
zat, cu două nopţi practic nedormite şi activitate între ele. 
Înainte de a reda ce mi-a rămas în suflet şi minte de a-
tunci, trebuie să subliniez că prima seară a capitolului a-
merican din istoria fotbalului de cel mai înalt nivel este 

                                                           
100 Chiar dacă mulţi cunosc – şi sînt conştienţi de – aceasta, cred că e 
bine să subliniez încă o dată că ediţia care marca un secol de Jocuri O-
limpice moderne trebuia să se desfăşoare în locul unde au început, ca 
omagiu pentru cei care le-au creat în antichitate: Atena. A fost însă o a-
plicare a cunoscutului "Always Coca-Cola". 
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memorabilă pentru mine şi datorită unui episod cu puţin 
anterior deschiderii. Deoarece festivitatea de inaugurare 
urma să o vedem la miezul nopţii (se subînţelege de ce, 
ca şi faptul că era în direct101), cei de la televiziune au fă-
cut un fel de avanpremieră. Printre altele, a fost o dezba-
tere cu invitaţi de marcă. Vrînd să îmi confirm mie în-
sumi că o adevărată personalitate este cunoscută chiar şi 
de cei departe de a fi la curent cu domeniul ei, mi-am în-
trebat soţia: 

— Cine-s ăştia? 
— Pelé şi Beckenbauer! – mi-a răspuns pe loc102. 
Cu asta mi s-a îmbunătăţit şi mai mult dispoziţia ce 

mă încearcă mai totdeauna într-un asemenea moment, 
aşa că am trecut peste obişnuita plictiseală la formalităţi-
le de deschidere. A contribuit şi împrejurarea că mi s-a 
oferit prilej de reflecţie – în acest caz pe marginea modu-
lui cum ştiu americanii să îşi respecte reprezentanţii, mă-
car în faţa lumii. Cînd preşedintele a rostit cuvintele care 
oficializau începutul evenimentului mondial, pe ecran a 
apărut "The Honorable William Jefferson Clinton" – şi 
nu Bill, cum i-am tot zis noi. (Ulterior am aflat că am 
preluat-o de la francezi, ale căror înţepături la adresa a-
mericanilor îşi au originea în iritarea dată de un fapt clar 
pentru toată lumea – inclusiv pentru ei, chiar dacă refuză 
să admită asta făţiş: au ajuns putere de ordin secundar, 
mai ales după al doilea război mondial.) 
                                                           
101 Aşa s-a întîmplat totdeauna; chiar şi la ultimul campionat mondial 
transmis în vremea lui Ceauşescu (1978) au fost rare meciurile înregis-
trate, cum poate  s-a dedus din capitolul respectiv. 
102 Îi mai cunoaşte pe Cruyff şi Maradona. 
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Am stat pînă la 3 şi jumătate dimineaţa, ca să văd şi 
meciul de început. Dacă îmi amintesc bine, au jucat 
Spania şi Coreea de Sud, şi s-a terminat 2-2. Nu mi-am 
acordat timp să analizez această surpriză, căci a doua zi 
urma să fie plină. M-am trezit la 7, avînd de făcut un 
drum dus-întors la Cugir, unde ne era copilul, deoarece 
şi mama lui era ocupată – profesional, spre deosebire de 
mine. Cu toţii am fost de acord că e mai bine să rămînă 
la bunica, singura care putea să vadă de el aşa cum trebu-
ie. (Cu riscul de a mi se reproşa că abdic de la datoria de 
părinte, am spus clar că nu pot avea grijă decît de mine, 
cu atîtea nopţi nedormite. O dată la 4 ani puteam să-mi 
permit şi eu aşa ceva, o lună de zile.) 

Întors acasă, m-am îndopat cu cafele şi Coca-Cola, 
nemaiavînd timp să dorm fără limitări pînă la începutul 
disputei S.U.A. – Elveţia. Desigur că, dat fiind nivelul 
celor două, îmi stîrnea interesul mai mult din cauză că e-
ra în grupa noastră, cu toate că – după cum s-a văzut deja 
– ţineam ca la turneele finale să urmăresc tot ce-mi stătea 
în putinţă. În ce priveşte această partidă, mai aparte decît 
scorul (un 1-1 totuşi surprinzător pentru mine, chiar dacă 
americanii jucau acasă) este că s-a desfăşurat în sală. Şti-
am că au săli de sport grandioase, începînd cu Madison 
Square Garden, dar una care să cuprindă un teren de fot-
bal (100 / 50 metri) chiar nu văzusem. 

Debutul nostru era programat în aceeaşi zi (la ei; la 
noi avea să fie 2,30 dimineaţa). Pînă atunci, pe la 12 s-a 
jucat Italia – Irlanda, la care a adormit soţia mea, ca să 
poată să îşi materializeze iniţiativa de a fi din nou alături 
de echipa naţională, după 4 ani. Pentru a reda cu justeţe 
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dimensiunea acestui gest, trebuie să adaug că, afară de 
prezenţa noastră la turneele finale (inclusiv Euro '96 şi 
2000), a urmărit – în toată perioada pînă azi, cînd e pe 
sfîrşite primăvara lui 2004 – doar finala din 1998 şi pri-
ma victorie la Budapesta. Adevărul e că şi eu puteam să 
închid ochii puţin, pentru că, după un gol fantastic al ir-
landezilor (intrat din întîmplare, zic eu; sînt convins că 
nici Houghton nu prea miza pe reuşită cînd „a băgat tîr-
năcopul în minge“), n-a mai fost nimic. Mă reţinea însă 
teama să nu adorm prea adînc şi să scap principala atrac-
ţie a începutului de turneu. 

Era 1 şi jumătate cînd s-a terminat acel joc plictisi-
tor şi enervant – şi pentru asta i-am blamat pe italieni, 
căci de la ceilalţi ştiam la ce să mă aştept. Încercînd să 
îmi înving oboseala, am început prin a mă mobiliza. În 
bucătărie, am dat drumul la radio, prietenul meu dintot-
deauna (la televizor stau doar pentru sport, filme docu-
mentare sau muzică), şi m-am apucat de integrame. Mă 
sugestionam intens că nu mai este mult pînă la 2 şi un 
sfert, cînd trebuia să dau un telefon de trezire unor prie-
tene bune – care aveau şi mai puţină tangenţă cu fotbalul 
decît Camelia mea, dar ţineau neapărat să fie alături de e-
chipă. 

De uşurare că a venit în sfîrşit momentul unei noi 
prezenţe la vîrf a fotbaliştilor noştri, mi-a pierit toată sta-
rea proastă inerentă acestui grad de solicitare fizică şi s-a 
estompat trăirea pe care aş fi avut-o dacă aş fi fost neu-
tru: că mai am doar 2 ore pînă să mă pot culca. Emoţiile 
care mă „montaseră“ în aşa măsură încît parcă atunci mă 
sculasem din somn aveau componenta negativă predomi-

 
 

I O A N   B O Z A C 

126

nantă: mă temeam să nu încasăm şi noi 5 goluri, ca Ar-
gentina. Cum speranţa nu mă părăseşte niciodată, îmi 
trecea prin minte şi un rezultat egal – dar numai atît. 
(Cred că nimeni în România nu gîndea altfel; oricine    
m-ar contrazice acum, după 10 ani, doar ar confirma zi-
cala cu împrejurarea în care se arată vitejii.) 

Columbienii aveau mari individualităţi, mai ales în 
atac, cum – dacă ne raportăm la clişee – le stă bine sud-
americanilor. Asprilla, Rincon sau Valencia făceau deja 
furori la echipe europene de prim-rang. Văzusem destul 
fotbal (inclusiv pe cei menţionaţi) ca să fiu rezervat în 
privinţa sorţii formaţiei noastre. Bine cotat era şi căpita-
nul Valderrama, omul cu numărul 10 (cu toate semnifi-
caţiile aferente, inclusiv dirijarea jocului), dar acesta mă 
impresiona mai mult prin chica generoasă şi fantezist 
vopsită; ca valoare mi se părea inferior omologului său 
Hagi. 

Tot ce gîndeam mi s-a confirmat pe parcursul me-
ciului. Sînt conştient că mi-am ridicat deja destulă lume 
în cap, cu afirmaţia în privinţa speranţelor (şi va fi şi mai 
rău cu ce urmează), sau că alţii – care cunosc doar rezul-
tatul – nu înţeleg nimic în acest stadiu al istorisirii. 
Totuşi, fac apel la probitate; e de netăgăduit că adversarii 
au fost încă de la început peste noi, dar noroc că jocul de 
echipă nu le prea mergea. Totodată, amprenta coordona-
torului a fost decisivă: în timp ce ei dominau copios, dar 
nu prea ajungeau la poartă, Hagi l-a găsit pe Răducioiu 
cu o pasă lungă şi măiastră, pe care talentatul vîrf a fruc-
tificat-o, apărarea fiind şi ea încadrabilă în schema pen-
tru America Latină. Cred că era a treia sau a patra oară 
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cînd treceam de centru. 

Golul de 2-0 al lui Hagi se află în antologia campio-
natelor mondiale, deci nu mai are rost să-l descriu în 
amănunt. Eu am fost şi sînt  – pe plan ideatic – mai puţin 
încălzit de un asemenea gol, fiindcă mi s-a părut că nu a-
re în el spiritul de onestitate ce trebuie să domine sportul: 
n-a fost rezultatul unei acţiuni legate, ci al unui moment 
de inspiraţie al acestui remarcabil tehnician. Cred că a 
fost şi silit de împrejurări: nu avea cu cine să combine. 
Pentru că nu-mi plac păcălelile, nu agreez că a profitat de 
ieşirea hazardată a portarului, însă trebuie să recunosc că 
şi alţii  – chiar mai mari – au făcut-o (de exemplu Pelé, 
în meciul cu Cehoslovacia din 1970). 

Înfuriaţi de-a binelea, columbienii au tăbărît peste 
noi mai rău ca înainte, şi a venit şi reuşita dorită, dar  
într-un chip neaşteptat: cu capul, la un corner. (Şi autorul 
a fost oarecum surprinzător pentru mine: Valencia – şi 
nu Asprilla sau Rincon.) Mi-am zis că totul s-a terminat, 
însă noroc că a venit repede pauza. 

Credeam că în a doua parte favoriţii teoretici (măcar 
asta trebuie s-o recunoaştem) vor obosi, dar nici vorbă. 
Puteai să numeri pe degete de cîte ori am trecut în 
terenul lor – şi pierdeam posesia imediat. Totuşi, o dată a 
ajuns mingea şi pînă la Răducioiu – după o nouă lansare 
lungă, care tot lui Hagi trebuie să fi aparţinut. A fost des-
tul atîta, căci dotatul înaintaş s-a descurcat aparent lesne 
cu doi fundaşi şi portarul103. În acel moment m-am putut 
                                                           
103 Oscar Cordoba – pe care l-am văzut gafînd a nu ştiu cîta oară chiar 
în seara cînd scriam această parte. Cu toate acestea, este menţinut atît 
la echipa de club (Beşiktaş Istanbul) cît şi la naţională (unde l-am revă-
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relaxa pe deplin; mai erau doar cîteva minute. 
Aceasta este analiza lucidă (zic eu) a unuia dintre 

marile succese ale echipei de fotbal a României. Repet 
că risc să mă expun la critici, însă nu pot trece peste ce a 
fost în teren. Sînt primul care simţea încîntare dacă acest 
rezultat ar fi fost obţinut printr-un joc pe măsură, cum a 
fost alt 3-1: cel cu Danemarca, din noiembrie 1989. 

Desigur că esenţial a fost cu ce ne-am ales (aserţiu-
ne valabilă şi pentru golul al doilea), şi nu vreau să profit 
de perspectiva timpului pentru a specula că modul cum a 
fost obţinută victoria ar fi trebuit să ne facă să privim cu 
mai multă concentrare meciul următor. De fapt, nu pot să 
afirm cu certitudine că jucătorii şi antrenorul s-au lăsat 
duşi de valul euforiei care îi traversa pe români, inclusiv 
presa de toate genurile. Totuşi, e plauzibil să fi fost aşa. 
Chiar şi eu (nu că aş fi buricul pămîntului sau că m-ar fi 
ascultat vreodată cineva cu pondere în fotbal, dar sînt 
sceptic prin natura mea) mă gîndeam că vom avea o trea-
bă mult mai uşoară. Mă sprijineam şi pe egalul făcut în 
prima etapă de cei pe care urmam să-i întîlnim; america-
nii, chiar dacă erau gazde şi chiar dacă ne bătuseră cînd-
va acasă (într-un amical, bineînţeles104), rămîneau (şi – 
cel puţin pentru mine – aşa va fi totdeauna) o echipă de 

                                                                                             
zut anul trecut – 2003). O fi avînd cîteodată intervenţii excepţionale, 
dar mă duce cu gîndul la o vorbă a lui Dumitru Pavlovici, fostul portar 
al Ripensiei Timişoara şi al naţionalei: „Marii portari nu greşesc la 
mingile simple.“ (citat aproximativ). 
104 Pentru cei mai puţin iniţiaţi: nu avem cum să jucăm cu ei decît la 
turneele finale ale campionatelor mondiale, deoarece grupele de califi-
care se includ în zone geografice. 
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mîna a doua. 

Este un truism că elveţienii au altă structură decît 
noi, şi toată lumea vede concretizarea acestei idei. În ca-
zul particular care urmează, îşi dădeau seama ce ar fi în-
semnat încă o stîngăcie; doar nu erau nebuni, să nu-şi 
dorească să ajungă cît mai departe. Cred că dîrzenia cu 
care au abordat partida – cu atît mai mult cu cît ultima 
lor confruntare avea să aibă loc cu o echipă a cărei forţă 
indiscutabilă urma să fie sporită de orgoliul profund atins 
– a fost potenţată de atenţia pe care o meritam din partea 
tuturor, în urma surprizei ce-o produsesem. 

Dinspre partea românilor, în schimb, atmosfera era 
cea pe care am conturat-o. De mine spun sigur că preco-
nizam să pot comenta mai multe cu soţia, mai ales că şi 
ora (către seară) era prielnică. Se aştepta şi ea să aibă in-
comparabil mai puţine emoţii decît cu columbienii (Aş 
spune că atunci am fost un fel de barometru, dacă n-ar fi 
văzut oricine clar ce se întîmpla pe teren.) Unde mai pui 
ce interesant i se părea că se juca în sala din Detroit 
("The Dome" – cum îi spuneau gazdele), locul unde ad-
versarii noştri evoluaseră deja? (Ar fi însă nedrept să a-
firm că acesta ar fi fost un mare avantaj pentru ei.) 

Pe măsură ce treceau minutele, constatam cu mira-
re, apoi cu tot mai multă furie, că nu e cum consideram 
firesc să credem. Capac la toate a pus deschiderea scoru-
lui de către ceilalţi. Necazul e că nici cu asta ai noştri nu 
s-au trezit, cu excepţia lui Hagi. Pentru prima oară l-am 
admirat cu adevărat atunci, şi mi-am zis că în sfîrşit îşi o-
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norează blazonul de mare personalitate şi de căpitan105. 
A încercat să îşi mobilizeze coechipierii prin exemplul 
propriu şi, cînd i s-a vădit că nu merge, a realizat un „nu-
măr personal“, care îi evidenţia toate calităţile: a driblat 
cîţiva, după care a şutat imparabil de la peste 25 de me-
tri. 

Am răsuflat uşurat, zicîndu-mi că măcar de-atunci 
încolo vom arăta cine sîntem, mai ales dacă repriza se 
termină aşa; mizam pe străvechiul dicton „Pauza e un 
sfetnic bun“, care nu s-a validat în această împrejurare. 
Au intrat ai noştri la vestiare cu 1-1, dar n-au tras nici o 
învăţătură din ce fusese, şi a urmat una din cele mai pe-
nibile perioade trăite de mine la televizor. Pe moment 
nu-mi amintesc – ceea ce îmi dă toate motivele să cred 
că nu s-a întîmplat – ca vreo reprezentativă (de seniori, 
bineînţeles) a României să încheie cu 0-3 o repriză, înce-
pînd cu anii '80, cînd a apărut „generaţia de aur“ – care 
era de fapt a doua, prima fiind cea care ne dusese în Me-
xic. (Cu riscul de a mi se imputa o nouă divagaţie, voi a-
                                                           
105 Îmi dau seama cît de rezervat – sau chiar aspru – am fost faţă de cel 
mai mare fotbalist al nostru din toate timpurile (ca palmares; îmi repet 
părerea că talentul cel mai deosebit l-a avut Dobrin), dar scriu doar ce 
simt. Tocmai în acest spirit vreau să adaug că prestaţia lui contra elve-
ţienilor o văd acum ca pe un indiciu pentru ce inimă mare (şi româ-
nească – să nu ne fie jenă de exprimare) are. Îmi recunosc neajunsul de 
a fi remarcat asta abia recent, la o emisiune a lui Adrian Păunescu. 
Fundamental mi s-a părut că pentru Gică al nostru echipa naţională este 
ceva sfînt şi că este revoltat de situaţia internă în fotbal, pe care o cu-
noaşte prea bine – şi toate acestea în momentul cînd se putea să nu-i 
pese de nimic de aici: o ducea bine-mersi în Turcia, la cît de apreciat e-
ra jocul său. (Cînd scriam notiţa, tot bine o ducea, ca antrenor la Gala-
tasaray, clubul pentru care este poate mai mult decît un idol.) 
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răta de ce iau ca punct de reper anii '80: calificările în se-
mifinalele cupelor europene obţinute în 1983 de Univer-
sitatea Craiova şi în 1984 de Dinamo le văd ca premer-
gînd triumful Stelei şi calificarea pentru Italia.) 

Ar fi o înfloritură să spun că îmi zbura mintea la a-
cele momente de împlinire şi în cursul meciului la care 
m-am oprit. Toată atenţia – evident – îmi era concentrată 
acolo, ceea ce vreau să se reflecte şi în această tentativă 
de cronică sentimentală. Prin urmare, pot continua doar 
mărturisind că am simţit că explodez cînd am văzut cum 
Chapuisat ajunge singur cu portarul şi înscrie, după ce 
trecuse de două rînduri de apărători ai noştri. Mingea s-a 
bătut de toţi ca la biliard, dar a rămas la picioarele singu-
rului elveţian între 5 sau 6 români. A fost – clar – o în-
fruntare a voinţelor, în cadrul dîrzeniei de care vorbeam 
la început. Era el bun şi cel mai periculos om al lor, dar 
nu era Rincon sau Asprilla106. 

Golul al treilea nu mi-l amintesc (trebuie să fi fost 
mai puţin scandalos); în schimb, cel de 4-1 a fost încasat 
de Stelea de pe stînga, dintr-un unghi aproape imposi-
bil107. A fost un fel de corolar al tuturor celor întîmplate 
pînă atunci. Nu mai era nimic de zis, la acest deznodă-
mînt jenant. Nici măcar nu mă gîndeam că ar fi trebuit să 
                                                           
106 Ca dovadă, vreo săptămînă nu mi-am amintit numele lui, ajungînd 
să-l caut pe Internet. (Sînt conştient că e o derogare de la ce mi-am im-
pus, dar se justifică prin importanţa lui în istoria la nivel înalt a naţio-
nalei României.) Oricum, aşa ceva nu s-a întîmplat în legătură cu co-
lumbienii sau alţi mari jucători. În plus, mi-am amintit imediat de Ci-
riaco Sforza, conducătorul de joc, care a ajuns la Bayern München. 
107 A fost asemănător cu golul prin care acelaşi ne-a compromis califi-
carea în faţa slovenilor. Desigur că voi reveni. 
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ne evaluăm mai corect posibilităţile: în funcţie de presta-
ţia – şi nu de rezultatul – din prima partidă. Mi-a venit, 
însă, ideea că prea îi consideram semizei pe jucătorii 
noştri; e drept că aveau realizări deosebite, dar tot cam a-
ceiaşi pierduseră şi altă dată la 3 goluri (alături de acel  
2-5 de la Kosice stă amintitul 0-3 la Copenhaga, cînd un 
egal ne-ar fi ajuns pentru a ne vedea deja în Italia; noroc 
că în ambele situaţii s-a terminat cu bine). Tot ce se pu-
tea spera era ca această lecţie usturătoare să fie temeinic 
însuşită, cu consecinţe fericite. 

Convingerea mea că ne vom califica era totuşi cva-
si-intactă, de vreme ce avea să ne stea în faţă formaţia-
gazdă. Nici măcar victoria ei asupra Columbiei – în ace-
eaşi seară – nu m-a determinat să gîndesc diferit. Nu se 
mai discută că am urmărit meciul, indiferent de dispozi-
ţia de moment. Zic că am făcut bine; altfel scăpam auto-
golul cu cele mai triste urmări din istoria fotbalului – de 
fapt singurul aspect memorabil al disputei. Bietul Es-
cobar, cel cu nume predestinat (în limba ce-o vorbea în-
seamnă „măturător“) pentru un fundaş, a plătit suprem 
greşeala care a dus scorul la 2-0 pentru S.U.A. şi care, de 
fapt, nu era numai a lui: din nou „s-a remarcat“ portarul 
Cordoba. Cînd am auzit că, la întoarcerea în ţară, a fost 
împuşcat mortal, am avut pe moment naivitatea (chiar la 
34 de ani) să cred că în Columbia se găsesc cei mai fana-
tici microbişti dintre latino-americani (sau din lume – e 
cam totuna108). Alţii – pe fondul unei implicări emoţio-
                                                           
108 Aş putea da mai multe exemple, însă cel mai semnificativ mi se pare 
al lui Joao Saldanha, cel care a refăcut naţionala Braziliei înainte de 
1970, cedînd-o lui Mario Zagalo în apropierea turneului final din Me-
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nale mai mici sau absente în fenomenul fotbalistic – au 
analizat la rece această tragedie, şi m-au dus la concluzia 
că a fost poate cea mai oribilă crimă cunoscută a grupări-
lor infracţionale. Nu numai că a fost ucis un tînăr în plină 
vigoare şi cu perspective uşor de intuit, ci a fost grav în-
tinat sportul – pe care nu voi înceta să-l privesc ca pe u-
nul din tot mai puţinele domenii în care se poate mani-
festa ce e frumos în om. Celor în legătură cu cartelul de 
la Medellin le păsa doar că pierduseră sume serioase mi-
zînd pe o performanţă remarcabilă a naţionalei de fotbal. 
Ce fel de bipezi (căci fiinţe umane nu se pot numi) or fi 
indivizii care, după ce-şi spală banii în pariuri sportive, 
lichidează pe cei care – din greşeli pe care ar fi fost pri-
mii să nu şi le dorească – îi împiedică să le iasă specula-
ţiile? E cu totul altceva decît să suprimi pe cel (sau pe 
cei) care te înşeală în afacerile-ţi murdare sau te toarnă. 
(Sper să nu se înţeleagă că astfel de acţiuni aprob, însă 
discrepanţa mi se pare considerabilă.) 

Cu convingerea că s-a înţeles de ce aceste conside-
raţii îşi au aici locul, mă întorc la meciul cu pricina, ca să 
spun că s-a încheiat 2-1 pentru nord-americani. (Mă bu-
cur că se potriveşte aici formularea lui Vicente Blasco 
Ibañez, din care devine implicit că locuitorii S.U.A. şi-au 
însuşit un apelativ care, la origine, îi desemna pe toţi cei 
din America. Faptul că autorul menţionat este spaniol ar 
trebui să reprezinte o sursă pentru alte speculaţii, însă e 
clar că acestea depăşesc cadrul tematic.) La obiect vor-
                                                                                             
xic, cînd mai era doar de cizelat. Acest Saldanha era la origine ziarist, 
şi a umblat cîtăva vreme să împuşte un portar, pe motiv că îl considera 
vinovat pentru pierderea unui meci decisiv în campionatul intern. 
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bind, din nou columbienii au presat, dar parcă nu atît de 
furibund ca în meciul cu noi; poate că au fost afectaţi şi 
de oboseala acumulată atunci. Una peste alta, cred că a 
fost un dezastru naţional: puteau merge mai departe doar 
dacă învingeau la scor Elveţia, în timp ce noi pierdeam la 
Statele Unite. 

Teoretic, poziţia pe care eram în acel moment (a 
treia) nu era de invidiat. Totuşi, după cum am spus, a-
veam emoţii mici în legătură cu promovarea. Totdeauna 
am nutrit convingerea că tradiţia şi atmosfera de ansam-
blu contează mult în fotbal (şi în sport, în general), astfel 
că nu aveam în faţă o reprezentativă în sensul cel mai 
profund al cuvîntului. Sugestiv era că majoritatea aveau 
nume fără rezonanţă anglo-saxonă (latină – mai ales, dar 
era şi Lalas) – şi se ştie care este concepţia acolo, în ciu-
da aspectelor de suprafaţă (în primul rînd celebra „discri-
minare pozitivă“, pe care se pare că o importăm). 

Existau şi premise colaterale să mi se împlinească 
dorinţele pentru această înfruntare decisivă. Era progra-
mată la 11 noaptea, ceea ce ajunsese să mi se pară de-
cent; în aşa măsură mă obişnuisem să mă culc la o oră a-
tît de tîrzie încît să fie de fapt dimineaţa devreme (4,30), 
că, dacă într-o noapte erau mai puţine meciuri, mă gîn-
deam cum voi reuşi să adorm la „abia“ 1 şi jumătate. A-
lături de ora de disputare, îmi cădea bine pregătirea psi-
hologică făcută de delegaţia noastră – pînă la nivel de su-
perstiţie. De la începutul relatării, Cristian Ţopescu a 
precizat că nu el trebuia să fie la microfon, dar se apreci-
ase că nu poate rămîne cel care era programat (Dumitru 
Graur, cred), pentru că adusese ghinion cu Elveţia. E clar 
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că acest aranjament nu mi s-a părut atît de ciudat ca vor-
bitorului. Oricum m-aş fi bucurat că se află acolo, şi 
fiindcă era singurul care mai zicea „fotbal“, româneşte – 
pe lîngă că a fost totdeauna cel mai mare. Ceilalţi căzu-
seră sub influenţă anglofonă – inclusiv regretatul Ion 
Ghiţulescu, simbolul fotbalului radiofonic, care schimba-
se temporar domeniul. 

Şi în echipă se făcuseră modificări, începînd cu por-
tarul – ceea ce mi se părea firesc. (În acest caz, desigur 
că motivul nu ţinea de capriciile sorţii. De altfel, cred că 
bine-mi amintesc că Prunea a fost considerat norocos – 
şi aducător de noroc, totodată – abia după meciul de care 
am început să vorbesc.) Una peste alta, repet că mă aş-
teptam să-i batem (şi adaug: încă rău – într-o răbufnire 
de orgoliu), dată fiind diferenţa de nivel valoric. Totuşi, 
poate că era foarte cald (se zice că în teren, pe stadionul 
"Rose Bowl"109 din Los Angeles erau 45 de grade) sau că 
băieţii n-au vrut să fie nesimţiţi cu gazdele, dar cert este 
că a trebuit să mă mulţumesc cu golul acela ciudat al lui 
Dan Petrescu (şut de pe dreapta, în loc de centrare); bine 
măcar că a venit repede. Ca totdeauna, rezultatul preva-
lează în faţa consideraţiilor etice şi estetice, cu atît mai 
mult cu cît ne-am calificat de pe primul loc, cu premisa 
că aveam să întîlnim în optimi un adversar mai slab. (El-
veţienii cedaseră cu 2-0, permiţînd columbienilor să nu 
plece chiar cu mîna goală, deşi nu se putea vorbi de vreo 
consolare, la aura cu care veniseră.) 

Curînd avea să mi se confirme că nu e bine să faci 

                                                           
109 Frumos nume; înseamnă „vaza cu trandafiri“. 
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presupuneri simpliste: mersul evenimentelor ne scosese 
în faţă Argentina. E drept că sistemul cu 24 de echipe îţi 
putea rezerva surprize după grupă, dar trebuia şi să ţin 
cont de un principiu, care devine tot mai fundamentat: la 
asemenea nivel nu există echipe slabe sau învinşi dinain-
te. Aşadar, se profila un nou examen sever al naţionalei 
noastre. Pînă să ajung la el, însă, mă simt dator să fac – 
ca de obicei – o trecere în revistă a celor mai interesante 
momente ale fazei grupelor şi ale primelor dispute din 
optimi. 

Voi începe cu grupa celei care avea să ne fie adver-
sară. Era favorită clară, împreună cu Nigeria – statut ce 
s-a confirmat. Înfruntarea dintre ele mi-o amintesc destul 
de vag – mai mult pentru că  s-a terminat „devreme“ (la 
1 şi jumătate), fără să mai aibă nimic după ea. (Dacă mai 
spun şi că era sîmbătă spre duminică, e clar că a fost e-
xemplul tipic de provocare a îngrijorării în legătură cu 
somnul.) Revenind „în matcă“, mi se pare că a cîştigat 
Argentina cu 2-1, şi datorită unui nou moment de inspi-
raţie al lui Maradona. Iar s-a văzut cine are har, indife-
rent de vîrsta destul de înaintată pentru un jucător ofen-
siv şi – mai ales – de viaţa pe care o ducea110: „l-a făcut 
om“ pe Caniggia, cu care alcătuia o pereche ce impunea 
respect. (Unii zic că rezultatul a fost exact pe dos – apro-

                                                           
110 Şi o duce; bine că structura lui de sportiv – atît de puţin evidentă –  
l-a ajutat să scape de moarte. A fost o veste de nedescris pentru mine, 
care am o firească slăbiciune pentru cei de-un leat cu mine (ar mai fi 
Franco Baresi, Ayrton Senna şi – am aflat recent – Pierluigi Collina). 
În plus, ca anestezist-reanimator, ştiu foarte bine că numai o minune îi 
scapă pe cei ajunşi la ventilaţie artificială. 
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po de amintirile vagi. Faza făcută de Maradona atunci 
este, însă, de neuitat.) 

S-au calificat şi bulgarii, deşi fuseseră învinşi cate-
goric de nigerieni. Au reuşit, însă, un egal cu Argentina 
şi – spre marea mea bucurie – i-au bătut zdravăn pe greci 
(4-0). Aceştia veniseră cu ifosele obişnuite la naţia lor, 
care m-au deranjat în repetate rînduri – mai cu seamă 
cînd se extindeau la denigrarea echipei noastre. Fără să 
alterez naraţiunea intrînd în amănunte, voi spune totuşi 
că, în studenţie, ghanezii erau apropiaţi de fotbaliştii ro-
mâni în marile meciuri, în timp grecii se situau pe poziţie 
opusă. Cum nu uit asta nici acum (şi nu cred că o voi pu-
tea face vreodată), cu atît mai puţin eram în situaţie cu 
10 ani înainte; prin urmare, e uşor de înţeles ce am simţit 
cînd – după declaraţii sforăitoare la sosire – au terminat 
grupa cu 0-10111. 

Desigur că am urmărit cu mare atenţie grupa Brazi-
liei, şi am avut satisfacţia să cîştige tot, deşi adversarii e-
rau de calibru: Camerun, Suedia şi Rusia. Mai ales de la 
reprezentativa africană se aştepta o replică serioasă, dar 
eram convins că Romario şi ai săi au ceva în plus – şi s-a 
adeverit. Camerunezii s-au remarcat, însă, şi în celelalte 
meciuri. Egalul cu Suedia (2-2) a fost printre cele mai 
frumoase jocuri de atunci (făcîndu-mă să nu simt că am 
stat pînă la 4 şi jumătate dimineaţa), iar în ultima etapă  
s-au evidenţiat în sens opus. La povestea despre Italia '90 
am anticipat această nouă figură incalificabilă, cu practic 

                                                           
111 Acum, cînd sînt proaspeţi campioni europeni, nu mai am ce să zic – 
mai ales că noi n-o să reuşim aşa ceva niciodată, probabil. 
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acelaşi beneficiar: au permis Rusiei să-i învingă cu 6-1. 
Tot degeaba a fost, dar de această dată a existat şi o oare-
care consolare:  l-au făcut pe Salenko (cu 4 goluri în acel 
meci) să cîştige întrecerea marcatorilor, pe ansamblu. 

Meciul care a trimis Italia mai departe îl ţin minte 
mai mult din cauză că era la noi un vechi prieten din O-
radea, cu care ne vedem extrem de rar. De remarcat nu a 
fost decît una din cele mai bune exemplificări ale renu-
mitei lor capacităţi de a se apăra. Au înscris împotriva 
Norvegiei destul de stupid – dintr-o lovitură liberă – pe 
cînd erau deja în 10 oameni, şi în aceeaşi inferioritate nu-
merică au ţinut scorul, în multele minute rămase. 

Din cîte ştiu eu, nu se contestă că tot în faza grupe-
lor am asistat la cel mai strălucit moment al acestui tur-
neu final – şi totodată deţinătorul unui loc de excepţie în 
istoria campionatelor mondiale. Sînt convins că foarte 
mulţi intuiesc la ce urmează să fac referire, căci îşi amin-
tesc de golul sauditului Owairan contra belgienilor, care 
a şi stabilit rezultatul final. De asemenea, e banal să a-
firmi că acea cursă fantastică de la centrul terenului a a-
mintit de ce le-a făcut Maradona englezilor în 1986. Ce 
aş observa eu este că diferenţa dintre amprentele lăsate în 
memoria colectivă de aceste două excepţionale realizări 
stă în notorietatea autorului – de altfel alimentată şi îna-
inte şi ulterior în cazul epocalului argentinian. Revenind 
de la teoretic la concret, mai trebuie să evidenţiez că a-
ceastă victorie surprinzătoare a Arabiei Saudite s-a încu-
nunat cu o calificare în optimi, datorită conjugării ei cu 
un rezultat poate şi mai remarcabil: egal cu Olanda. 

Optimile au început pentru mine mai spectaculos 
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decît anticipam, ba chiar dramatic – la propriu. Ai noştri 
urmau să intre în ziua a doua, dar aşteptarea devenea mai 
uşoară prin faptul că meciul care deschidea fazele elimi-
natorii era Germania – Belgia. (Aceştia din urmă se cali-
ficaseră totuşi, datorită egalului cu olandezii – pe care 
am avut motive să îl ignor. La fel am procedat faţă de 
brazilieni în redarea ediţiei precedente, raţiunea fiind a-
ceeaşi: în caz că eşti dezamăgit de cineva drag, treci asta 
sub tăcere în public – cel puţin pentru început, cînd speri 
să fie un accident. Pentru formaţia Olandei din 1994 aşa 
a fost, cum – bineînţeles – voi arăta.) Revenind, am răs-
puns cu plăcere dorinţei fireşti a cumnatului meu de a nu 
vedea singur un asemenea spectacol (soţia lui, ca şi ma-
ma noastră, chiar că n-a fost deloc microbistă – şi, ori-
cum, e altfel să stai la fotbal cu bărbaţi), iar el a sosit bi-
nişor mai devreme. Pe cînd stăteam în balcon şi numă-
ram minutele pînă la 8, îmi apare soţia – palidă toată – şi 
mă anunţă că mama ei a fost internată de urgenţă, iar co-
pilul e cu asistentele şi cu doctoriţa de gardă (printre 
altele, era sîmbătă seara). Desigur că am lăsat totul baltă 
şi am luat-o la goană spre Cugir, fără însă să uit televizo-
rul „Sport“ (Al soacrei era stricat.) 

Din fericire, acolo am găsit totul în regulă, şi poate 
că Dumnezeu s-a lăsat înduioşat de marea mea pasiune 
pentru fotbal, de a făcut ca acest meci cu firmă să aibă 
prelungiri. Aşa am ajuns şi eu să ştiu măcar rezultatul fi-
nal: 3-2 pentru nemţi. Repede aveam să aflu – cu regret – 
că scorul pur şi simplu (interesant şi-aşa) era departe de a 
spune tot; conduseseră belgienii cu 2-0. Bine că doar a-
cesta a fost preţul plătit pentru a avea convingerea că îmi 
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văd fiul şi soacra în stare bună. 
Mai relaxat, m-am uitat la următoarea dispută din a-

cea seară. Îmi aminteam iniţial doar că a jucat Elveţia. 
La acel moment am notat că trebuie să fi fost învinsă de 
Bulgaria; altfel nu-mi ieşea socoteala mai departe. După 
o introspecţie mai profundă, am avut în faţa ochilor cum 
i-au bătut spaniolii cu 3-0. Mă tenta să vorbesc acum şi 
de bulgari, însă nu vreau să încalc ordinea cronologică: 
la aceeaşi introspecţie, am ajuns la concluzia că au jucat 
în ultima zi. Şi dacă mă înşel, nu e fundamental; nu in-
tenţionez să plictisesc repetînd a nu ştiu cîta oară de ce. 

Evident că întîlnirea cu Argentina voiam să o văd a-
casă, aşa că a doua zi dimineaţa ne-am întors. Pe drum, 
am trăit cel dintîi moment nostim al acelei mici aventuri: 
Vlad al meu a relatat că a urmărit confruntarea noastră 
cu S.U.A. împreună cu bunica. Trebuie notat că era (şi 
este) departe de a fi atras de fotbal, iar despre ea ce să 
mai spunem? Parcă nici nu mai are rost să adaug cît de 
„comodă“ era ora pentru cei doi. 

Firesc, anxietatea legată de posibilitatea de a realiza 
performanţa maximă la nivel de echipă naţională mi-a 
răbufnit cu multe ore înainte de ostilităţi. Chinul era cu 
atît mai mare cu cît acel meci fără precedent ca impor-
tanţă urma să fie al doilea. Pînă atunci, m-a abătut de la 
gînduri mai puţin decît speram (şi voiam) întîlnirea Sue-
dia –Arabia Saudită. Primii s-au impus, arătînd că sînt o 
formaţie solidă şi prin aceea că au înţeles că trebuie să-i 
ia foarte în serios pe oponenţi. Bine-ar fi fost ca următo-
rul lor hop să fie „trupa“ lui Iordănescu, şi excepţional – 
să se împiedice! 
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Mi-am adus toată familia la televizor. Pînă atunci 

încercasem de cîteva ori să-mi alătur moştenitorul la a-
ceastă pasiune cît se poate de masculină, dar fără succes. 
De data asta „n-a mai avut loc de întors“, dacă exact îna-
inte cu o săptămînă (inclusiv ora) urmărise cu atenţie 
premisa (din partea noastră) pentru confruntarea care ur-
ma. Era firesc să fim mai tensionaţi decît oponenţii – din 
cauza cotelor atinse în trecut, dar şi pentru că doream să 
se şteargă amintirea neplăcută a optimilor din urmă cu 4 
ani. 

Visam – nu mai trebuie spus – victoria, însă, păs-
trîndu-mi un rest de luciditate (ca totdeauna – vreau să 
cred), îmi era vădit că avem şanse mai mici, cu toate că îi 
bătuserăm pe columbieni. De luciditate ţine şi părerea că 
acel succes zdrobitor al lor în Argentina putea fi un acci-
dent; chiar dacă nu, palmaresul trebuie privit în ansam-
blu112. Oi fi eu lucid, dar sînt şi puţin superstiţios, ceea 
ce include că dau multă atenţie semnelor. Prin urmare, 
mi-a sporit mult optimismul – şi din raţiuni mai palpabi-
le, desigur – cînd am văzut că nu joacă Maradona. 

Am mai spus că în acea perioadă echipa Argentinei 
devenea deosebită doar cu corifeul ei în teren. Din ferici-
re, această părere mi s-a confirmat din nou încă de la în-
ceputul meciului. Spre deosebire de columbieni, pe ei    
i-am abordat curajos, şi efectul s-a văzut mai repede de-
cît credeam (dar nu decît îmi doream, nerăbdarea fiind – 
cum mai toţi am simţit pe piele proprie – una dintre com-
                                                           
112 Va reieşi, dar simt nevoia să relev că atunci columbienii aveau o ge-
neraţie de excepţie. Despre comportarea lor în Franţa evident că voi 
povesti mai pe larg, iar în 2002 nici nu s-au calificat. 
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ponentele tensiunii nervoase). A existat, însă, şi o asemă-
nare cu partida la care am făcut referire înainte: gol sur-
prinzător, şi tot de pe stînga. Marea diferenţă era că a-
cum îmi puteam înlătura orice reţineri de genul cărora pe 
care cred că numai eu le am (punîndu-mi, într-un fel, 
piedici singur), reţineri cu origine în năzuinţa de a fi in-
atacabil, care se răsfrînge asupra a tot ce îndrăgesc. Din 
moment ce s-a dat lovitură liberă directă, a fost doar de 
lăudat Ilie Dumitrescu pentru că a profitat de faptul că 
portarul argentinian era unul cît se poate de obişnuit pen-
tru ei (ca şi pentru sud-americani în general113), care nu 
şi-a imaginat că din acel unghi se poate trage direct cu 
succes. 

Fiind nevoiţi să recupereze, adversarii au neglijat şi 
mai mult apărarea. Aşadar, au fost uşor de prins pe con-
traatac, mai ales că imboldul psihic determina dezlănţui-
rea unei tehnici cu adevărat latine şi la cei doi ai noştri 
care erau cel mai în măsură să o arate. A fost meciul ce-
lui care deschisese scorul, dar şi al căpitanului – despre 
care se specula că avea să-i lase primului menţionat şefia 
echipei la următorul turneu final. E totdeauna de prefe-
rat, însă, să te sprijini pe concret; de aceea voi reaminti 
că următoarele două realizări ale noastre au avut ca au-
tori pe Gică Hagi şi Ilie Dumitrescu, fiecare fiind servit 
de celălalt. 

Am sărit peste succesiunea temporală în primul rînd 
ca să-mi duc pînă la capăt ideea, dar şi pentru că golul de 
                                                           
113 Dacă ne luăm după statistici, brazilianul Gilmar a fost unul din marii 
portari ai lumii, dar trebuie ţinut cont că a făcut parte din superechipa 
care a cîştigat primele două titluri. 
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1-2 al argentinienilor nu a fost de natură să mă impresio-
neze. Ca dovadă, nu îmi amintesc cum s-a marcat. Re-
cent, însă, un comentator TV relata că a fost un 11 metri 
obţinut de Batistuta, care a căzut imediat ce a simţit pe u-
măr mîna lui Daniel Prodan. (Sper că din această mărtu-
risire reiese şi cît reprezenta pentru mine atunci cel care 
avea să devină mare vedetă; era total în umbră – nu nu-
mai a lui Maradona sau Caniggia, dar şi a lui Balbo.) 

La 3-1 mă gîndeam că vor trece greu minutele pînă 
la sfîrşit, însă îmi asumam această mică neplăcere (izvo-
rîtă dintr-o oarecare plicitiseală); nu mă îndoiam că vom 
şti să apărăm rezultatul, deci voi avea o compensaţie cît 
se poate de consistentă. Ar fi fost însă prea bine ca româ-
nii noştri să fie previzibili şi constanţi; deşi mai rar decît 
în trecut, tot ieşeau la suprafaţă vechile metehne. Se în-
tîmplase în meciul cu Elveţia, iar de această a greşit stu-
pid tocmai cel care îl înlocuise pe „originalul“ (ca să zic 
aşa) Stelea114, în condiţiile amintite – inclusiv povestea 
cu norocul. Într-adevăr, de noroc era vorba la Prunea, da-
că punem la socoteală valoarea echipei adverse. Se des-
curcase în faţa americanilor, dar nici nu prea avusese ce 
apăra. După o săptămînă, a adus multă lume aproape de 
infarct, la parabilul gol de 3-2. Că a fost mascat de o apă-
rare incapabilă să blocheze un şut din afara careului îi 
scade destul de puţin din vină. 

Mai important decît să blamez pe cineva era că mai 
                                                           
114 Seamănă cu Barthez nu numai la fizic (chiar dacă e mai înalt decît 
francezul), ci şi la stil: veşnic cu o privire fioroasă, se aruncă spectacu-
los, dar face cîte-o prostie de te-ar năpădi hohote de rîs, dacă nu ai fi 
băgat în boală. 

 
 

I O A N   B O Z A C 

144

aveam un sfert de oră de chin; dorisem eu să nu mă plic-
tisesc, dar nu în felul ăsta. Normal că argentinienii au 
fost tot timpul peste noi, dîndu-mi palpitaţii. Cu atît mai 
amplă a fost defularea de la sfîrşit, deşi nu sînt omul care 
să savureze doar realizările obţinute cu greu – dimpotri-
vă. 

Am împărtăşit entuziasmul cu ai mei (soţia are exu-
beranţa celor născuţi sub semnul Soarelui – în Leu), însă 
– după atîta încordare – era firesc să nu-mi ajungă. Prin 
urmare, am ieşit pe stradă. Voisem aşa ceva şi după vic-
toria cu Columbia115, dar îmi dădeam seama că eram 
doar la începutul drumului. Şi la mine contează zodia: 
Fecioara se gîndeşte în primul rînd dacă se merită orice 
gest sau acţiune. Acum era o performanţă fără precedent, 
deci simţeam nevoia şi să văd reacţia semenilor mei. 

Cînd am ieşit, parcă nu era 2 noaptea, ci 9-10 seara. 
Cum stau pe o arteră a circulaţiei clujene, pe lîngă puz-
deria de oameni de pe trotuar (şi nu numai, bineînţeles), 
veneau aproape una-întruna maşini ticsite, cu recuzita şi 
zgomotul aferente. Desigur că mi se făcuse de sărbătorit, 
dar singurul local din zonă deschis non-stop oferea doar 
băuturi nealcoolice. Bine-a fost şi-aşa; am băut un Pepsi, 
în virtutea ataşamentului constant faţă de prima licoare 
străină cu care luasem contact – cu exact 30 de ani înain-
te, la „Nestor“, în Piaţa Palatului. 

Tot căutînd un loc unde să beau măcar o bere, m-am 
                                                           
115 „Tradiţia“ ieşirilor după succes a fost iniţiată  – după cîte ştiu eu – o 
dată cu calificarea la turneul final european din 1984.  Miliţienii erau şi 
ei oameni, aşa că nu au împiedicat manifestările de bucurie – în care 
studenţii au jucat rolul primordial. 
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întîlnit cu nişte amici, care m-au înturnat. Ne gîndeam că 
ar fi plăcut să comentăm la o terasă, cu cele de cuviinţă 
în faţă, însă nu ni s-a arătat: erau (firesc) arhipline toate. 
Am povestit pe drum, căci timp am avut destul: veşnic 
ne încrucişam cu grupuri mai mult sau mai puţin exube-
rante. Uşor dezamăgit că nu îndeplinisem tot ce voiam, 
am ocolit pînă acasă, avînd altă idee: să prind de la înce-
put, adică la 5, programul I al radioului. Fiind luni, mi-
zam că la microfon îl aud pe Paul Grigoriu, preferatul 
meu. 

Doar o oră am dezlegat integrame în bucătărie pînă 
la momentul aşteptat. Ar „da bine“ pentru partea literară 
– dar, cinstit să fiu, nu-mi amintesc cu precizie – să spun 
că am stat „drepţi“ la preambulul reprezentat de „Deş-
teaptă-te, române!“. Cert este că „Matinalul“ a purtat, da-
torită marii victorii, şi mai vădit patina celui pe care îl în-
drăgeam, în primul rînd printr-o poezie pe care – sînt 
convins – a creat-o în acea noapte: 

„Batistuta şi ai lui, 
 Supuşii Hagiului!“ 

În rest, au fost banalităţi care însoţesc succesul. Mă 
aşteptam la asta, inclusiv de la Iordănescu, căruia i-am a-
cordat – şi îi acord – circumstanţa („atenuantă“ parcă nu 
sună bine în context – ca şi „scuza“, cuvîntul găsit ini-
ţial) că e omul faptelor. Destul se agitase pe margine, în 
costum şi cu cravată, pe o tem-peratură greu de suportat. 
(Îi apreciez pe cei care nu fac rabat de la protocol. As-
pectele de suprafaţă sau aparent minore sînt mai simpto-
matice decît s-ar crede pentru trăsăturile definitorii ale u-
nui individ sau grup – inclusiv popor.) 
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Mi-am permis acea noapte albă, ca şi a face abstrac-
ţie de la cum se cuvine să sărbătoreşti (unul dintre marile 
evenimente din viaţa mea – cu atît mai mult), fiindcă şti-
am că la serviciu, în loc de operaţii, voi avea parte de o 
masă festivă – dată de un coleg, din motive familiale. Es-
te inutil să evidenţiez ce s-a discutat aproape tot timpul, 
chiar dacă femeile erau în majoritate covîrşitoare. 

După un somn bun după-masa, de-abia aşteptam să 
văd cum echipa Braziliei îi pune la locul lor în fotbal pe 
ambiţioşii reprezentanţi ai ţării-gazdă. A fost încă o oca-
zie cînd m-am înşelat în previziuni, însă am găsit repede 
explicaţia: un 1-0 chinuit, spre sfîrşit, la atîta diferenţă de 
„firmă“, se putea pune doar pe seama unei mîndrii naţio-
nale care existase întotdeauna, dar ieşise extem de puter-
nic în prim plan după ce deveniseră singura superputere. 
Bine că a doua formaţie de suflet a mea mergea mai de-
parte, căci un turneu final pierde din farmec în proporţie 
directă cu momentul la care ies brazilienii. (Noroc că nu 
s-a mai întîmplat aşa ceva – cum bine se ştie.) 

Fiindcă veni vorba de cei dragi mie, nu-mi amintesc 
nimic despre cum s-au calificat olandezii, foarte probabil 
pentru că n-au jucat ce aşteptam eu. În schimb, aici vine 
rîndul bulgarilor: au cîştigat la 11 metri în faţa echipei 
Mexicului. (Parcă a fost 1-1 la terminarea prelungirilor, 
după un joc acceptabil.) Ca să termin cu optimile, voi 
spune că – în ultima dintre ele – încă o dată am văzut ce 
înseamnă o adevărată personalitate: Roberto Baggio, ce 
se remarcase şi în 1990 (contra Cehoslovaciei, în grupă), 
a învins aproape singur Nigeria, care avea 1-0 pînă spre 
sfîrşitul celor 90 de minute. (A egalat, apoi a întors re-
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zultatul în prelungiri, cînd şi echipa s-a văzut mai mult – 
prin modul cum şi-a apărat avantajul, evident; pe vremea 
aceea încă nu acţiona regula golului de aur – care e deja 
istorie.) Am zis „aproape singur“, fiindcă alături i-a fost 
Benarrivo, fundaşul stînga (şi) al parmezanilor116, care a-
rătaseră un fotbal pe gustul meu în finala Cupei Cupelor 
din 1992, an în care – coincidenţă sau nu – Baggio cu 
numărul 10117 adusese, tot printr-un joc de excepţie, lui 
Juventus Cupa UEFA. 

Sferturile de finală aveau să fie: Germania – Bul-
garia, Suedia – România, Italia – Spania şi Brazilia – O-
landa (în ordine cronologică, şi cîte două pe zi). Pentru 
un suporter neutru, era de presupus ca a doua jumătate a 
acestei faze să prezinte considerabil mai mult interes, în-
să evident că nu era cazul meu. 

Speram să ne poarte noroc că iarăşi sîntem în al doi-
lea meci – şi tot într-o duminică. (Îmi vine acum în minte 
că aş fi putut miza pe zicătoarea pomenită în introducere: 
„Toate lucrurile bune-s trei“. Dacă tot la o săptămînă a-
vuseserăm succesele care ne trimiseseră mai departe, de 
ce să nu se întîmple aşa ce-va şi a treia oară?) Din nou e-
xista dezavantajul de a nu mă putea concentra deplin la 
prima dispută – şi era cu totul altceva decît Suedia – Ara-
                                                           
116 Nu înţeleg de ce trebuie să folosim formele autohtone pentru locui-
torii din Parma sau Napoli. E aşa mare lucru că variantele româneşti 
duc cu gîndul la mîncare? Termenul „parmezan“ l-am moştenit de la 
francezi; desigur că se referă şi la renumitul caşcaval, de vreme ce în 
zonă există o tradiţie a lactatelor, concretizată şi în faimosul concern 
„Parmalat“. 
117 Mai era şi Dino Baggio, de la Parma, cu numărul 4 în naţională şi 
fără legătură de rudenie cu Roberto. 
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bia Saudită confruntarea dintre vecinii noştri de la sud şi 
germani, care oricînd cresc cota de interes a unei partide. 

Mă invitase cumnatul meu, şi – din fericire – nu s-a 
mai întîmplat nimic care să ne tulbure vizionarea. Fără 
vreun motiv special, dacă nu punem la socoteală tradiţio-
nala simpatie faţă de cel considerat mai slab, aveam o 
oarecare preferinţă pentru bulgari. Formaţia lor era una 
dintre cele mai bune din istorie, probabil chiar mai bună 
decît generaţia '70, care fusese împreună cu noi în Me-
xic. Alături de celebrul Stoicikov, erau de luat în consi-
derare Kostandinov, Balakov, Lecikov sau portarul Mi-
hailov – oameni care întorseseră scorul de la 0-2, pe tere-
nul francezilor, cînd aceştia se şi vedeau la mondiale, a-
vînd nevoie de egal. Pe de altă parte, echipa Germaniei 
nu arătase ceva deosebit, chiar dacă realizase o răsturna-
re identică împotriva belgienilor. Totuşi, valoarea de 
fond are totdeauna o pondere greu de contestat, pe lîngă 
că nemţii joacă tot mai bine pe măsură ce promovează 
fazele turneelor. (Nu luam în considerare – ceea ce per-
sistă cînd rememorez – că încă erau campioni mondiali.) 
Aşadar, mi s-a părut normal să deschidă scorul. Ceilalţi 
nu au prea acuzat acest moment, văzîndu-şi mai departe 
cu temeinicie de treabă. Eforturile le-au fost răsplătite 
generos: au ajuns să ia conducerea. Nu străluceau deloc, 
dar adversarii păreau lipsiţi de nerv. N-au tras în recupe-
rare cum eram obişnuit, aşa că n-au mai existat prelungi-
rile întrevăzute (probabil nu numai) de mine. La telejur-
nal s-au prezentat cîteva imagini de pe străzile Sofiei, pe 
care le-am interpretat ca palid preambul a ce era firesc să 
se întîmple noaptea în toată ţara, la acel succes fără sea-
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măn. Mă bucuram pentru ei, sperînd ca în cîteva ore să 
fim în aceeaşi situaţie. 

Am vrut să contribui şi eu la acest deznodămînt fe-
ricit, după puteri. Am încercat să stabilesc un cadru ca în 
optimi, ba chiar superior (mă aprovizionasem pentru să-
rbătorire), dar de la început mi s-a pus un mic ghimpe în 
suflet: culorile tradiţionale fiind aceleaşi, oficialii FIFA 
s-au gîndit să-i nemulţumească pe toţi. Prin urmare, ai 
noştri jucau în roşu, iar suedezii – în alb. M-am străduit 
să trec peste asta, şi mi-a fost cu atît mai greu cu cît intra 
în joc exacerbarea tensiunii nervoase, în concordanţă cu 
realizarea realmente formidabilă care ne stătea în faţă. 
Mi-am amintit (atunci, nu în timp ce scriu) altă zicală: 
„Nu haina face pe om.“, aşteptînd să o văd pusă în apli-
care. Nu-mi trebuia autosugestie pentru asta: adversarii 
nu erau cu nimic mai buni decît noi – ba chiar dimpotri-
vă, aş spune. Victoria la ei acasă, în 1983, ne deschisese 
drumul către turneul final european din anul următor, 
într-o grupă foarte grea, despre care am amintit cîte ceva 
(„pensionarea“ lui Zoff şi – în notiţă – manifestările tole-
rate de Ceauşescu, după egalul decisiv cu Cehoslovacia). 
Îmi făcea legătura cu acea victorie şi comentatorul, care 
îşi pecetluise atunci ostracizarea prin nişte afirmaţii pe 
care le crezuse de bun-simţ118; aşa şi erau – într-o ţară o-
bişnuită. Bine măcar că la momentul 1994 Cristian Ţo-
pescu era din nou alături de noi, şi speram să-şi confirme 
statutul de „porte-bonheur“. 
                                                           
118 Am amintit despre ce-a fost vorba. Trebuie să adaug că erau, totuşi, 
lăsaţi să plece cei trecuţi de 30 de ani. Chiar şi aşa, Bölöni s-a evidenţi-
at, punînd şi prin aceasta temelie carierei de antrenor. 
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Dacă tot jocul ar fi fost ca în primele 80 de minute, 
s-ar fi justificat pe deplin să fac atîtea consideraţii intro-
ductive, din moment ce subiectul propriu-zis îl puteam 
expedia în două fraze. Ai noştri – inhibaţi de perspectiva 
calificării în semifinale – nu au arătat tot ce ştiau, poate 
şi aşteptînd iniţiativa adversarilor. Aceştia, însă, au fost 
prudenţi ca de obicei. Aşadar, spectaculozitatea sau (şi) 
dramatismul disputei – singurele elemente capabile      
să-mi dea amintiri mai mult sau mai puţin exacte – nu au 
existat pînă în momentul cînd au ştiut să-şi joace şansa 
mai bine decît noi. Cred că mulţi îşi amintesc acea lovi-
tură liberă din preajma careului, care nu părea periculoa-
să. A fost însă executată cu o subtilitate pe care nu o prea 
bănuiam la scandinavi – şi nici apărarea noastră, care a 
fost dată uşor peste cap de pasa către Brolin, iar acesta  
n-a stat pe gînduri în a-şi confirma renumele. 

Cu atît de puţin timp rămas, şi cunoscînd psihicul 
românului, mi-a trecut prin cap că totul s-a terminat. E-
ram totuşi datori să sperăm pînă la fluierul final, pe fon-
dul trezirii „tricolorilor“. (Păcat că doar aşa se produse-
se.) Cînd chiar că mai erau cîteva secunde, Răducioiu   
şi-o fi zis că tot nu mai are ce pierde, şi a riscat, dinafara 
careului. Îl avea în faţă pe unul din cei mai buni portari 
din lume – dar nu supraom: Ravelli. Fiind mascat la a-
cel şut precis şi plasat, efectul a fost cel dorit de o Ro-
mânie întreagă. 

Descătuşarea consecutivă s-a manifestat cît se poate 
de elocvent în toată ţara, probabil. Ce ştiu sigur este că 
un asemenea urlet colectiv al întregii mele străzi (nu o u-
liţă – am precizat) nu am auzit, şi nu cred că voi auzi 
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vreodată. Desigur că am făcut (mai ales eu, dar şi soţia) 
parte din cor, ceea ce a declanşat şi o neplăcere – minoră, 
însă, faţă de fond. Copilul nostru (care totdeauna a dor-
mit profund) a început să plîngă din cauza trezirii bruta-
le; se speriase groaznic, cît era de mare. (Avea aproape 8 
ani, după cum se poate deduce din capitolul despre 1986 
– anul în care s-a născut.) Imediat s-a dus lîngă el mama, 
şi, după ce s-a mai calmat (ajutat şi cu ciocolată), a între-
bat: „Ce are Ionuţ de urlă ca nebunul?“. A înţeles repede, 
şi s-a aşezat alături de noi la prelungiri. 

Primele minute ale acestora au determinat noi răc-
nete, de intensitate totuşi mai mică: tot Răducioiu ne a-
dusese la 2-1. Decît să repet ce spuneau mulţi mai apoi, 
cînd s-a introdus „golul de aur“119, prefer să subliniez că 
e inadmisibil să nu poţi păstra avantajul vreo 20 de mi-
nute, mai ales cu un om în plus. Şansa ţinea clar cu noi: 
puţin după ce luaserăm conducerea, fusese eliminat – pe 
merit – un suedez ce nu se putuse stăpîni (fenomen mai 
rar la ei – s-o recunoaştem). 

A venit însă acea fază nenorocită, în urma căreia, 
dacă aş fi fost portarul României, m-aş fi lăsat de fotbal, 
aş fi cerut azil în vreo ţară africană şi mi-aş fi schimbat 
fizionomia. Mi se pare mai mult decît condamnabil să iei 
gol din aşa ceva: centrare de pe dreapta, la disperare, din 
apropierea mijlocului terenului. Nu voi înţelege niciodată 
de ce ieşise Prunea la marginea careului, dar asta a fost 
practic nimic. Pur şi simplu m-a îmbolnăvit cînd a sărit 
                                                           
119 Între timp s-a introdus „golul de argint“, dar şi la el s-a renunţat – ca 
dovadă că nu prind importurile sau adaptările din alte sporturi. (Şi de a-
ceea e sportul-rege!) 
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ca după prune (calambur care mi-a venit după lunga pe-
rioadă necesară pentru a mă detaşa într-atît de evenimen-
te încît să pot face puţin haz de necaz). Altfel nu se ex-
plică de ce capul lui Kennet Andersson (chiar dacă era 
binişor mai înalt) s-a aflat deasupra mîinilor lui întinse. 

Acestea sînt faptele – văzute de o lume întreagă – 
care mă fac să afirm că vinovatul pentru înfrîngerea 
noastră a fost Prunea, şi nu cei doi care au ratat la seria 
de departajare. Ziariştii au repetat pînă la epuizare: „Be-
lodedici şi Dan Petrescu, Dan Petrescu şi Belodedici“120 
(ca şi cu Daniel Timofte121, în 1990), omiţînd că aceste 
lovituri de la 11 metri sînt loterie, în măsura în care ţin 
mai mult de fondul psihic (care e de presupus că ne deza-
vantaja) – ca să nu mai spunem că în faţa alor noştri se 
găsea Ravelli, oricum incomparabil cu omologul său. 

Cînd s-a terminat totul, eram pur şi simplu incapabil 
să reacţionez vehement. (Mi s-a mai întîmplat ca faza de 
furie să fie depăşită numai în clipa în care mi s-a vădit că 
nu pot evita legarea de glie – evident, fără să ştiu dacă nu 
va fi pe veci – în Maramureş.) Ai mei erau în aceeaşi sta-
re, dar măcar au putut să-şi găsească refugiul în somn. Pe 
mine nici alcoolul nu m-ar fi ajutat; trecusem şi de starea 
în care să-i simt nevoia. (În schimb, îmi sporea proasta 
dispoziţie gîndul că aruncasem nişte bani.) De ieşit pe 

                                                           
120 Mai grav este că i-au incitat pe pseudo-suporterii bucureşteni la a-
gresiuni asupra părinţilor şi locuinţelor celor doi ghinionişti. Pe de altă 
parte, Prunea a apucat să se compromită şi în cupele europene, părăsind 
abia atunci fotbalul de nivel mai înalt. Cînd l-am văzut invitat în studi-
oul „Euro 2004“, am trecut pe "Discovery“. 
121 Pînă la urmă tot i-am dat numele, dar măcar nu „la cald“. 
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stradă nu se mai punea problema, aşa că nu mi-a venit 
decît să umplu cu apă o sticlă de Coca-Cola de 2 litri şi 
să beau din ea, întins pe patul pliant din balconul dormi-
torului. Am stat aşa pînă la 2 noaptea, cînd mi-am zis că 
ar fi momentul să încerc să mă deconectez, condiţia pri-
mordială fiind să mă pun unde îmi făceam în mod obiş-
nuit repausul nocturn. Dacă venea somnul – aplicînd tot 
ce citisem în acest sens – bine; dacă nu – măcar nu o de-
ranjam pe nevastă-mea şi reduceam din nicotină. Am a-
vut noroc, adormind mai repede decît îmi i-maginam. 

Era trist şi că rataserăm o semifinală cu Brazilia, 
despre care presimţeam că se va califica. Pînă să poves-
tesc cum s-a făcut de mi s-a adeverit presimţirea, trebuie 
să mă refer şi la Italia – Spania, din moment ce a fost cu 
cîntec. Îmi amintesc doar că spaniolii aveau şansa să a-
jungă la 2-2 în ultimele minute, dar nu mai ştiu dacă le-a 
fost refuzat un gol sau un 11 metri. Sigur este că nu s-a 
văzut decît la reluarea cu încetinitorul ce a fost pe linia 
porţii. Oricum, de mult aparţine istoriei; pentru cei obse-
daţi de amănunte există arhive – scrise sau virtuale. 

Cu regrete pentru această omisiune, întrucît ţin la e-
xactitate şi fac tot posibilul să o ilustrez în viaţa de zi cu 
zi, mă gîndesc (ca în situaţiile anterioare de acest gen) că 
nu constituie ceva capital. Aici sînt în timpul (şi spaţiul 
sufletesc) liber, deci îmi pot permite să las la o parte pre-
cizia fără nuanţe. Cu atît mai puţin mă frămînt pentru mi-
nuţie cu cît am ajuns la celelalte două echipe care îmi 
sînt tare dragi. (Nu doresc să jignesc eventualii cititori, 
punctînd apartenenţa naţională. Mai am credinţa – poate 
deşartă – că nu trebuie să arăt cine este preferata, în cel 
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mai propriu sens.) 
Disputa dintre reprezentativele ce ocupă locurile 2 

şi 3 într-un clasament sufletesc (mi se pare o formulare 
adecvată contextului) – sau dintre favorita mondială şi 
cea europeană – mi-a adus satisfacţia că a oferit cel mai 
frumos joc de la acea ediţie, compensînd cît de cît triste-
ţea că una din ele trebuia să plece. Că am văzut meciul la 
cumnatul meu este un amănunt, în cadrul dorinţei de a 
nu scăpa nimic semnificativ pentru mine. Parcă a fost 
mai bine decît singur: am avut cui împărtăşi – dorinţă, şi 
chiar plăcere, pe care o concretizez oricînd pot – amintiri 
legate de fotbaliştii celor două ţări, aşteptînd (cu scepti-
cism, recunosc) de la cei prezenţi în teren să se ridice la 
înălţimea predecesorilor. 

Aproape că au reuşit, cu toate că la început nu dă-
deau semne. Credeam că brazilienii vor cîştiga uşor, du-
pă ce au ajuns la 2-0. Era bine şi-aşa: chiar dacă suferea 
spectaculozitatea, mă alinam puţin cu ideea că, totuşi, 
pentru ei am un plus de afecţiune. După pauză, însă, o-
landezii au amintit de anii '70, deci se poate spune că a 
fost firesc să egaleze repede. (Ţin minte doar cine a mar-
cat golul de 2-2: Winter – şi pentru că era de la Ajax122.) 

Cu tot handicapul psihologic (teoretic mai greu de 
surmontat la structura lor – dar despre clişee mi-am ex-
primat părerea), cei cu fond latin au reuşit să se impună. 
Poate nu e întîmplător că meciul numărul 1 al turneului 
s-a decis prin cel mai spectaculos gol: acea lovitură libe-

                                                           
122 De acolo provenea, asta e sigur, însă nu-mi amintesc dacă ajunsese 
deja la Inter. 
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ră a lui Branco, de la vreo 40 de metri. 

Semifinalele (Italia – Bulgaria şi Brazilia – Suedia) 
îmi deşteaptă mai mult amintiri conexe. S-au desfăşurat 
în cuplaj, ceea ce presupunea ca iar să mă culc cînd cerul 
îmi arăta că mai în firea lucrurilor ar fi fost să mă trezesc 
– şi asta cu atît mai evident cu cît am „refăcut formaţia“ 
de la meciul de referinţă pomenit înainte, cu o mică deo-
sebire: a stat şi soră-mea puţin, pînă a început spectaco-
lul televizat.  

Aceste amănunte sînt mult mai semnificative decît 
ar părea, pentru că fac introducerea la o rememorare fără 
dificultăţi – firească în cazul unor astfel de trăiri. A fost 
una din situaţiile în care am ajuns să simt ce mult contea-
ză o jumătate de oră. Cu atîta îmi amînam ora de culcare: 
de la 4 şi jumătate la 5 (evident, dacă semifinala a doua 
se termina în timpul regulamentar), întrucît stăteau foarte 
aproape. Asta nu m-ar fi afectat în mod deosebit, chiar 
dacă nu eram în concediu (deci cel tîrziu la 7 fără un 
sfert trebuia să fiu din nou în picioare), cu condiţia ca 
programul la serviciu să fie mai lejer. Că am încercat să 
mi-l aranjez, dar nu am reuşit, a dus la aceste amintiri de 
neşters – pe care doresc neapărat să le împărtăşesc mai 
pe larg. 

Ştiam de la începutul săptămînii (care era marţi – 
am explicat de ce) că şefa clinicii de oftalmologie (unde 
lucram de un an), Prof. Dr. Rodica Pop, are de operat trei 
copii cu strabism. Voi trece peste ce implică a-i anestezia 
pe cei mici, de a căror viaţă răspunzi; totuşi, cred că e 
lesne de înţeles de ce am rugat-o frumos să îi programe-
ze a doua zi – ca să fie înainte de noaptea cu semifinale-
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le. Fiind o adevărată doamnă, m-a înţeles. Şi-a manifes-
tat însă generozitatea şi faţă de cineva frustrat că nu încă-
pea la operaţii, astfel că miercuri dimineaţa m-a anunţat 
că ziua plină va fi următoarea. Era o nesimţire să obiec-
tez, după ce mă adusese în Cluj (şi nu era prima mare fa-
voare cu care mă onorase123), aşa că ar mai fi de spus 
doar că i-am mulţumit lui Dumnezeu (şi la fel fac şi a-
cum, pentru că senzaţiile din asemenea momente nu se 
estompează) că totul a mers foarte bine. 

Chiar dacă nu mi-aş fi enunţat impresiile de ansam-
blu despre cele două înfruntări pentru calificarea în fina-
lă, ar fi fost uşor de dedus, din cît am detaliat ceva cola-
teral. Rezultatele cred că se ştiu, aşa că am de punctat 
doar că eram convins că Italia va întoarce scorul, la exact 
atîta cît îi trebuia (2-1, ca şi cu Nigeria şi cu Spania) şi că 
– precum în optimi – brazilienii nu mi-au împlinit aştep-
tările. Şi rezultatul a fost acelaşi: doar 1-0, după un meci 
incomparabil cu cel din grupă. Fusese 3-1 între Brazilia 
şi Suedia, dar nu numai scorul este grăitor, chiar dacă 
golurile sînt obiectivul suprem pentru jucători, totodată 
producînd delectare spectatorilor şi fiind astfel – poate – 
cheia popularităţii fără egal a fotbalului. Cu toate aces-
tea, mai mult ca orice m-a supărat că preferaţii mei n-au 
reuşit să-i umilească pe ceilalţi – faţă de care e clar ce 
(re)sentimente dobîndisem. 

                                                           
123 Determinase şi primirea mea în partidul comunist, ca student. În 
1984 nimeni n-ar fi bănuit ce avea să fie mai departe; oricum, gestul ră-
mîne gest – cu o valoare nealterată de context. Mi-ar face o imensă plă-
cere şi m-ar onora pe măsură ca doamna profesor să se uite într-o zi 
peste această scriitură, chiar dacă nu e deloc atrasă de fotbal. 
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În schimb, aceştia au reuşit să îi zdrobească pe bul-

gari în „finala mică“, pe care tot la fratele meu prin ali-
anţă (prefer să spun aşa decît „după lege“, ca englezii124) 
am văzut-o. Acel 4-0 nu îmi ajungea, însă, să mă suges-
tionez că sîntem mai buni decît cei de la sud; mi-am e-
nunţat părerea despre acest gen de dispută – pe care Eu-
ropa nici nu o mai programează. Totuşi, există nuanţa că, 
pentru echipele mai puţin galonate, este o cheie de boltă 
a palmaresului un loc pe podium – chiar ultimul. Prin ur-
mare, e greu de crezut că bulgarii ar fi desconsiderat acea 
partidă125. În orice caz, credinţa – sau, mai degrabă, spe-
ranţa – mea că le sîntem superiori era pur teoretică; în a-
nuare avea să rămînă invers126. 

Aş fi vrut ca acestui meci de consolare să-i fi acor-
dat mai multă atenţie (şi spaţiu) decît finalei, ca să-mi 
răzbun dezamăgirea. Însuşi faptul că s-a terminat 0-0 e 
destul; n-ar mai trebui să adaug ce aşteptam de la ea, me-
reu cu gîndul la cealaltă dispută pentru titlul suprem între 
Brazilia şi Italia. Eram conştient că fotbalul nu mai e ca 
în 1970 (şi nici practicanţii din teren – fie-mi iertat), însă 
mi se părea de bun-simţ ca triumful suprem să fie dobîn-
dit prin joc. Consideram – şi nu mi-a trecut – că meritam 
asta, măcar pentru că iarăşi îmi puneam energia la încer-
care: fusesem la iarbă verde pînă seara, la iniţiativa băia-
tului, iar a doua zi intram de gardă (pînă în dimineaţa ur-

                                                           
124 brother-in-law 
125 S-a văzut şi recent, la turneul final european, că nu pot mai mult în 
faţa suedezilor. 
126 Şi nu numai în anuare; după 2 ani ne-au învins la turneul final euro-
pean din Anglia. 
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mătoare – poate nu mulţi ştiu). 
Noroc că, în timp, perioadele dificile (mai ales pe 

plan fizic) capătă amprenta nostalgiei, deci urmele lor 
sînt tot mai estompate de ce unge sufletul. Cu convinge-
rea că nu numai eu simt aşa, e momentul să reliefez un 
aspect pilduitor în acest sens: am urmărit loviturile de 
departajare împreună cu... soacra. Nu prea avea somn, 
săraca de ea – în primul rînd din cauza diabetului, care o 
mîna afară noapte de noapte, chiar de mai multe ori. Re-
laţia ei cu fotbalul am enunţat-o deja, aşadar, îmi place 
să cred că atunci a rămas cu mine la modalitatea neferici-
tă prin care s-a stabilit campioana mondială nu doar pen-
tru că nu voia să îşi deranjeze nepotul, umblînd prea des 
pe uşa de la camera unde dormeau. 

Decît să-mi închipui că am pătruns în sufletul altora 
(şi să risc să mă fac de rîs), ar fi preferabil să mă canto-
nez pe propria persoană, deci pe certitudini. Cea din a-
cest punct este că al patrulea titlu al Braziliei m-a bucu-
rat cel mai puţin (deşi – aici preiau o expresie care mi-a 
plăcut mult, din cartea „Rimet IX – Mexic '70“, menţio-
nată cîndva la loc de cinste – dacă era box, ar fi luat vic-
toria la puncte, căci a dominat jocul). Nu m-a cuprins în-
cîntarea şi din cauză că încă o dată mi-au sărit în ochi ne-
dreptăţile vieţii: au ratat Roberto Baggio şi Franco Ba-
resi, adică tocmai cei despre care se putea spune că îşi a-
duseseră formaţia pînă acolo. 

O reclamă pentru "Johnnie Walker" arăta că primul 
dintre ei avea să şteargă această amprentă psihică, mar-
cînd la 11 metri contra Franţei, în sferturile de finală ale 
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turneului următor127. Cu asta nu doresc să anticipez, ci 
doar să fac o trecere mai lină. De obicei enunţam nişte 
consideraţii de final, dar pentru ediţia 1994 nu prea îmi 
vin. Chiar dacă Brazilia îmi oferea – după o lungă aştep-
tare – al doilea triumf la care am fost martor, am arătat 
de ce nu am fost în extaz, cum îmi închipuiam pe parcur-
sul acelor 24 de ani128. Mai apropiată de noi este însă cea 
mai mare performanţă a echipei naţionale129, corolar al 
unei campanii care – absolut meritat – i-a adus lui An-
ghel Iordănescu titulatura de antrenor al secolului. 

                                                           
127 Dar tot degeaba. 
128 Nu sînt convins că m-am înşelat atunci cînd am afirmat că pe banca 
Braziliei a fost Mario Zagalo, chiar dacă tot aud la televizor de Carlos 
Alberto Parreira. Cu atît mai mult cred că Zagalo era lîngă Parreira, cu 
cît recent (martie 2005) i-am văzut împreună la un meci al naţionalei, 
cel de-al doilea fiind iarăşi antrenor. 
129 Iniţial mi-am zis că e banal să subliniez şi eu că a fost realizarea de 
vîrf a reprezentativei, dar tot mai intens mă tem că-mi vor trebui zile 
multe ca să apuc o performanţă măcar pe măsură. 
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F R A N Ţ A  –  1 9 9 8 

 
Intenţionam să încep prin a afirma că ultimele două 

capitole vor fi cele mai scurte şi că dimensiunea lor va fi 
în relaţie opusă cu apropierea faţă de prezent. Acum însă, 
după ce am terminat de transpus în calculator partea le-
gată de turneul final din S.U.A., am constatat că e mai 
amplă decît cele referitoare la Mexic '70 şi Italia '90, cu 
toate că – îmi menţin credinţa – aceste două ediţii se află 
pe locurile de frunte în simţirile mele. De asemenea, am 
afirmat cîndva că aceste fotolii de onoare se datorează 
publicului latin şi prezenţei formaţiei noastre. Ar fi su-
perfluu să spun că – ajuns aici – mi s-a revelat o imensă 
omisiune. Circumstanţă atenuantă pe care mi-o găsesc 
este că francezii sînt altfel – şi e preferabil să nu detaliem 
– decît italienii sau mexicanii. 

E clar că nu îmi mai permit să avansez că acest ca-
pitol va fi mai restrîns, chiar dacă există de la bun înce-
put un indiciu: a fost prima calificare fără emoţii a echi-
pei noastre, ocazie cu care ne-am luat o revanşă consis-
tentă faţă de irlandezi: i-am depăşit detaşat, după ce – 
printre altele – nu le-am dat satisfacţia să ne bată, satis-
facţie pe care noi am avut-o. Bine că ne-am onorat blazo-
nul – ceea ce, cum ştim, nu era o regulă nici măcar la ge-
neraţia deosebită a anilor '80-'90. (Ultima ilustrare era că 
la Euro '96 încasaserăm trei înfrîngeri în grupă.) 

O dată calificaţi, realizarea istorică de la ediţia pre-
cedentă ne-a oferit o postură onorantă, de pe urma căreia 
ne alegeam cu un beneficiu concret: fiind cap de serie, 
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formaţia noastră evita în grupe Brazilia, Franţa, Argen-
tina sau Germania. Îmi vin în minte doar cîţiva dintre 
ceilalţi capi de serie, care erau 7 la număr. Se poate de-
duce uşor că aceasta a fost prima ediţie la care participau 
32 de echipe, grupa fiind tot de 4. Normal că s-a revenit 
la un sistem de disputare simplu, cu două promovate din 
grupă. (La fel de clar apare că – faţă de ce fusese în 1970 
şi precedentele – apăruseră în plus optimile, dar nu cred 
că asta e esenţial, ci că nu mai puteai trece mai departe 
de pe locul 3 în grupă – deci se evitau socoteli care tot-
deauna au fost complicate pentru mine.) 

Poziţia noastră în cadrul tragerii la sorţi nu însemna 
automat că aveam de-a face cu echipe de nebăgat în sea-
mă: e un truism – revin – că nici o participantă la turneul 
final nu poate fi etichetată ca slabă sau bătută dinainte. 
Rivali la calificarea în optimi ne erau Anglia, Columbia 
– şi chiar Tunisia, despre care îmi era destul să ştiu că re-
uşise în 1978 un 0-0 cu Polonia130. Pe de altă parte, în a-
nii '90 (nu-mi vine să zic „ai secolului trecut“), fotbalul 
din ţările arabe nord-africane se făcuse tot mai cunoscut 
şi apreciat (prestaţia echipei egiptene în Italia nu fusese 
ceva izolat), aşa că aceşti aparenţi outsideri te puteau lă-
sa paf oricînd131. 

Nerăbdarea cu care aşteptam fiecare repetare a celui 
mai mare eveniment fotbalistic mondial a fost şi va rămî-
ne aceeaşi; trăirile cu conotaţie pozitivă au căpătat, însă, 
                                                           
130 Care – reamintesc – a luat locul 3, învingînd Brazilia în „finala mi-
că". 
131 Am acordat atenţie doar tunisienilor, deoarece cred că e de bun-simţ 
să nu mai vorbesc despre englezi sau columbieni. 
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altă nuanţă. Bucuria şi plăcerea în condiţii normale – mai 
ales că „deschidea balul“ Brazilia, în calitate de campi-
oană – au devenit alinare,  într-o conjunctură nefericită. 

Am încercat să fac abstracţie de tot în după-masa în 
care m-am pus la televizor, aşteptînd ca brazilienii să-i 
bată bine pe scoţieni. Nu că aveam ceva cu aceştia din 
urmă, dar voiam să mă simt iarăşi ca în acea duminică 
din 1970 în care a contat pentru mine doar că străluciţii 
predecesori ai celor ce reuşiseră un nou triumf suprem au 
dus Cupa Jules Rimet acasă; premiul I luat dimineaţa – 
la sfîrşitul clasei a III-a – nu îl consideram ceva deosebit. 
Am pomenit acel succes al meu doar pentru că voiam să 
ajung la lămurirea alineatului precedent: în acea dimi-
neaţă de miercuri 9 iunie 1998 mi se vădise că picasem 
primul examen din viaţă. 

Cei din lumea medicală ştiu că primariatul este 
practic o formalitate, deci e uşor de înţeles ce am simţit 
cînd m-am văzut între puţinii care nu l-au luat. În acelaşi 
timp însă, este un excelent prilej ca examinatorii să-şi 
plătească poliţele. Iniţial am vrut să-mi vărs foarte amplu 
ofurile pe profesorul Iurie Acalovschi, dar – pe lîngă că 
l-am încondeiat (la propriu) în cartea ce mi-a apărut, şi o 
voi face şi verbal de cîte ori mi se va ivi ocazia – ar exis-
ta riscul să plictisesc şi să agasez, prin pierderea firului. 
Aşadar, adaug numai ce cred că trebuie neapărat: firesc 
pentru România, Acalovschi – deşi ieşit din cariera di-
dactică prin pensionare – continuă să fie şef de secţie cli-
nică universitară, în timp ce doamna profesor Pop a fost 
dată jos imediat, într-o situaţie analogă. 

Ca să-mi fie supărarea şi mai mare, scoţienii au des-
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chis scorul. Niciodată, însă, nu am băut paharul amără-
ciunii pînă la fund (ce-i drept, nici în extrema cealaltă nu 
m-am situat), deci şi atunci am avut mulţumirea ca favo-
riţii mei să marcheze cele două goluri necesare pentru a 
învinge, jucînd ce se pricepeau mai bine: atacul. Este una 
dintre puţinele împrejurări în care, şi peste ani, le dau 
dreptate comentatorilor: acea formaţie a Braziliei a fost 
cea mai ofensivă dintre cele care au reuşit o remarcabilă 
tripletă, începînd cu 1994. Pilduitor este că egalarea a 
fost reuşită de un fundaş – şi încă la corner. 

Nici un om normal nu ar dori să rememoreze lovitu-
rile vieţii (parcă nu mai avea importanţă că mi se stricase 
calculatorul132, ceea ce mă privase de principalul mod de 
a mă deconecta înainte de examen şi de un rival serios al 
fotbalului în acelaşi scop, după sfîrşitul speranţelor mele 
şi începutul turneului final). Prin urmare, cu privire la ce-
lelalte meciuri din primele zile, doar voi puncta ce mi se 
pare că merită.  

Dacă nu mă-nşel, în aceeaşi seară s-a jucat Camerun 
– Austria, încheiat cu un surprinzător 2-2. Chiar dacă    
n-au învins, favoriţii teoretici s-au remarcat: au reuşit u-
nul dintre cele mai frumoase goluri ale campionatului, 
prin fundaşul stînga Wome. 

A doua zi, chiar la ora cînd trebuia să-mi dau ultima 
probă din examen, dacă aş mai fi fost „în cărţi“, a înce-
put prima partidă mai interesantă: Italia – Chile. Mă aş-
teptam ca Salas – o adevărată revelaţie în acel an, cînd 

                                                           
132 Pe acelaşi Pentium 166 (luat în noiembrie 1997) scriu această lucra-
re. 

 
 

I O A N   B O Z A C 

164

îşi bătuse joc de englezi pe Wembley – să îşi ducă oame-
nii aproape de performanţa predecesorilor, care luaseră 
locul 3 la ei acasă, în 1962. Aceasta cu atît mai mult cu 
cît lîngă el, în atac, se afla alt mare talent: Zamorano. A-
şadar, era firesc ca foarte multă lume – din ce îmi amin-
tesc – să-i vadă pe chilieni favoriţi (şi, poate, să ţină cu ei 
– ca mine). Se neglija, însă, cum se comportă o echipă 
mare şi prin tradiţie. Acel 2-2 m-a învăţat ca – indiferent 
de cota de moment – să nu mai desconsider formaţiile 
galonate, a căror periculozitate se datorează şi campiona-
tului intern. (E drept că aceste campionate sînt pline de 
străini, dar cred că problema trebuie pusă invers: ei se 
zbat şi se simt onoraţi să ajungă acolo, nu exclusiv din 
motive financiare.) Ce poate fi mai edificator decît că i-
talienii – şi se ştie clişeul despre ei – au marcat cît să fie 
satisfăcuţi în măsură rezonabilă (judecînd şi după cum a 
curs jocul), şi nu era prima dată? 

Cum am mai spus, un semn clar de îmbătrînire este 
să-ţi aminteşti tot mai puţin evenimentele pe măsură ce 
sînt mai apropiate. Aşa se face că e posibil să neglijez or-
dinea cronologică a meciurilor descrise, afară de ale e-
chipei noastre. Repet că asta se datorează şi gradului de 
interes (cu sau fără participare afectivă) cu care le-am ur-
mărit. 

Astfel, un meci pe care n-o să-l uit a fost Spania – 
Paraguay, şi din motive colaterale, care tocmai că m-au 
împiedicat să fiu foarte atent la ostilităţi: vărul meu – cel 
care pe vremuri se distra de chelia lui Uwe Seeler – îmi 
pusese din nou în funcţie calculatorul, fiind acum specia-
list în domeniu. Erau multe de reinstalat – ca de fiecare 
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dată cînd aveam s-o mai păţesc; atunci însă, „jucăria“ 
fiind nouă, nu aş mai fi avut răbdare pînă dimineaţa. Aşa 
se face că stăteam cu cîte un ochi în fiecare ecran. To-
tuşi, am auzit şi am văzut destul ca să cred şi astăzi că 
spaniolii au atins în acea partidă o culme a ineficienţei. E 
palid clişeul că s-a jucat la o singură poartă – a fost mai 
rău de-atît: practic toţi paraguayenii făceau zid în jurul 
porţii, şi au avut norocul ca mingea să se lovească de ei, 
în situaţii extrem de clare. (Excentricul lor portar a fost 
depăşit de multe ori, întărindu-mi convingerea că execu-
ta lovituri libere ca să se remarce şi el cumva. Nu e de 
mirare că i-am uitat numele – ceea ce nu s-a întîmplat cu 
un alt excentric: Higuita.). Pînă la urmă contează rezulta-
tul: acel 0-0 i-a dus pe dominaţi în optimi, în timp ce 
Spania degeaba a bătut mai apoi Bulgaria cu 6-1. Desi-
gur că putea să facă măcar egal cu Nigeria – nu numai 
teoretic, ci şi după desfăşurarea jocului (l-am văzut doar 
parţial, recunosc: am adormit la 1-0 pentru spanioli şi  
m-am trezit la 2-2), dar s-a nimerit ca acel şut teribil al 
lui Oliseh să intre, iar pentru asta a plătit Zubizarreta: a-
cel gol imparabil a servit ca pretext pentru „pensionarea“ 
lui, al cărei soroc cam venise. (Avea cu un an mai mult 
ca mine, deci 39.) Indiferent de rezultatul dintre ele, însă, 
cele două – fiind mari favorite – nu aveau dreptul la paşi 
greşiţi, şi nici să depindă de altcineva. Cu asta s-au fript 
spaniolii: Nigeria a luat-o în ultima etapă pe urmele Ca-
merunului la turneele finale anterioare, chiar dacă nu la 
asemenea amploare. Şi-a odihnit titularii, avînd deja do-
uă victorii, şi nici înlocuitorii n-au „tras“. Astfel Para-
guay a învins cu 3-1 şi a promovat. 
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Ca nigerienii au procedat francezii, a căror situaţie 
era analogă înaintea meciului cu Danemarca. Cîştigaseră 
uşor cu Africa de Sud şi Arabia Saudită: 3-0 şi 4-0. 
(Poate că scorul nu corespunde cu adversarul, dar cred că 
nu are enormă importanţă.) Atîta doar, că rezervele lor e-
rau de alt calibru. De exemplu, Candela – titular incon-
testabil ani de zile la A.S. Roma – era rezerva lui Lizza-
razu, şi era normal să fie aşa, deoarece micuţul basc riva-
liza pentru titlul de cel mai bun fundaş stînga din lume 
cu altul de statura lui – în toate sensurile: Roberto Car-
los. Reprezentanţii gazdelor nu s-au omorît nici ei, dar – 
din ce am văzut – cred că danezii trebuiau să fie împăcaţi 
că au pierdut doar cu 2-1 (după ce reduseseră scorul), 
mai ales că s-au dus şi ei în optimi. 

Derularea povestirii m-a făcut să evoc alte grupe 
decît a noastră. Acum, că am avansat destul de mult, fi-
resc mi se pare s-o ţin tot aşa. Mi-au mai rămas în minte 
două astfel de grupe, şi o voi lăsa la urmă pe cea a 
Argentinei – din motive pe care le voi detalia, dacă nu 
sînt deja clare. Poate întîmplător, poate nu, acea grupă e-
ra ultima şi în ordine alfabetică (H). 

Există serioase – şi, sper, evidente – substraturi ale 
amintirilor mai bogate legate de confruntările fotbalistice 
de la acea ediţie dintre Germania, Iugoslavia, Iran şi 
S.U.A. Unul din ele este că voiam ca, prin absurd, sîrbii 
– de data asta chiar e propriu termenul133 – să-şi ia un fel 
de revanşă asupra nemţilor pentru ce se întîmplase în 

                                                           
133 Bat înspre situaţia din 1977 (v. cap. despre Argentina '78). Savice-
vici – singurul muntenegrean valoros – nu mai conta în 1998. 
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1990. Era greu de crezut aşa ceva, din considerente teo-
retice, cu sursa în politic. Acesta făcea şi ca revanşa să 
nu fie propriu-zisă: Germania dobîndise jucători de clasă 
(în frunte cu Sammer), iar ce mai era în acel moment sub 
numele de Iugoslavia134 nu îi mai avea pe croaţi, în pri-
mul rînd. Cu toate acestea, spre surpriza şi bucuria mea, 
au condus cu 2-0. Mi-am dat seama pe loc că nu trebuie 
să fiu prea încîntat, ştiind cum devine cu nemţii – ceea ce 
mi s-a confirmat încă o dată. Şi norocul i-a ajutat, la acel 
şut fantastic al lui Hamman, dar aşa se întîmplă cu echi-
pele mari. Egalarea a fost o problemă doar de timp, şi pî-
nă la urmă am ajuns să fiu mulţumit că nu mi-au luat bă-
taie preferaţii. Teoretic, o înfrîngere în acel meci nu era 
catastrofală pentru ei, din moment ce discrepanţa faţă de 
celelalte două echipe se presupunea a fi mare, însă ar fi 
fost greu suportată, prin prisma cunoscutei mîndrii naţio-
nale sîrbeşti, pe care aveam să o aprob şi în anii următori 
– cu prilejul unor bătălii în cel mai propriu sens, din pă-
cate. 

Întemeiat pe discrepanţa de care vorbeam mai sus, 
mă aşteptam ca vecinii noştri să-i învingă clar pe irani-
eni. Nici pe departe nu mi s-a împlinit ce doream. Am 
constatat că outsiderii ştiau fotbal, deci nu era o surpriză 
că trecuseră de irlandezi la baraj (unde cei din urmă a-
junseseră din cauza noastră – cum reiese din redarea cali-
ficării). Noroc că a nimerit Mihailovici un şut din lovitu-
ră liberă, de la mare distanţă. (Atîta ştie face, după păre-
rea mea: să dea tare – că e minge sau adversar, nu-i prea 

                                                           
134 Cum se ştie, şi acesta le-a fost luat. 
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pasă.) Iranienii au pierdut greu şi în faţa germanilor, însă 
– cum am tot spus, fără pretenţii de originalitate – con-
tează în primul rînd scorul, şi nu jocul. 

S-au dus ei acasă, dar au avut totuşi satisfacţia unei 
victorii mai mult decît sportive: 2-1 cu S.U.A. Cu toată 
ostentaţia evidentă, acea întîlnire – ca şi manifestările 
dinainte – a fost ilustrativă pentru rolul benefic al sportu-
lui în această lume135. Şi jocul în sine a fost excesiv de 
curat pentru o dispută de turneu final; cred că e clar de 
ce. 

Cert este că în 1998 – ca şi în Italia – americanii   
şi-au arătat adevăratul nivel. Cu trei înfrîngeri în grupă 
(Germania şi Iugoslavia n-au avut ce discuta cu ei), au 
fost pe ultimul loc dintre cele 32 de participante, con-
form unui clasament pe care l-am făcut şi eu la vremea 
respectivă. Mi s-ar părea o stîngăcie să vorbesc despre ce 
avea să urmeze, aşa că las alte comentarii pentru poves-
tea turneului final din Extremul Orient. 

Şi în grupa H existau favorite clare: Argentina şi 
Croaţia. Să fim sinceri, celelalte două reprezentative – 
Japonia şi Jamaica – păreau mai degrabă exotice. Măcar 
de la japonezi auzisem de Nakata, iar apoi am văzut că şi 
coechipierii lui se străduiesc. Aşa au ajuns pe locul 3, 
după meciuri destul de strînse cu favoriţii şi o victorie 
meritată – pe care, însă, nu o vedeam ca sigură dinainte, 
fiindcă nu ştiam nimic despre jamaicani. (Speram să fie 
o surpriză plăcută, dar degeaba.) În derbi, echipa marilor 

                                                           
135 Iarăşi o aşa-zisă coincidenţă: scriu aceste rînduri în timpul Jocurilor 
Olimpice de la Atena. 
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vedete Batistuta, Ortega sau Zanetti a învins cu 1-0, şi 
mi-am zis că ar trebui să fie foarte mulţumiţi. (Alţii gîn-
deau, poate, că e o diferenţă netă între ei şi croaţi, însă şi 
aceştia aveau destule nume cunoscute, în frunte cu Şu-
ker, care devenise mai apreciat decît veteranii care evo-
luaseră – sub alte culori, e drept – şi în 1990: Prosinecki, 
Boksici sau Jarni. Evident că nu erau victime sigure, şi la 
fel de clar e că au arătat asta.) 

Cînd am zis de alţii, m-am gîndit mai ales la specia-
liştii fotbalului nostru, care de la început considerau că e 
bine să evităm Argentina în optimi. Pînă una-alta, trebuia 
să ajungem acolo, cu atît mai mult cu cît eram cap de se-
rie. Nutream mai mult optimism decît în 1990 şi 1994, şi 
desigur că îmi face plăcere să depăn cîte ceva despre ca-
lea spre materializarea a ce se cuvenea să se întîmple. 

Deşi mă aştept – avînd în vedere intervalul scurs – 
mai mult să împrospătez amintiri decît să vin cu inedit 
(în special pentru că e vorba de naţionala noastră), sper 
totuşi că mereu mai este ceva de spus, cu atît mai mult cu 
cît voi accentua pe interpretări, în legătură cu care e un 
truism afirmaţia că diferă – măcar puţin – la fiecare. Mi-
e dat, însă, să încep cu ceva indiscutabil: primul meci al 
tricolorilor a fost – nominal – identic cu cel de la turneul 
final precedent. Asta era, de altfel, singura coincidenţă – 
după mine. În rest existau destule deosebiri, dintre care 
cea mai semnificativă pornea de la formaţii: de data asta 
puteam să ne considerăm mai buni. Columbienii nu mai 
aveau marii jucători din 1994, ceea ce nu era cazul la ai 
noştri; dimpotrivă, se adăugaseră Ciubotariu sau Viorel 
Moldovan – ca să dau doar exemplele care mi-au venit la 
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repezeală. 
Jocul a corespuns aşteptărilor şi consideraţiilor me-

le. Nici pe departe n-am mai simţit cu toţii (din teren sau 
spectatori) presiunea din urmă cu 4 ani, cu emoţiile afe-
rente. E drept că rezultatul a fost doar 1-0, dar parcă s-a 
obţinut mai uşor. Memorabilă, cum foarte probabil se 
ştie, a fost mai ales realizarea care a pecetluit scorul. E 
facil să spui că Adrian Ilie (tocmai de el am uitat înain-
te!)  le-a făcut chiar lor o demonstraţie strălucită de teh-
nică etichetată îndeobşte ca sud-americană, dar, dacă aşa 
a fost...  Fără să scad meritele celui poreclit – poate şi da-
torită acestui gol – „Cobra“, nu mă pot abţine să afirm că 
portarul Mondragon era de nivelul lui Oscar Cordoba, 
predecesorul său136. 

Golul m-a făcut să am o pauză mai liniştită – şi pli-
nă de speranţe privind alte reuşite. Nu s-au materializat -
(deşi ocazii au fost), însă era culmea să nu fiu mulţumit 
şi aşa. În acele momente frumoase nu am dezbătut eu a-
supra ostilităţilor şi perspectivelor, la unul dintre obişnu-
itele telefoane ale tatălui meu după partidele importante; 
a făcut-o nepotul său. De-acum era suficient de mare ca 
să judece în cunoştinţă de cauză, dacă tot începuse să ur-
mărească mai atent fotbalul la bunici – în lipsa jocurilor 
pe calculator. (Stătea acolo pentru ca eu să am linişte în 
pregătirea examenului, şi s-a întors după ce a fost repusă 
în funcţie distracţia lui preferată.) La telefon avea şi ce să 
comenteze: a fost primul meci pe care l-a urmărit de la 
                                                           
136 Cum şi în prezent se poate face uşor comparaţie între ei (dacă tot 
joacă amîndoi în Turcia), onestitatea mă îndeamnă să spun că acum 
Mondragon mi se pare mai bun, pentru că gafează mai puţin. 
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un cap la altul – împreună cu noi, desigur. (Cred că e in-
util să precizez că mama lui lăsase la o parte orice altce-
va.) Această formaţie – zic eu – a purtat noroc celei pe 
care o susţineam pînă la întîlnirea cu Italia, de la Euro 
2000137. 

Cu Anglia nu aveam mari emoţii, cu toate că învin-
sese lejer Tunisia, înainte de disputa noastră cu Co-
lumbia. (Scorul de 2-0 n-a fost destul de grăitor.) De 
vreo 20 de ani dovediserăm că ştiam să jucăm împotriva 
lor, şi nu e o găselniţă pentru această scriitură că, de cîte 
ori obţineam un rezultat bun în asemenea confruntări, mă 
gîndeam ce mult şi-a pierdut din aură aşa ceva, faţă de 
începuturile mele ca microbist. Astfel, un egal pe Wem-
bley ajunsese să mi se pară normal. 

Disputa din Franţa s-a încadrat în nota obişnuită, 
chiar dacă – egalînd la 1 – englezii mi-au indus un pic de 
disconfort. Mă temeam de o întîmplare nefericită care să 
modifice rezultatul în favoarea lor; altfel, cu un egal ră-
mîneam comod „în cărţi“. Eram tot mai liniştit pe măsu-
ră ce se apropia finalul, fiindcă mi se vădea că ai noştri 
nu sînt ameninţaţi serios. (Probabil că şi adversarii îşi fă-
ceau o socoteală prudentă a punctelor.) Cînd să se epui-
zeze şi minutele de prelungire (iar eu, ca mai toţi, aştep-
tam fluierul arbitrului), Dan Petrescu a vrut – se vede – 
să ne liniştească pe deplin în privinţa calificării, depă-
şindu-l pe celălalt fundaş lateral de la Chelsea, Le Saux, 
ca şi pe Seaman. Chiar dacă am profitat noi, nu m-am 
putut abţine să mă întreb încă o dată de ce acesta din ur-

                                                           
137 Mai apoi, doar la prima victorie la Budapesta (2001). 
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mă este menţinut în poarta reprezentativei engleze. („Na-
ţională“ nu-i pot zice; ei ar fi primii în dezacord.) Perma-
nent mi-a alimentat dubiile în privinţa lui, dar nu este în-
că momentul pentru un comentariu mai amplu. 

Era de aşteptat să abordăm cu uşurinţă întîlnirea cu 
tunisienii; altfel n-am fi fost adevăraţi români. Totuşi, 
poate că la baza acestei atitudini a stat calificarea asigu-
rată, mai mult decît subestimarea adversarului; Iordă-
nescu a fost şi este prea cumpănit şi prudent pentru aşa 
ceva138. Să fi vrut să îşi odihnească unii oameni de bază 
(firesc, de altfel)? Răspunsul e aproape sigur afirmativ, 
însă bănuiesc şi că a considerat că vom putea să învin-
gem (sau măcar egal să facem) şi aşa, întru îndeplinirea 
unui obiectiv cvasi-esenţial: locul 1. (Am arătat mai sus 
cum se punea problema. Fie că sînt crezut, fie că nu, tre-
buie să afirm cu claritate că aveam altă părere. Croaţii e-
rau mai periculoşi pentru noi, fie şi pentru că aveau stil 
european; se ştie ce păţisem în 1994. De la acelaşi turneu 
final îmi venea dorinţa de a-i întîlni totuşi pe argentini-
eni, cu tradiţia de partea noastră.) 

Antrenorul naţionalei şi-a văzut zădărnicite planuri-
le optimiste legate de rezerve. Cel mai mare necaz ni l-a 
adus tuturor Dulca (clujean de-al meu), care a fost la ori-
ginea golului tunisienilor. După vreo jumătate de oră, 
dîndu-şi seama că egalarea nu ne prea stă în putinţă (ba 
chiar exista riscul ca scorul să se mărească), Iordănescu a 
făcut schimbările care se impuneau. Îmi închipui că era 

                                                           
138 A trimis observatori şi pentru Andorra, în cea mai recentă campanie 
de calificare. 
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şi el conştient că, dacă pierderea primului loc la golave-
raj era doar posibilă, atacurile dure (şi nu totdeauna înte-
meiate pe suficientă pricepere în domeniu) din partea 
presei ar fi fost sigure. 

Ce ţin minte (ca dovadă a importanţei acordate) este 
că a fost introdus Ciubotariu (titular în primele două jo-
curi) – evident, în locul lui Dulca – şi a readus siguranţa 
în apărare. Ştiu şi de ce memoria îmi funcţionează aşa: 
subconştientul face asocierea cu trecerea lui Gică Po-
pescu în spate, în meciul care – măcar pentru mine – va 
rămîne de referinţă139. De-acolo încolo, ca în 1989, am 
putut căuta egalarea cu mai mult curaj – şi am obţinut-o. 
Nu s-a mai întîmplat nimic, însă sînt convins că, dacă era 
nevoie, repetam şi rezultatul favorabil din înfrunarea cu 
Danemarca. Am rămas eu cu un oarecare gust amar, dar 
orgoliul personal nu prea interesa pe nimeni, după cum 
nu interesa nici că nu mă bucur că avem optime cu Cro-
aţia – vis, de-acum împlinit, al celor care putuseră să îşi 
facă auzite părerile. 

Din păcate, temerile mele s-au confirmat. Chiar 
dacă acel 11 metri din care ne-au învins a fost discutabil, 
îmi permit să afirm că a făcut dreptate, luîndu-mă după 
situaţia din teren. La descrierea jocului nu insist; cred 
cred că toţi cei care l-au văzut mă vor înţelege. Croaţii  
n-au strălucit, dar ai noştri chiar că n-au jucat nimic. Cu 
0-1 la pauză, m-am gîndit că n-am avut noroc din cauză 
că soţia nu putuse să ajungă de la serviciu. S-a instalat la 

                                                           
139 Aş dori să fie aşa şi pentru actuala echipă naţională; e de prisos să 
detaliez. 
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partea a doua, însă – oricîtă bunăvoinţă ar fi avut – nu 
putea să compenseze incapacitatea celor din teren de a 
lupta pentru succes. Dacă eşti atît de slab în atac încît dai 
senzaţia că nu vrei să marchezi, cum să te ajute norocul? 
Nu vine nici el din senin, mai ales dacă pare nedorit. 

Cînd totul s-a sfîrşit, iarăşi amuţisem de furie, şi 
nici să aud pe nimeni nu mai suportam. Ca să nu sufere 
ai mei pentru vina altora, dar şi ca să-mi limpezesc gîn-
durile la aer (care, evident, nu era atît de proaspăt pe cît 
l-aş fi dorit), am pornit la plimbare. A continuat să-mi 
meargă prost: de cum am ieşit, am văzut cîţiva copilan-
dri, cu faimosul tricolor găurit, care scandau cam leşinat 
„Ro-mâ-ni-a!“. Mi-a fost milă de ei, dar – mai ales –   
mi-au devenit dragi. În astfel de momente se arată supor-
terii adevăraţi, nu după un succes ca în 1994 – la a cărui 
noapte mă gîndeam cu nostalgie. 

Ca şi la turneele precedente, dezamăgirea nu m-a 
împiedicat să mă aşez la următoarele întîlniri. Măcar nu 
mai participam afectiv în aşa măsură, însă evident că nu 
mă bucuram că revine pe primul plan partea de specta-
col. Era vorba doar de o prevalenţă, deoarece – cum cred 
că am spus (şi cum se întîmplă cu marea majoritate) – 
foarte rar am fost absolut neutru. 

În seara eşecului în faţa Croaţiei, cu atît mai puţin 
se punea problema: s-a jucat Argentina – Anglia. Chiar 
dacă asperităţile se mai neteziseră după 16 ani140, nu dis-
păruseră – şi mă îndoiesc că argentinienii vor uita vreo-
dată afrontul adus de Margaret Thatcher. Se poate dedu-

                                                           
140 De la conflictul din Malvine, despre care am amintit la ediţia 1986. 
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ce cu cine ţineam: era la fel ca în 1986, şi cu ei aş ţine 
oricînd. Mi se părea, însă, important şi de dorit ca poliţe-
le să se plătească prin joc, nu prin brutalităţi. Cum proba-
bil iarăşi se ştie, pînă la prelungiri mi s-au împlinit aştep-
tările. Mai cu seamă ultimele două goluri au fost de arhi-
vă: Owen, cînd a dus scorul la 2-1, a demonstrat (ca şi 
Adi Ilie) că e mai sud-american decît adversarii, şi – tot-
odată (mă gîndesc acum) – a răzbunat parţial neuitatul 
gol al lui Maradona. Golul egalizator al lui Javier Za-
netti, fiind foarte aproape de epuizarea celor 90 de minu-
te, a avut valoare peste cea estetică; totuşi, pentru mine a 
contat şi că revenirea argentinienilor s-a produs printr-un 
asemenea şut. 

Poate că majoritatea ţin minte, mai degrabă decît a-
ceste două remarcabile realizări, eliminarea lui Beckham 
– meritată, de altfel: a venit ca urmare a primei şi singu-
rei manifestări incompatibile cu sportul din această întîl-
nire. S-a pedalat mult pe văduvirea de efectiv a englezi-
lor, care a fost considerată principala cauză a înfrîngerii. 
Îmi permit să mă îndoiesc: pe lîngă că departajarea s-a 
realizat la 11 metri, nu cred, ştiindu-l (atunci şi întotdea-
una) pe intens mediatizatul număr 7 din formaţia An-
gliei, că ar fi putut contribui la un deznodămînt favorabil 
pînă în minutul 120. 

Dacă n-am făcut în acea zi speculaţii cu privire la ce 
s-ar fi întîmplat dacă am fi fost noi în locul englezilor (e-
ram dominat de regrete cu alt substrat, se înţelege), nu a-
re rost să le fac acum. Mai productiv este să trec la cele-
lalte optimi de care îmi amintesc – datorită, în special, 
contextului. 
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Iar am sacrificat ordinea cronologică pentru conti-
nuitate: meciurile pe care urmează să le readuc în faţa o-
chilor au fost printre primele din această fază. Cred că 
tocmai cel dintîi a fost Italia – Norvegia. Să fiu sincer, 
mi l-am amintit după ce schiţasem întreg acest capitol – 
mai exact cînd am revizuit turneul final dinainte. Mi-a 
fost repede clar de ce s-a întîmplat aşa: şi în 1998 au cîş-
tigat italienii cu 1-0, după ce iarăşi n-au jucat aproape ni-
mic. Totuşi, în această partidă au înscris din acţiune: o 
dată a scăpat Vieri, şi cu asta a fost gata. Ar fi de com-
pletat doar că mi s-a vădit atunci ce fizic are, văzîndu-l 
cum se debarasează de doi fundaşi adverşi. 

Cu convingerea că nu trebuie să reproduc clişeele 
despre nordici în general (mai ales cu privire la apără-
tori), trec la optimile din ziua următoare, cînd mai erau 
două pînă să mi se justifice reţinerea faţă de croaţi. În a-
cea duminică eram de gardă la Clinica Chirurgie III a 
Clujului, unde – în altă duminică – urmărisem tragerea la 
sorţi a grupelor din Statele Unite. Am pornit cu gînduri 
foarte roze, respectiv că disputele Danemarca – Nigeria 
şi Franţa – Paraguay vor face timpul să treacă mai uşor. 
(Nu e cel mai plăcut lucru din lume să ştii că poţi să te 
mişti cel mult pînă în curte – mai ales într-o zi liberă; că 
era vreme de ştrand are pondere mică faţă de senzaţia de 
claustrare.) 

Din păcate, nu am avut parte o gardă liniştită – la 
care visează toţi. Un caz grav – asupra căruia e firesc să 
nu dau amănunte – m-a silit să văd doar prima parte (mai 
mult sau mai puţin extinsă) a ambelor partide. Iarăşi sînt 
amintiri urîte – şi nu în primul rînd din cauza dificultăţi-
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lor profesionale sau a împrejurării că, prin acestea, am 
fost împiedicat să urmăresc spectacolul sportiv (care a e-
xistat, într-un fel sau altul). Aici, însă, îşi are locul fotba-
lul, deci nu am de ce să inserez trăiri fără legătură cu el, 
chiar dacă m-au marcat. Şi pentru mine e mai sănătos să 
reînnod firul povestirii. 

Pe nigerieni îi vedeam favoriţi clari (mai ales după 
cum se prezentaseră în grupe ambele echipe). De aceea 
am fost aproape la fel de năucit ca ei, cînd adversarii    
le-au dat – chiar de la început – două goluri, fără multă 
vorbă. De-acolo încolo, totul a părut simplu. Nu mai ţin 
minte dacă danezii au avut şi 4-0, dar de 3-0 sînt sigur – 
ca şi de scorul final (auzit doar, din cauza activităţii):    
4-1. 

Îmi ziceam că măcar de la francezi n-o să am parte 
de surprize neplăcute. Nu că eram topit după ei, însă pre-
valau aprecierile pentru fotbalul practicat – şi îmi păstra-
sem „dintele“ contra paraguayenilor, pentru modul cum 
îi trimiseseră acasă pe spanioli. (Nici pe aceştia nu-i sim-
patizam, dar tot la calitatea jocului mă gîndeam.) Cu for-
maţia Franţei au procedat (nu e potrivit „au jucat“, cum 
mi-a venit iniţial) şi au obţinut la fel, dacă ne raportăm la 
cele 90 de minute; desigur, însă, că nu era permis să se 
termine aşa. Pe cînd mă înfioram la ideea că ca outsiderii 
(în toate sensurile141) s-ar putea să aibă noroc chior pînă 
la capăt (prelungirile erau deja în plină desfăşurare, iar 
urmarea lor ţinea de hazard), am fost iarăşi chemat. În 
glumă aş putea spune că şi prezenţa mea contribuia la 

                                                           
141 Adică şi în afară de fotbal. 
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bafta sud-americanilor. Cred că se ştie de ce: Blanc, ca 
un adevărat căpitan, şi-a izbăvit echipa în minutul 118. 
Libero fiind (e drept, cu puţină treabă în acel joc – cum e 
uşor de dedus), a compensat ineficienţa celor din ofensi-
vă. 

Dacă de celelalte optimi nu-mi amintesc (şi nu mai 
repet motivele), pot spune, în schimb, cîteva cuvinte des-
pre fiecare sfert de finală – şi în ordine cronologică. Ştiu 
că au început într-o vineri, însă data am uitat-o. Nu că ar 
avea mare importanţă acest amănunt, sau că începeau la 
orele 18 şi 22 (ca şi optimile; în grupe se jucase şi de la 3 
şi jumătate după-masa, de exemplu Italia – Chile sau Ni-
geria – Spania), dar – cum am spus – tind spre exactitate, 
în măsura posibilului. 

Gazdele au intrat în luptă chiar de la început, împo-
triva Italiei. Iniţial aveam un pic de tragere de inimă că-
tre cei dintîi, dar apoi sufletul mi-a spus că ar fi frumos 
ca Paolo Maldini – pe care îl ţineam minte ca puştan, în 
senzaţionala A.C. Milan din 1989, şi acum devenise lide-
rul naţionalei (ca şi la club) – să păşească alături de tatăl 
său Cesare, antrenorul, spre semifinale. Totuşi, francezii 
arătau mai mult fotbal, aşa că am revenit la preferinţa i-
niţială, şi mi-a fost ciudă că oponenţilor le-a reuşit a nu 
ştiu cîta oară ce devenise deja tipic pentru ei: să ţină ne-
modificată tabela de marcaj. Bănuiesc că îşi puneau spe-
ranţe mari în departajare – unde deţineau un atu puternic: 
pe Buffon în poartă. N-au ţinut cont, se pare, că rivalul 
Barthez a fost în formă tot turneul142. Cert este că n-au 

                                                           
142 O dată campion mondial, parcă nici nu prea contează ce faci mai a-
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mizat bine; a marcat Roberto Baggio (cum avansam la 
încheierea părţii precedente), dar a ratat altul – şi a fost 
destul. Iarăşi se calificau chinuit francezii, însă amănun-
tele se uită – şi pălesc în faţa realizării obiectivului, ca şi 
în istoria seacă. 

Meciul de seară a fost primul (şi penultimul – cum 
voi arăta) fără implicarea alor noştri pe care soţia mea a 
avut iniţiativa să-l urmărească. Un grad de participare su-
fletească tot avea – la cît mă auzise vorbind de brazilieni; 
era şi curioasă ce găsesc la ei. Desigur că o oră şi jumăta-
te (poate două – dar nu voiam să mă gîndesc la aşa ceva) 
nu ajungea să îi ofere întregul tablou al unei iubiri de 
vreo 30 de ani, însă am fost mulţumit că nu am ţinut-o 
degeaba, spectacolul fiind la înălţime – plus că tensiunea 
psihică mai mică permitea teoretizări: explicaţii, amintiri 
sau speculaţii. 

La terminarea grupelor eram oarecum îngrijorat 
pentru formaţia Braziliei, preconizînd că avea să întîl-
nească Nigeria. („Oarecum“ e cuvîntul-cheie: voiam să 
nu mă îndoiesc că vor avea acelaşi succes ca împotriva 
camerunezilor, la ediţia dinainte.) Iată însă că isprava da-
nezilor punea probleme noi: confruntarea cu ei, după re-
zultatul (absolut meritat) din optimi, devenise mult mai 
dificilă decît s-ar fi zis luînd în balanţă doar numele celor 
două echipe. Totuşi, începutul meciului a fost conform 
cu estimările teoretice: favoriţii au dominat, ceea ce s-a 
şi concretizat – de două ori. Oponenţii lor au regăsit, în-
să, linia celor arătate contra nigerienilor. Aşa au ajuns la 

                                                                                             
poi (v. şi notiţa 114). 
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2-2, făcîndu-mă să tremur. E evident că se putea întîmpla 
orice de-acolo încolo, mai ales că existau şi bazele psiho-
logice, dar totul e bine cînd se termină cu bine. Pot să zic 
că a prevalat şcoala dură a campionatelor din Europa în 
faţa structurii latino-ame-ricane, precum şi că s-a vădit 
din nou importanţa unui mare jucător în acest sport de e-
chipă (şi nu cu puţini membri): Rivaldo a plasat unul 
dintre remarcabilele sale şuturi (la rădăcina barei, de data 
asta), dîndu-mi somn liniştit în acea noapte. 

A doua zi, iarăşi meciul-vedetă s-a disputat primul. 
Era Olanda – Argentina, şi şi-a onorat statutul, ceea ce – 
bineînţeles – dădea satisfacţie iubitorilor spectacolului 
fotbalistic, de destule ori dezamăgiţi de calitatea unui joc 
anunţat cu surle şi trîmbiţe. Mulţumirea mi-a fost deplină 
datorită rezultatului, stabilit prin acel deosebit gol de 2-1 
al lui Bergkamp, după un stop care efectiv a amortizat o 
pasă foarte lungă şi parcă a pus în umbră felul cum s-a 
descurcat cu apărarea.  

Cred că aproape toată lumea, văzînd programul 
sferturilor, presupunea ca mine: că vom avea o nouă se-
mifinală Franţa – Germania şi (îndrăznesc să avansez i-
deea) că în sfîrşit francezii vor cîştiga. Jocul croaţilor cu 
noi putea doar să confirme ideea că nu prea au şanse în 
faţa nemţilor, dar disputa la care urmează să mă refer a 
avut drept cheie – zic eu – că poate a fost singura dată în 
care aceştia din urmă s-au prezentat ca o formaţie labilă. 
Pentru adversarii lor era de aşteptat să conteze enorm că 
au deschis scorul, însă era greu de crezut că această mo-
dificare de echilibru le va determina celor învinşi doar 
cînd fluieră arbitrul o reacţie exact opusă faţă de ce e o-
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bişnuit la ei. (Exemple ar fi fost multe, dar e destul să mă 
refer la proaspăta revenire de la 0-2 în faţa unei echipe 
înrudite – dacă pot spune aşa: Iugoslavia.) Cert este că 
favoriţii hîritiei pur şi simplu s-au prăbuşit, pînă la un 
scor de parcă nici n-ar fi intrat pe teren: 3-0143.  Ţin min-
te – vag – doar ultimul gol, pe care l-am socotit pilduitor 
pentru zdrobitorul triumf al croaţilor: o cursă a fundaşu-
lui stînga Jarni, finalizată cu şut din unghi – ceea ce a 
completat imaginea că portarul german a fost inexistent. 

Astfel am avut o satisfacţie neaşteptată, dar cu atît 
mai preţioasă: învinseseră cei cu care aveam origine co-
mună, Croaţia fiind locul de unde au venit în Transilva-
nia strămoşii mei. Mica ranchiună ce le-o purtam fotba-
liştilor în urma acelei nefericite optimi a pălit încă înain-
te de a începe întîlnirea din faza următoare, pentru că a-
veam ce aveam cu nemţii tocmai din 1974, cînd îl împie-
dicaseră pe Cruyff să devină campion mondial144. La a-
cest scor, eram cu atît mai mulţumit datorită croaţilor cu 
cît îmi trecea prin cap că sîntem (indirect, deci discuta-
bil) mai buni decît germanii. 

Totuşi, în semifinala cu francezii nu i-am susţinut, 
din cauza unei rigidităţi în concepţii căreia îmi place să-i 
zic conservatorism. Făcînd abstracţie de opiniile strict 
politice privind spaţiul iugoslav145 (care, pe lîngă că ar 

                                                           
143 De aceea îi zice „scor de forfait“, chiar dacă se trece în orice situaţie 
în care verdictul nu se stabileşte prin joc. 
144 Repet că este singurul uriaş jucător care nu a avut această fericire – 
şi onoare, evident. 
145 „Iugoslav“, într-o traducere fără nuanţe, este „slav de sud“.  De ace-
ea nu am pus „ex“ în faţă. 
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deranja, nu-şi au locul aici), consideram că echipa Croa-
ţiei e prea nouă în circuitul mondial146 pentru a avea pre-
tenţia la finală. Desigur că trebuia să cîntăreşti şi ce era 
la mai toată lumea pe primul plan: avantajele de toate ge-
nurile determinate de prezenţa gazdelor pînă la capăt. 

Pe de altă parte, tot atît de clar este că oamenii an-
trenorului Blazevici147 nu se sinchiseau de opiniile celor 
dinafară. În acest spirit, şi cu o ambiţie firească pentru 
debutanţii la competiţia supremă (ca şi – bănuiesc eu – 
datorită dorinţei vedetelor de a se împlini total, sub culo-
rile naţionalei), şi-or fi zis că – dacă tot au trecut străluci-
tor de germani – le stă în puteri să încerce dobîndirea u-
nui succes şi mai mare. Acesta nu mai era acum chiar un 
vis, deci cu atît mai amplă trebuie să fi fost mobilizarea, 
pe acest fond favorabil. Recunosc că m-am lansat în spe-
culaţii, însă pot să afirm că au sprijin în jocul curajos fă-
cut de croaţi, cu toată postura dezavantajoasă. (Au avut o 
galerie entuziastă – doar mîndria naţională nu era apana-
jul jucătorilor; totuşi, raportul numeric nu trebuie să-l ex-
pun eu.) Cînd s-au văzut răsplătiţi pe tabela de marcaj, e 
clar că situaţia a devenit tensionată, gravitatea ei pentru 
toţi francezii nemaiavînd nevoie de etichetări; era deja 
mijlocul reprizei a doua. Fotbaliştii au reacţionat firesc, 
dar cred că în acest punct i-a ajutat şi o forţă mai presus 

                                                           
146 Federaţia de fotbal a fost înfiinţată în 1992 (cum am auzit recent), 
iar prima participare la o competiţie mare a fost cu prilejul turneului fi-
nal european din 1996. 
147 Nu cunosc limbile slave, deci speculaţiile pe tema scrierii şi pronun-
ţării (nu numai a) acestui nume – în urma celor văzute şi auzite – sînt 
nelalocul lor. 
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de înţelegrea noastră: rezultatul final s-a decis prin sin-
gurele două goluri marcate de Thuram la naţională148 (şi 
nu ştiu dacă nu în toată cariera în fotbalul mare). 

Blanc, predecesorul lui Thuram în suplinirea ata-
canţilor, şi totodată cel care – împreună cu Desailly – nu 
îi lăsa loc în reprezentativă decît ca fundaş dreapta (nu 
stoper, cum era la Parma şi încă e la Juventus), avansa şi 
el – la fazele fixe. Aşa a ajuns – ca şi în optimi – în cen-
trul unui moment memorabil, dar de natură exact opusă, 
determinat fiind de simularea murdară (nu mă feresc de 
termen, bazat mai ales pe consecinţele gestului) a unui 
fundaş croat. Acesta, forţînd eliminarea căpitanului ad-
versarilor, poate că a urmărit doar sporirea şanselor echi-
pei sale, iar la o anumită miză nu prea se mai ţine cont de 
fair-play. Sînt convins că nu i-a trecut prin cap (fiindcă, 
evident, nu îl interesa) că îl privează pe Blanc – care a-
vea vreo 35 de ani – de ultima posibilitate de a juca o fi-
nală cum nu e alta (era deja 2-1 pentru Franţa – aşa îmi 
aduc aminte) şi, eventual, de a ridica primul Cupa. Era 
mare păcat pentru acest nume de referinţă al fotbalului 
francez, deci – pentru mine, cel puţin (dar nu numai; sînt 
convins) – aici s-a consumat una dintre cele mai triste 
părţi din istoria campionatelor mondiale.  

Curînd l-am scos pe Blanc din preocupări, fiindcă 
îmi stăteau în faţă regrete mai mari: iarăşi trebuia să-mi 
sacrific afecţiunea pentru Olanda în favoarea celei pentru 
Brazilia, şi nu mă consola (cu atît mai puţin pe ei!) că în-
vinsa mai are şansa de a urca pe podium. Starea neplăcu-

                                                           
148 Pînă azi! (A jucat şi la Euro 2004.) 
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tă mi-a fost accentuată de nivelul jocului: a fost incom-
parabil cu cel din 1994, iar capac la toate a pus că s-a de-
cis la 11 metri. 

Pînă atunci, se remarcase din nou Ronaldo – cu un 
gol din acţiune individuală, în stilul lui. Ajungînd în ulti-
mele minute cu acelaşi scor, m-am mulţumit a nu ştiu cî-
ta oară cu singura parte bună din eveniment – în acest 
caz, că brazilienii mergeau spre finală, unde nu mă îndo-
iam că vor face în aşa fel încît să se termine cu succesele 
francezilor, al căror mod de obţinere era – firesc – mate-
rial bogat pentru dezbateri. 

Mă pripisem, însă; olandezii, şi mai ales Kluivert, 
au reuşit să rupă monotonia aşteptării fluierului final, 
monotonie care a caracterizat partida în ansamblu (cum 
avansam); de aici – n-ar mai trebui să spun – puţinătatea 
amintirilor. Golul egalizator a fost, de altfel, singurul 
moment interesant al disputei – cel puţin din punctul 
meu de vedere; cu tehnica sclipitoare a lui Ronaldo mă 
obişnuisem. În prelungiri nu s-a mai întîmplat nimic, iar 
la departajare într-adevăr s-a arătat norocul; spun aşa 
pentru că Edwin van der Sar era mai bun decît Taffarel. 

Meciul pentru locul 3 l-am văzut tot într-o gardă – 
în altă clinică (de neurochirurgie). La deosebiri adaug că 
stăteam singur şi întins pe pat (televizorul fiind în cămă-
ruţa mea, şi nu în camera chirurgilor, ca dincolo), dar şi 
că n-ar fi fost un capăt de ţară să fiu solicitat; nu mai re-
pet de ce. Cum se întîmplă de obicei, l-am urmărit netul-
burat. S-ar zice că a fost un joc interesant, şi pe baza sco-
rului (3-2 pentru Croaţia), însă aveam deja destui ani ca 
martor al fenomenului fotbalistic (exact 30 – acuma îmi 
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dau seama) ca să pot vedea mai în profunzime. E clar că 
motivaţia celor două echipe a fost total diferită, datorită 
statutului lor: Olanda, conform principiului „totul sau ni-
mic“ (tipic pentru echipele mari – cel puţin aşa ar trebui), 
nu s-a opus din răsputeri dorinţei croaţilor de a obţine un 
succes de rezonanţă. E inutil să detaliez ce reprezintă un 
loc 3 mondial în palmaresul lor, mai ales că este comple-
tat de titlul de golgheter al lui Şuker; am atins un atare 
aspect referindu-mă la bulgari, care nici măcar n-au urcat 
pe podium – ca să nu mai vorbesc de durata activităţii re-
prezentativei. 

Sfîrşitul acestui turneu a fost aproape la fel de ne-
plăcut pentru mine ca începutul. Dacă în primele zile fot-
balul mă făcea să mai uit de necazuri, acum mi le produ-
cea. Iniţial voiam să folosesc termenul „final“, în loc de 
„sfîrşit“ – ca să iasă un joc de cuvinte, de vreme ce ur-
mează să descriu finala; mi-a trecut, însă, repede cheful 
de fantezii, în faţa unui meci pe care aş vrea să-l omit şi 
din amintiri, d-apoi din această cronică. Evident că tre-
buie totuşi să spun cîteva cuvinte despre el, şi tot ce pot 
spera este ca sentimentele să nu aibă influenţă hotărîtoa-
re asupra naraţiunii. 

Ziceam că penultima partidă fără echipa României 
văzută de soţia mea a fost Brazilia – Danemarca. Aceasta 
avea să fie ultima, probabil pentru că – fără să-i spun eu 
nimic – a considerat că a purtat mare ghinion preferaţilor 
mei (şi ai majorităţii pasionaţilor de fotbal de pe planetă 
– aş zice). Înainte de a reaminti cum, de fapt, aceşti favo-
riţi au pierdut pe seama lor, vreau să adaug că asista şi 
băiatul nostru. Voiam să-i prezint un (nou) triumf de care 
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– cum am arătat mai sus – eram pe cît de sigur poţi fi în 
fotbal. 

De la început am fost îngrijorat, văzînd că sînt de-
parte de a-i copleşi pe francezi – ba chiar le lăsau loc de 
desfăşurare, din cauza jocului abulic. Ce a urmat, însă, 
chiar că m-a dat gata. Pur şi simplu am fost împins să 
cred că brazilienii sînt handicapaţi – şi mai mult mintal 
decît fizic. Era deja strigător la cer că Zidane dăduse gol 
cu capul la un corner (poate că nu este ca în cazul lui 
Thuram, adică unicat în carieră, însă pe-aproape sigur se 
află), dar să repete figura, după cîteva minute?... 

În pauză mi-am trimis copilul la culcare, mai cu 
seamă pentru că mă agasa cu întrebările. De asemenea, 
speram (superstiţios cum sînt) că schimbarea în audienţă 
va favoriza o altă soartă pentru formaţia cu (şi la) care ţi-
neam. Nu era vorba de noroc sau de ghinion, e clar, deci 
schimbarea cursului evenimentelor trebuia realizată 
printr-un cu totul alt soi de joc – şi tocmai asta nu s-a în-
tîmplat. Ronaldo – care strălucise în semifinală, cum am 
arătat – parcă era legat de picioare. S-a vădit că echipa 
stă în el (ceea ce e inadmisibil la asemenea nivel) şi, mai 
mult, că îşi influenţează serios colegii, de vreme ce nici 
alte vedete nu jucau nimic. S-au apropiat foarte necon-
vingător de poarta lui Barthez, doar cît să-i dea ghes a-
cestuia să facă obişnuitele sale salturi de maimuţă, urma-
te de mutra cruntă la degajare – pentru fotografi şi pu-
blic. După mingi nu avea de ce să se arunce în mod deo-
sebit, căci nici măcar ratări mai serioase ale adversarilor 
nu au existat. Inutilă le-a fost şi sporirea participării în a-
tac a fundaşilor laterali, Cafú şi Roberto Carlos, care şi 
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datorită acestui aport erau consideraţi cei mai buni din 
lume pe posturile lor. În acea seară, însă, se vede că ni-
mic nu mergea: pe lîngă că în ofensivă au fost mai slabi 
ca de obicei, şi-au neglijat principala îndatorire, favori-
zînd contraatacul fără opoziţie semnificativă purtat şi 
fructificat de Petit, cu care s-a pus capac la toate. 

La o asemenea ruşine pentru brazilieni, nu e de mi-
rare că mulţi am vrea să uităm acea finală (dintre români 
– sigur; mă bazez pe ce am auzit imediat după). Nu cred 
că trebuie acordată o pondere deosebită – cum s-a vehi-
culat intens – crizei lui Ronaldo şi impresiei pe care a 
produs-o asupra coechipierilor. Cine l-a pus pe antrenor 
să le permită celorlalţi să-l vadă în acel moment dramatic 
(ba chiar să-i încurajeze, dacă îmi aduc aminte bine) şi să 
îl titularizeze la scurt timp de la revenire? (Criza convul-
sivă – ca şi starea imediat după ea – trebuie să fie foarte 
impresionantă pentru cei care nu sînt obişnuiţi cu aşa ce-
va; de aceea m-am legat de antrenor, şi nu de Roberto 
Carlos – al cărui suflet mare îl ştie toată lumea – sau de 
alţi vizitatori ai valorosului camarad.) Conştient că am 
pus întrebări retorice, vreau să le întregesc (şi, poate, să 
le contrabalansez) cu certitudini: formaţiile de un anumit 
nivel – cu atît mai mult superechipele – trebuie să îşi o-
noreze statutul în orice condiţii, deci aceasta a fost – du-
pă înfrîngerea cu Italia din 1982 – cea mai mare dezamă-
gire pe care mi-au produs-o brazilienii „mei“. 

S-ar mai putea teoretiza pe seama acestui turneu fi-
nal, dar s-au făcut destule comentarii la vremea respecti-
vă, şi nu are rost să lansăm discuţii care nici măcar atuul 
actualităţii nu îl mai au – pe lîngă că sînt sterile. De e-
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xemplu, cu ce ne încălzeşte că am fost eliminaţi de echi-
pa care a luat locul 3? Tot în optimi am părăsit competi-
ţia. Cam pe-acolo e şi cu francezii (să le zic aşa, deşi, din 
ce am mai scris pe parcurs, e de bănuit că am reţineri în 
acest caz – ca şi faţă de termenii „naţională“ sau „repre-
zentativă“149): contează că au cîştigat finala absolut pe 
merit, incomparabil mai clar decît Anglia în 1966 (apro-
po de o paralelă care s-a făcut des atunci). Această victo-
rie a pus în umbră toate dificultăţile din drum, ca şi mo-
dul cum au fost depăşite. Evident că mă gîndesc mai ales 
la norocul de care au beneficiat din plin: fiindu-mi de ne-
şters din memorie golurile lui Thuram şi Zidane (cel   
de-al doilea este într-adevăr un vrăjitor al mingii, dar cu 
piciorul), cred că Dumnezeu S-a aplecat în primul rînd 
către antrenorul Aimé Jacquet; merita o asemenea încu-
nunare a carierei – în care le redase prestigiul, după rata-
rea calificării pentru S.U.A. Totuşi, cum am adus vorba 
de echipele care au dobîndit titlul suprem ca gazde, tre-
buie să spun şi că Argentina mi s-a părut cea mai meritu-
oasă. (Din cîte ştiu, în 1998 nu s-a adus vorba de ea, fă-
cîndu-se comparaţie doar între europeni.) 

Poate că se cuvenea să închei vorbind mai mult des-
pre campionii mondiali, dar, dacă deja am divagat, cu a-
tît mai mult nu pot să omit un panseu care demonstrează 
în ce hal ne afectase mentalitatea campionatul intern. În 
ultima noapte, la o dezbatere pe TVR 1, cineva a afirmat 
că brazilienii au „trîntit“ meciul! 

                                                           
149 Poate că ar trebui s-o las mai moale, avînd în vedere originea pe ca-
re o evocă numele chiar al celui mai mare fotbalist al lor: Platini. 
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J A P O N I A   Ş I  
C O R E E A   D E   S U D   –   2 0 0 2 

 
De 2 ani şi ceva mă gîndesc care este principalul 

motiv pentru care acest turneu îmi trezeşte, în proporţie 
covîrşitoare, amintiri neplăcute – anticipînd, firesc, difi-
cultăţi în redarea impresiilor. (Nici titlul nu iese pe gus-
tul meu. Ar fi agasant să intru în detalii, dar atîta trebuie 
să spun: sper să nu deranjeze şi pe alţii două cuvinte de 
legătură la rînd.) 

Exclud de la început că mi-ar fi rămas iritarea în le-
gătură cu această nouă iniţiativă a FIFA de a extinde cu 
tot preţul popularitatea sportului pe care îl are în custo-
die, cu scopul clar de a crea premisele pentru practicare. 
(Totuşi, cred că o intenţie bună nu trebuie validată for-
ţat.) În fond, Statele Unite aveau şi mai puţină tangenţă 
cu fotbalul. Şi atunci, îmi zic: să fi fost ora la care am vă-
zut meciurile (în direct, evident; nu suport înregistrările), 
absenţa alor noştri sau calificarea şi clasarea neaşteptată 
a altora? 

Toate au contribuit, însă pe primul plan se află – ca-
tegoric – factorul timp. Cu spectacolele de gală sîntem o-
bişnuiţi seara sau noaptea (cum am prins în 1994 – şi 
sper că am arătat clar că nu m-a tulburat); în nici un caz 
dimineaţa – de la 9 şi jumătate sau chiar mai devreme. Şi 
dacă fac abstracţie de programul de lucru al majorităţii, 
inclusiv al meu (se va vedea de ce), nu pot să trec peste 
ce simţeam cînd vedeam noapte pe ecran la 2 după-masa; 
nu gust ciudăţeniile. 
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Îmi dau seama că nu e elegant să exprimi astfel de 
sentimente; s-ar putea pune întrebarea de ce mai scriu 
despre acest turneu final. Răspunsul e extrem de simplu: 
pentru că l-am văzut. Reţinerea (cel puţin) însă rămâne, 
şi sînt departe de a fi singurul. Aduc drept exemplu doar 
pe Roy Keane, a cărui suprafaţă în fotbal nu se poate 
contesta, din moment ce a ajuns căpitan la Manchester 
United. (Soţia mea a înţeles imediat la ce mă refer; nu 
trebuie să cunoşti mult sport, ci istorie, ca să-ţi fie clar că 
englezii nu-i prea au la inimă pe irlandezi, deci nu le ofe-
ră recunoaştere cu una-cu două) Îmi pare rău că nu      
mi-am notat, înaintea recentei partide cu noi de la Du-
blin, cuvintele – citate de comentatori – cu care şi-a mo-
tivat refuzul de a participa la ce urmează să descriu. Am 
reţinut totuşi esenţa: nu credea că vine elita fotbalului 
mondial. Ce şi-o fi zis pe parcurs? 

Keane se gîndea, poate, la marii absenţi: Olanda, 
Cehia150, Iugoslavia şi – de ce nu? – România. Cu ase-
menea tovarăşi de suferinţă, cei cu spirit mioritic ar pu-
tea îndulci aprecierile asupra eşecului nostru, dar nu e 
cazul meu. Iată o altă neplăcere: trebuie să împărtăşesc 
impresii despre această campanie, din moment ce aşa am 
făcut în fiecare capitol151 – la bine sau la rău. 

Ştiam de la început că sîntem cu şansa a doua, pen-
tru că îi aveam în grupă pe italieni, la care pierduserăm 
cu 2-0 în sferturile de finală ale campionatului european 
din 2000. Mai toţi eram convinşi, însă, că acel scor fuse-
                                                           
150 Cum se ştie, şi acum sîntem alături de acestea două. (Las doar înce-
putul notiţei, pusă în toamna lui 2004.) 
151 Mai puţin cel despre Anglia '66; motivul e la mintea cocoşului. 
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se nedrept, deci speram în revanşă. Se pare însă că noul 
mileniu ne arăta o altă faţă a echipei României – şi asta 
dintru început. (Victoria la Budapesta a fost doar o feri-
cită excepţie.) Italienii ne-au bătut clar – şi la ei, şi la noi. 
Dacă în primul meci am avut bănuiala (parţial confirma-
tă) că ai noştri au jucat în scîrbă, repetarea acasă a scoru-
lui de la ultima mare competiţie la care ne-am calificat – 
în condiţiile în care băieţii au dat tot ce-au putut – era 
simptomatică pentru scăderea nivelului valoric. 

Să admitem că nu era mare necaz că am ieşit pe lo-
cul 2; în stil autohton, ne consolam cu calculele hîrtiei şi 
ne ziceam că e bine că mergem la baraj. Şi mai bine era 
că, între Iugoslavia şi Slovenia, sorţii ne-o hărăziseră pe 
cea de-a doua (şi ca valoare teoretică, dacă refuzai să ţii 
cont că, la Euro 2000, sîrbii de-abia îi egalaseră – de la 
0-3). Am avut şi avantajul de a juca mai întîi în deplasa-
re, şi părea fondată speranţa că ne întoarcem cu cel puţin 
un egal. 

Era perfect posibil, fiindcă nu numai în ce priveşte 
cotaţia eram mai buni ca ei. Pe măsură ce minutele tre-
ceau, însă, îmi era tot mai ciudă că antijocul lor este efi-
cient. Nici nu ştiu cum au dat un gol, dar – firesc, în a-
cest caz – am dat şi noi. Pe cînd îmi ziceam că şi egalul 
merge, chiar dacă e nedrept, a ieşit din nou în evidenţă 
Stelea, care şi-a reluat locul de frunte între portarii naţio-
nalei la gafe îngrozitoare152. La o asemenea greşeală 
                                                           
152 Cei mai în vîrstă îşi amintesc, foarte probabil, de acea minge oferită 
de Răducanu, în meciul cu Cehoslovacia din 1972. Atunci a fost vorba 
– evident – de alt giumbuşluc, ceea ce nu se aplica la Stelea sau la 
Prunea. 
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(mai grosolană decît contra elveţienilor, în 1994), nu are 
rost să batem darabana cu privire la acel 11 metri neacor-
dat de constantul nostru „prieten“ Kim Milton Nielsen. 
Pot să spun că nu mi s-a părut atît de clar; în plus, toţi 
ştim că gazdele beneficiază cam totdeauna de favoruri – 
şi mai previzibile de la acel arbitru şi cu echipa Româ-
niei în cauză. A fost mai discutabil decît penaltiul din 
partida cu Germania – refuzat de acelaşi, la des pomeni-
tul campionat european care a precedat aceste prelimina-
rii. 

Returul devenea astfel mai dificil, însă aveam con-
vingerea că-i vom zdrobi la Bucureşti, mai ales că era de 
aşteptat ca iritarea şi dorinţa de revanşă consecutivă să se 
păstreze cît se poate de vii, după numai 4 zile. Într-ade-
văr, ne-am repezit înainte, dar blocada lor din meciul 
precedent a fost nimic faţă de ce făceau cînd ştiau că nu 
trebuie să deschidem scorul. Realişti şi pragmatici cum 
dovediseră că sînt, îşi dădeau seama că le-ar fi fost a-
proape imposibil să egaleze, cu ce (lipsă de) prestaţie o-
fensivă le stătea în puteri. Prin urmare, s-a jucat la o sin-
gură poartă, dar cu atacuri haotice. Mult-cîntata tehnică 
românească s-a arătat încă o dată în deplinătatea ei: abuz 
de pase laterale sau înapoi şi zeci de mişcări de stopare şi 
răsucire, în loc de preluări rapide şi şuturi sau transmiteri 
surprinzătoare. Cu furie şi disperare, îmi întăream con-
vingerea că ai noştri se complac în mingicăria de mai-
dan, ignorînd fotbalul modern, cu tehnică în viteză153. În 

                                                           
153 Tot mai mult cred că nu erau în stare de aşa ceva, văzînd şi cum e-
voluau în străinătate. Acum au apărut uşoare progrese. 
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atari condiţii n-aş vorbi de norocul chior al slovenilor (a-
cum, cînd pot să analizez la rece; în momentele acelea, e 
uşor de bănuit ce-mi trecea prin minte şi pe la gură). Fără 
reţineri afirm că şansa a fost de partea cui a ştiut să şi-o 
apere, avînd culmea în deschiderea scorului. Desigur că 
se poate comenta că a fost, practic, primul lor contraatac 
(de fapt, o minge bubuită la disperare, ca atîtea altele – 
dar care a ajuns unde trebuia, în timp ce jucătorii noştri 
defensivi erau cam toţi în terenul celălalt) sau că Osterc 
– cel lăsat liber – nu mai înscrisese pentru naţională, în 
vreo 50 de selecţii; esenţa e că ne-am făcut-o singuri. 

Insist pe asta; după pauză jocul nostru nu s-a schim-
bat, nici cînd a fost clar (şi îmbucurător) că şutul de la 
distanţă (al unui fundaş – Contra!) dă roade. Mai era des-
tul timp ca măcar să mergem în prelungiri şi, dacă băieţii 
ar fi continuat să tragă (doar vedeau că de poartă nu se 
pot apropia), poate altul ar fi fost deznodămîntul. Ori-
cum, merita încercat; mai rău nu era. În schimb, păstra-
rea păguboasei pseudo-tactici de a ajunge în poziţii clare 
de gol (cred că subconştientul le dicta aceasta alor noştri 
– şi nici aşa nu e sigur că înscriu) a dus doar la consacra-
rea definitivă a celorlalţi, prin a doua calificare în şir – la 
un turneu de şi mai mare anvergură. În loc să detaliez ce 
înseamnă un astfel de succes pentru nişte novici în arena 
internaţională (sau – pe de altă parte – cum ne-am simţit 
noi), voi încheia redarea acestui episod trist şi penibil o-
cupîndu-mă de antrenori. 

Se ştie că aceştia sînt ţinta presei şi a suporterilor 
(ca şi a diriguitorilor) mai des decît jucătorii, ceea ce gă-
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sesc că nu e drept154. Aşa s-a întîmplat şi cu Hagi, speci-
ficul naţional fiind că abia după ratarea calificării s-au 
trezit toţi că nu avea experienţă la cluburi155. A fost scos 
în prim-plan ca ţap ispăşitor, ba chiar s-a mers cu impu-
tările pînă la josnicie156. Substratul este evident: celor cu 
pondere le-a convenit să abată atenţia de la „hei-rup-is-
mul“ cu care l-au adus în fruntea naţionalei chiar înainte 
de baraj, mizînd probabil pe remarcabila sa personalita-
te157. Din păcate, numai cu aceasta, chiar dacă e dublată 
de suflet mare şi entuziasm (care s-au vădit şi în accep-
tarea misiunii; prefer să nu comentez plecarea lui Bö-
löni) nu te prea descurci la acest nivel. În schimb, Ka-
tanec – alt fost mare coordonator de joc (şi titular la 
Sampdoria în perioada ei de glorie – comparaţia cu trece-
rea lui Hagi pe la Real şi F.C. Barcelona se impune de la 
sine) a ştiut exact ce-a vrut, şi se vede că a reuşit să îşi 
disciplineze mult mai bine elevii. (De intensitatea moti-
vaţiei nu mai are sens să vorbesc.) În plus, probabil că nu 
e bine – în special la români – ca antrenorul să fi jucat a-
                                                           
154 Bine spunea Nelu Nunweiller, care a fost în ambele ipostaze, că nu 
antrenorul joacă. 
155 La naţionala Italiei (şi nu trebuie să spun cît sînt de asemănători cu 
noi în reacţii), lui Trappatoni i-a urmat Lippi. 
156 Prefer să nu intru în detalii; problemele financiare au fost implicate 
şi în acel 0-3 cu Italia, de care am pomenit la început. Pun această de-
cădere a mentalităţii în legătură cu evoluţia similară a rezultatelor. 
157 Ciudat este că olandezii fac acum la fel, cu Marco van Basten (deşi 
ei, bineînţeles, au punctat de la început lipsa lui de experienţă). Ca şi în 
cazul alor noştri atunci, jocul nu le merge, ceea ce îmi dă speranţe. (Es-
te o notiţă din toamna lui 2004, pe care ţin să o păstrez, cu adausul că 
între timp am aflat zvonul că în spatele lui stă Cruyff  – care s-a apropi-
at ca antrenor de ce-a fost ca jucător.) 
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lături de cei care îi ajung în subordine; se ştie ce a păţit 
Piţurcă. (Mie, personal, îmi plăcea stilul de joc imprimat 
de el – în fond, ofensiva dă farmec fotbalului. Poate că, 
avînd altfel de material uman, ar fi realizat mai mult de-
cît la Steaua.158) 

Că există pericolul să povestesc mai mult despre 
preliminarii decît despre subiectul propriu-zis, n-ar fi ce-
va nou (dar nici nimerit n-ar fi – cu atît mai mult cu cît 
am eşuat). Trebuie însă ţinut cont că am zăbovit la în-
treaga perioadă dintre ultimele reuniuni fotbalistice su-
preme – în special la aşa-numitul „Euro 2000“. Cred că 
acel eveniment se leagă de tema de bază, măcar prin or-
ganizarea de către două ţări159. 

Legătura de care vorbeam este cu cele trei cunoscu-
te elemente de întîietate atribuite turneului final mondial 
prin care am atins jubileul ca telespectator: primul cu do-
uă gazde, din Asia şi din noul mileniu. Voiam să comen-
tez un pic aici, mai ales pe seama faptului că există mulţi 
(şi tocmai în acea zonă) care au în mod tradiţional alte 
repere calendaristice, însă iarăşi aş divaga (şi încă mult) 
– ceea ce ar fi fără noimă. Prin urmare, preiau ca atare 
premierele, dar cred că majoritatea a pedalat pe ele din 
dorinţa de a se autosugestiona (şi a induce, pe cît se pu-

                                                           
158 Un alt exemplu tipic de notiţă din 2004. Acum dă semne, cum am 
văzut, dar trebuie să confirme prin ceva concret, care nu poate fi decît o 
calificare – în primul rînd la un turneu final mondial. E mult mai valo-
roasă ca una pe plan continental; sper că majoritatea îmi împărtăşesc o-
pinia. Presupun că s-a vorbit doar de această competiţie din unicul mo-
tiv că e următoarea. 
159 Belgia şi Olanda – poate este necesar să precizez sau să amintesc. 
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tea, şi altora160) că va fi o reuşită, chiar dacă elemente 
importante de atmosferă (ataşamentul pentru fotbal şi fu-
sul orar) generau serioase rezerve. Eu măcar le recunosc 
deschis, adăugînd că tehnica şi matematica nu pot fi lu-
ate în considerare în faţa aspectelor care ţin de fibra unui 
popor. Nu mă refer în mod special la faptul că măiestria 
arhitecturală etalată în stadioane nu a compensat gradul 
în care este savurat (în cunoştinţă de cauză – aş vrea să 
se subînţeleagă) fotbalul. (De altfel, am atins această ve-
ritabilă problemă – evident, tot la un turneu final care a 
reflectat dorinţa FIFA de a impune popularitate.) Altceva 
vreau să scot în prim-plan: întîlnirea la vîrf din Japonia şi 
Coreea de Sud mi-a arătat că zicalele nu au reciproce 
(asta apropo de matematică). Revin la introducere, unde 
preluam des vehiculata spusă că toate lucrurile bune-s 
trei. Iată că – privitor la impresia pe care o am de la tur-
neul asiatic – trei lucruri n-au fost bune; de bun augur, 
mai exact. 

Cu ofurile mărturisite pînă acum, ar fi nedrept să re-
iasă că am numai amintiri neplăcute. Dimpotrivă, înce-
putul şi sfîrşitul161 au fost înălţătoare, mai cu seamă prin 
încărcătura masivă de nostalgie: m-au întors – măcar cu 
sufletul – la primul eveniment suprem urmărit ca adevă-
rat microbist. Dacă despre finala Brazilia – Germania voi 

                                                           
160 Indiscutabil că orientalii sînt bine pregătiţi pe tărîmul fenomenelor 
neconvenţionale, dar în acest caz nu prea le-a mers – cel puţin cu mine. 
161 Aici e locul să precizez criteriul pe care am ales această ordine a ţă-
rilor organizatoare: importanţa pentru apropiaţii fotbalului. E clar că fi-
nala (desfăşurată la Yokohama) este, din acest punct de vedere, înain-
tea deschiderii (de la Seul). 
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mai face comentarii de preambul, oarecum în completa-
rea celor de la chiar primele rînduri, aici este locul să e-
videnţiez cît de intens m-a impresionat că deschiderea 
reuniunii elitei fotbalului a avut loc în 31 mai, întocmai 
ca la prima ediţie mexicană – şi din punct de vedere a-
fectiv – din existenţa mea. Cred că este de ajuns să spun 
că – avînd două televizoare în culori – m-am postat la 
alb-negru, mai ales că era micul televizor de care legam 
un alt moment cu totul excepţional: calificarea pentru I-
talia. În acelaşi spirit, am stat la festivitate mai mult decît 
ar fi meritat. (Probabil că n-o să mai apuc un cîntec ca în 
1990 – asta dacă tot am adus vorba de a doua ediţie de 
suflet şi de spectacole de deschidere.) 

Desigur că adevăratul spectacol inaugural a fost, 
pentru toţi cei pasionaţi (dintre alţii – cred – nu prea erau 
în faţa televizoarelor), primul meci. Părea total dezechili-
brat: Franţa (şi campioană europeană în 2000), chiar 
dacă nu trecuse – datorită regulamentului – prin neplăce-
rile calificărilor162 , îşi arătase constanta forţă zdrobind în 
partidele amicale Portugalia sau Scoţia. Era destul să-i e-
numeri pe Zidane, Henry, Thuram sau Lizzarazu pentru 
ca să reiasă din oficiu că este principala favorită la un 
nou titlu; poate doar Argentina să fi adunat atîţia jucători 
de milioane – în toate sensurile. În faţa campionilor 
mondiali şi europeni era exotica formaţie a Senegalului, 
pentru întîia oară prezentă la gala universală a fotbalului. 

Am stat eu cît am stat la alb-negru, însă în camera 
fiului meu îmi impusesem să nu fumez – şi nu m-am pu-

                                                           
162 A fost ultima dată (v. şi notiţa 7). 
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tut transpune pe deplin în copilărie. Am avut emoţii că 
scap primul gol al francezilor (şi al turneului – de asta 
îmi păsa mai mult) pînă mă mut în sufragerie, la televi-
zorul cel mai bun (pe care îl găseam adecvat momentu-
lui) – atît eram de convins că vor face scor-fluviu. Desi-
gur că doream să învingă, şi din motivul că ar fi fost bine 
pentru întreaga desfăşurare a evenimentelor, dar totodată 
nutream compasiune pentru cei ce păreau victime sigure. 

Eram tot mai mirat, pe măsură ce trecea timpul, că 
predicţiile de bun-simţ – după marea majoritate, bănu-
iesc – nu se adeveresc. Mi-am zis, însă, că aşa ceva dă 
interes jocului. Francezii atacau mereu, cum mă aştep-
tam, dar fără să dea strîngeri de inimă compatriotului lor 
de pe banca adversă şi elevilor săi. Cînd aceştia au des-
chis scorul, m-am bucurat chiar, zicîndu-mi că de-atunci 
încolo jocul va căpăta într-adevăr farmec: era logic ca fa-
voriţii neţi să se înfurie – asta pe lîngă că cvasi-necunos-
cuţii debutanţi realizaseră mai mult decît salvarea onoa-
rei. Nici nu-mi trecea prin cap că nu vor fi măcar egalaţi 
pînă la pauză. 

Şi totuşi, după cum toţi cei legaţi de sportul-rege îşi 
amintesc uşor, francezii parcă au fost sedaţi începînd din 
acel moment – inclusiv după reluare. În consecinţă, tabe-
la de marcaj n-a mai fost schimbată. Într-un fel, s-a în-
tors roata împotriva acestei galonate (şi trufaşe, aş zice) 
formaţii: parcă am retrăit, în a doua repriză, aceeaşi parte 
a celei mai recente finale. Au presat ceva mai convingă-
tor decît au avut de răbdat din partea brazilienilor, însă a 
fost insuficient (şi ineficient, desigur). Rareori i-am vă-
zut pe Henry sau Trezeguet atît de neputincioşi. A fost 
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introdus Djibrill Cissé163, anunţat cu surle şi trîmbiţe ca o 
nouă supervedetă (avea deja 9 pe spate, la vreo 20 de 
ani), dar mi-a confirmat că, pentru a ajunge la un aseme-
nea statut, trebuie ani buni de constanţă în realizări re-
marcabile. (A arătat şi ulterior că entuziasmul în ce-l pri-
vea a fost foc de paie.) 

Una peste alta, cînd totul s-a terminat am fost a-
proape la fel de mut – cred – ca suporterii francezi. Com-
pătimeam din adîncul inimii echipa şi antrenorul, gîn-
dindu-mă la ce aveau să fie supuşi din partea presei. Evi-
dent că era o ruşine imposibil de trecut cu vederea, dar 
trebuia ţinut cont şi că şansele de calificare le rămîneau 
intacte; oricine ar fi crezut că se vor mobiliza îndestul ca 
să obţină două victorii în celelalte partide, cu adversari la 
îndemînă: Uruguay şi Danemarca. 

Pe de altă parte, cum omul are obiceiul să scoată la 
suprafaţă factori secundari ca semnificaţie atunci cînd 
ceva nu iese, am reînceput să iau în considerare că for-
maţia Senegalului pierduse abia la 11 metri, chiar în acea 
iarnă, finala Cupei Africii, în faţa celor din Camerun – 
după ce îi eliminaseră în semifinală pe nigerieni. Proas-
pătul triumf, cu adversari cum nu se poate mai dificili, 
părea să confirme că realizarea din ianuarie nu era o feri-
cită excepţie, favorizată de interesul mai scăzut şi de sta-
diul incipient de pregătire al celor două mari puteri fot-
balistice ale continentului lor. În plus, era clar că au pe-
pinieră de talente; cele mai mari – conform unei practici 

                                                           
163 Îi precizez prenumele pentru că era şi la senegalezi un Cissé – pe 
care l-am reţinut abia atunci, deşi cred că îl văzusem şi în Cupa Africii. 
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comună pentru ţările bogate şi aplicată nu numai în sport 
– fuseseră racolate chiar de adversarii din acea zi, de vre-
me ce reprezentau fosta metropolă. Cea mai bună pildă 
era Vieira, dar bănuesc că că aceeaşi origine o are acel 
Cissé care repede primise număr de centru înaintaş titu-
lar; de altfel, cam toţi cei din naţionala senegaleză jucau 
în campionatul Franţei.  

Nici asta, însă, nu justifica un deznodămînt care   
m-a deprimat în aşa măsură încît am tins să mă refugiez 
în somn, deşi era vreo 5 – oră pe care o consider destul 
de tîrzie chiar pentru o trezire din odihna de după-masă. 
M-am sculat la fel de stupefiat, dar îmi rămăsese speran-
ţa ca măcar argentinienii să nu mă dezamăgească, într-un 
meci – teoretic – mult mai greu: cu Nigeria. Ambele fă-
ceau parte din ce iarăşi – după mulţi ani – se numea 
„grupa morţii“, alături de Anglia şi Suedia. (Ce diferenţă 
faţă de Mexic '70! – apropo de momentul în care s-a mai 
folosit această etichetare; de altfel, mulţi termeni s-au de-
monetizat, din copilăria mea.) Voi reda – desigur – şi ce 
s-a întîmplat acolo, însă în ansamblu şi cînd voi conside-
ra că e rîndul ei; a mă afunda în hăţişul succesiunii exac-
te a tuturor meciurilor (mai ales au avut loc într-o perioa-
dă din care am suficiente amintiri să mă distragă, ceea ce 
voi detalia la timpul potrivit) ar afecta claritatea naraţiu-
nii – şi, implicit, a ce vreau să împărtăşesc. Prin urmare, 
voi rămîne la planul din capitolul precedent de a expune 
impresiile pe grupe, şi e firesc să o duc pînă la capăt pe 
cea care a cuprins adversarii din duelul inaugural, singu-
rul care nu pune probleme de încadrare temporală. 

Am pomenit deja celelalte echipe de aici. S-au întîl-
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nit în chiar următorul meci al turneului, a doua zi. Fiind 
sîmbătă, nu a început la 4 şi jumătate după-masa (ca în 
zilele lucrătoare), ci la 3. La noi era 8 dimineaţa, deci o 
oră total neobişnuită (şi chiar nepotrivită) pentru un 
spectacol – cum este fiecare partidă din înfruntarea su-
premă. Încă n-ar fi fost teribil de mare neajunsul dacă 
stăteam acasă, dar în ziua aceea trebuia neapărat să fiu în 
Cugir, pentru un banchet al soţiei mele. Am pornit în 
zori, din cauză că în seara precedentă mai fusese un eve-
niment de nivel mondial: lupta încununată de succes (i-
zolat ca anvergură, din păcate) a lui Leonard Doroftei. 
Puteam ajunge să văd boxul la Cugir dacă plecam ime-
diat după Franţa – Senegal, însă nu era sigur că aveam pe 
ce: la soacră-mea era doar un televizor, şi aveam o singu-
ră prietenă unde ne-am fi putut duce, dar ştiam că acolo 
nu sînt bărbaţi de vîrsta mea; în schimb are două fiice a-
dolescente. Înconjurat de patru persoane de alt sex, m-aş 
fi jenat să-mi exprim preferinţa, chiar dacă puteam fi 
convins că gazda mi-ar fi acceptat-o şi că soţia ar fi fost 
prima care să aducă vorba despre ce mă frămînta; am a-
rătat că nu îmi place să deranjez. (La banchet mi s-a spus 
că în seara precedentă era în vizită acolo un coleg al ce-
lor două femei, deci puteam avea parte de o vizionare 
conform standardelor mele – cunoscute de la redarea edi-
ţiei din Italia. Am refuzat să-mi fac şi mai mult sînge rău 
cu regretele; aşa avea să meargă, pentru mine, tot acest 
episod fotbalistic. La început m-am sugestionat să nu a-
cord atenţie semnelor rele. Aproape că am reuşit – dar nu 
dincolo de terminarea grupelor, cînd chiar se adunaseră 
prea multe care săreau în ochi.) 
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Pînă să dau de înţeles cum am ajuns la saturaţie – de 
unde şi tonul predominant al celor aşternute pe hîrtie – 
mai am. Primul pas este continuarea redării amintirilor 
legate de partida Uruguay contra Danemarca. Am ajuns 
la ecran în primele minute, şi – după ce mi-am anunţat 
soacra că mai sînt două meciuri de văzut, însă totul se va 
termina în jurul prînzului (şi din cauza banchetului) –  
m-am instalat comod. Zic asta aşa în primul rînd pentru 
că a fost extrem de amabilă: m-a lăsat să fumez în came-
ra ei, dacă tot era vară, deci nu existau dificultăţi de aeri-
sire. 

Înainte de acest turneu final se făcuse – pe Euro-
sport – o prezentare a tuturor participantelor. Am să mă 
mai refer la ea; deocamdată ajunge să spun că fiecăreia i 
s-au scos în evidenţă punctele forte. Totuşi, eu am prefe-
rat întotdeauna să îmi întemeiez opiniile mai ales pe îm-
prejurările la care am fost martor. Aşa se face că îi consi-
deram pe danezi favoriţi, ceea ce s-a confirmat. Au forţat 
exact cît trebuia ca să mai înscrie o dată după ce au fost 
egalaţi. Acea situaţie, de altfel, a reprezentat singurul 
moment memorabil al disputei. Golul uruguayenilor (lo-
vitură de colţ direct pentru voleu din partea stîngă a care-
ului mare) a fost, după mine (şi după alţii – care nu sînt 
ageamii în fotbal), cel mai frumos de la acest turneu fi-
nal. Afirm asta cu tărie, chiar dacă televiziunea noastră  
l-a trecut pe locul 2. Voi detalia cînd depănarea impresii-
lor va ajunge la realizarea considerată de vîrf. 

Meciurile din următoarea etapă nu le-am văzut; e-
ram în autocarul spre Grecia. E firesc ca şi din această 
excursie să am destule amintiri; se vor oglindi pe par-
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curs, fiind predominante între cele care interferează cu 
firul poveştii. Urmîndu-l, îmi permit să fac o analiză a 
rezultatelor disputelor cu pricina; şi-aşa nu se mai ţine 
cont ulterior dacă au corespuns celor întîmplate în teren. 
Dacă acel 1-1 între Danemarca şi Senegal nu prea lasă 
loc la vorbe, fiind evident că amîndouă se mulţumeau cu 
consolidarea şanselor prioritare de a promova, total dife-
rită era situaţia în legătură cu meciul nul făcut de fran-
cezi cu uruguayenii. De-acum posibilităţile de calificare 
li se perturbaseră grav, şi era subţire justificarea că n-a 
jucat Zidane, la un asemenea lot. Totuşi, nici de această 
dată presa nu a fost prea severă (după ce îmi dezminţise 
previziunile sumbre din momentul umilinţei în faţa sene-
galezilor). În loc de (şi inhibîndu-şi) o atare reacţie, a în-
cercat să-i mobilizeze – ceea ce pentru mine semnifică 
gradul în care ştiu alţii să fie patrioţi. Nu mă feresc de 
cuvinte, chiar cu riscul de a fi ridiculizat – pe linia obiş-
nuită a unei societăţi care le maimuţăreşte pe cele demo-
cratice, dar afişează sensibil mai strident ca ele cinismul, 
faţetă care contribuie mai mult decît ar părea la ce trăim 
pe aceste meleaguri. Trebuie însă să evidenţiez că ziariş-
tii noştri procedează asemănător cu colegii din ţările a-
vansate (şi) în fotbal cînd naţionala este la greu, poate 
pentru că s-au pătruns de un principiu deja larg recunos-
cut acolo: critica brutală duce doar la rău, pentru toţi cei 
implicaţi. 

Rămînea de văzut dacă îngăduinţa faţă de cei care 
trebuiau să îşi apere titlul va contribui la evitarea dezas-
trului reprezentat de ieşirea uluitor de timpurie din luptă. 
Mai aveau o infimă speranţă: să facă scor cu Danemarca. 
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(Era clar că doar la golaveraj se puteau califica.) Le stă-
team alături, nu numai pentru că îi vedeam necesari pen-
tru păstrarea atractivităţii competiţiei, ci şi pentru că – 
începînd din 1989 – am avut cel puţin rezerve faţă de ce-
ilaţi. (Cred că acum, după calificările la „europene“, gă-
sesc o foarte largă înţelegere.) Îmi dădeam seama că e a-
proape imposibil să îşi atingă scopul, cu toate că reintra-
se Zidane – probabil în ideea că doar numele lui (pe alt-
ceva nu prea se puteau baza, fiindcă era departe de a-şi fi 
revenit după accidentare) va da roade, prin impulsiona-
rea coechipierilor şi timorarea oponenţilor. Mă sugestio-
nam şi cu amintirea victoriei francezilor în 1998, chiar o-
dihnindu-şi mulţi titulari. 

Pe teren, însă, s-a văzut că datele problemei sînt to-
tal diferite faţă de meciul amintit. Zidane s-a străduit, dar 
starea fizică nu îl ajuta deloc. Poate că şi din această cau-
ză colegii lui au fost din nou lipsiţi de nerv; oricum, im-
presia de ansamblu era că se resemnează în faţa unei 
sorţi potrivnice. Prin urmare, danezii, care – am motive 
serioase să bănuiesc – nici în condiţii obişnuite nu ar fi 
tremurat de cel mai bun fotbalist al (sfîrşitului şi) începu-
tului de mileniu164, au făcut cam ce-au vrut şi au învins 
cu un 2-0 fără strălucire – care nici nu era de aşteptat din 
partea lor, fie vorba între noi. 

Evident că nu am văzut pe moment cealaltă partidă, 
desfăşurată – conform unui principiu de regulament – 
deodată. Nu m-a interesat cînd s-a dat în reluare, deşi 

                                                           
164 Ronaldo posedă arta jocului în grad similar, dar nu este constant. În 
plus, este doar marcator, nu şi coordonator. 
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scorul suna tentant: 3-3. Din câte îmi amintesc, senegale-
zii au condus cu 3-0 la pauză, şi nu înţeleg cum de au 
fost egalaţi; apărarea era punctul lor forte – ceea ce s-a 
dovedit pe tot parcursul competiţiei. Poate că, ştiindu-se 
calificaţi după prima repriză (cred că dincolo era 1-0 
pentru Danemarca), au slăbit atenţia, permiţînd sud-ame-
ricanilor să arate – măcar de amorul artei – că sînt demni 
reprezentanţi ai lumii lor în privinţa jocului ofensiv. 

Categoric că asta nu îi mîngîia, de vreme ce, la mo-
dul concret, înregistrau un eşec – dar nu de răsunet, cel 
puţin pentru neutri şi raportat la estimări: aveau şanse la 
locul 2 aproximativ egale cu Danemarca, primul loc fiind 
rezervat – desigur – francezilor. Chiar se speculase, cu 
prilejul tragerii la sorţi, că fuseseră aranjamente pentru 
ca favoriţii indiscutabili să nu aibă nici o grijă în privinţa 
promovării. Cred că a fost noroc, pur şi simplu – şi totuşi 
n-au avut capacitatea să meargă în întîmpinarea lui. A-
ceastă ratare era, într-adevăr, de enorm răsunet; pe lîngă 
aşa ceva pălea cealaltă bombă a grupei, care mi-a întărit 
părerea că la acel turneu final cam toate erau pe dos: ca-
lificarea în optimi a ignoratei echipe a Senegalului. 

Deşi îmi displace să reiau ideile şi vorbele altora, cu 
atît mai mult cu cît sînt mai larg vehiculate, găsesc că se 
cuvine să reliefez şi eu că francezii au părăsit competiţia 
fără victorie şi fără măcar să marcheze – după ce venise-
ră aureolaţi nu numai de statut, ci şi de rezultate care bă-
gau spaimă în orice adversar (de exemplu, acel 4-0 cu 
Portugalia lui Figo şi Rui Costa165). Automat s-a făcut 

                                                           
165 Ne bătuseră şi pe noi – e drept, doar cu 2-1, rezultat considerat ono-
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comparaţia cu contraperformanţa Braziliei din 1966 – ul-
tima oară cînd o campioană mondială en-titre fusese eli-
minată din faza grupelor. 

Pricini sentimentale uşor de înţeles mă îndeamnă să 
zăbovesc un pic asupra celor cu care au fost comparaţi 
francezii. Alături de mărturisirea constantei mele afec-
ţiuni, repet că partidele lor de la turneul final englez au 
fost primele urmărite de mine (în viaţă, nu numai la un a-
semenea nivel). Am şi satisfacţia de a fi asistat (chiar da-
că foarte puţin atent) la victoria asupra bulgarilor, care, 
alături de încă două goluri166, a făcut – peste ani – ca 
dezonoarea „trupei“ lui Zidane să fie considerabil mai 
mare. Zic eu că se stinsese suflul lui Jacquet, care se mai 
simţise la campionatul european dinainte cu 2 ani, cînd 
antrenor era acelaşi fost secund din 1998: Roger Le-
mairre. Pentru el – scăpat doar cu o demisie de bun-simţ 
– a fost bine că ai săi compatrioţi nu trăiesc fotbalul nici 
măcar la intensitatea vecinilor italieni. Ce s-ar fi făcut în 
Brazilia? Feola, antrenorul din 1966, era în pericol serios 
să fie linşat la Rio de Janeiro. Chiar dacă a fost schimbat 
locul de aterizare, tot s-a ales – şi el, şi echipa – cu un 
bombardament de roşii şi ouă. 

Cum am pomenit şi eu aici (nu poţi fi original în ce 
e peremptoriu), cealaltă mare favorită la titlu era consi-
derată aprioric formaţia Argentinei. Singura ei grijă pă-
rea să fie evitarea francezilor în optimi, ceea ce era sino-
nim cu cîştigarea grupei. (Repet că, înainte de a se trece 
                                                                                             
rabil şi de către mine, cu mentalitatea obişnuită, demascată şi mai clar 
ca păguboasă de echipele Senegalului şi Danemarcei. 
166 V. notiţa 1. 
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la fapte, era indiscutabil că Franţa va ieşi din această fază 
de pe locul I. Marele meu of era că învingătoarea dispu-
tei pe care urma să o aibă în optimi avea toate şansele să 
se înfrunte mai departe cu Brazilia, care nu părea nici ea 
să aibă probleme pînă acolo, chiar dacă se calificase doar 
la ultimul meci. Tocmai din acest motiv nu-i vedeam 
prea bine pe preferaţii mei: într-o asemenea formă, era 
foarte greu – deşi sîntem la fotbal – să crezi că vor putea 
să-i învingă pe francezi, sau pe alţii mai buni ca ei la mo-
mentul respectiv.) Revenind la argentinieni, era o încer-
care dificilă să fie înaintea Angliei, Suediei şi Nigeriei, 
dar le stătea destul de lejer în puteri. Aveau jucători de 
mare clasă, consacraţi la cunoscute cluburi europene, în 
toate compartimentele; de pildă (într-o enumerare evi-
dent subiectivă) fundaşii Samuel şi Placente, mijlocaşii 
Zanetti167 şi Veron, sau şi mai faimoşii (doar de sud-a-
mericani vorbim!) atacanţi Batistuta şi Crespo. 

S-a văzut, însă, că predicţiile şi-au arătat inconsis-
tenţa încă de la primul meci. Rezultatul acestuia i-a bu-
curat, cred, pe argentinieni numai în măsura în care nu 
mai era atît de dramatic pentru ei un pas greşit – sau, bi-
neînţeles, îşi puteau face socoteli pentru partida a treia, 
astfel încît să obţină locul care le oferea în optimi un ad-
versar teoretic mai uşor. Această speculaţie – ca şi cele-
lalte – are relevanţă infimă faţă de fapte. Prin urmare, şi 
pentru ca să nu umplu capitolul mai ales cu consideraţii, 
voi mai spune doar că rămînea de văzut dacă formaţia în 
                                                           
167 Aici Javier nu poate fi confundat cu celălalt Zanetti (Cristiano), ca 
în campionatul italian. Dacă veni vorba, şi cel de-al doilea a fost acolo 
cu naţionala lui, dar nu a făcut nimic remarcabil. 
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care investeam o mare parte din speranţă va şti să îşi joa-
ce în teren cărţile – care deveniseră şi mai bune, după e-
şecul din prima zi al francezilor. Înăbuşindu-mi neplăce-
rea că un meci ca Argentina – Nigeria se dă la 8 dimi-
neaţa şi că nu pot să îl văd acasă (era duminică, ziua du-
pă banchet – am să revin la asta), îmi impuneam să cred 
că nivelul jocului mă va despăgubi. 

Din păcate, nu s-a întîmplat aşa. Nigerienii nu mai 
aveau oamenii de la campionatele precedente, aşa că se 
transformaseră tot mai vizibil într-o echipă mediocră; nu 
mă mai miram deloc că fuseseră învinşi de cei din Sene-
gal. Oricum adversarii lor ar fi fost favoriţi; aşa, fiind lă-
saţi să joace, au dominat clar. Totuşi, mă îngrijora că nu 
au eficienţă – în primul rînd din cauza că renunţaseră la 
stilul plăcut ochiului, demonstrat de atîtea ori, pentru ce-
va de factură europeană; cel puţin, asta a fost impresia 
mea. E clar că astfel îşi afectau singuri personalitatea – 
de unde şi imaginea progresivă de echipă oarecare. De 
altfel, cel mai bun – în toate meciurile – mi s-a părut So-
rin, singurul care s-a zbătut cu adevărat. Unde mai pui că 
golul a fost marcat cu capul, la un corner (de Batistuta, 
ce-i drept) şi că am avut emoţii în privinţa capacităţii lor 
de a-l apăra (căci asta au făcut mai apoi)? 

În aceeaşi zi cu 4 partide (unica, din cîte îmi aduc a-
minte, dar şi-aşa arhisuficientă; nu mai eram tînărul din 
1978) a fost şi Anglia – Suedia. Ţineam cu cei din urmă, 
pentru că parcă arătau mai mult fotbal. La un moment 
dat păreau să-şi fructifice ştiinţa cît de cît superioară a 
jocului, însă au fost egalaţi – şi asta e toată povestea. Era 
normal ca ambele părţi să prefere să păstreze şanse, mai 
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ales că pentru englezi urma o dispută devenită tradiţiona-
lă, în care aceeaşi tradiţie îi dezavantaja: cu Argentina. 

Pentru indiscutabil cel mai tare meci din faza preli-
minară am renunţat chiar şi la gîndul de a merge la A-
tena, ceea ce i-ar fi făcut plăcere fiului meu. Ar fi fost şi 
foarte greu; ne aflam la peste 600 de kilometri distanţă, 
deci escapada ar fi cerut două zile şi o cheltuială serioa-
să. Aş putea să mai adaug circumstanţe care să mă justi-
fice, dar la subiect este doar că am mîncat repede de 
prînz, pentru ca la 2 să pot sta întins la televizor, în ca-
mera de hotel. (Cum se ştie, grecii au aceeaşi oră cu noi, 
iar particularitatea era că transmiteau atît direct, cît şi re-
luări integrale.) 

Am fost dezamăgit profund. Prin jocul de factură 
europeană, practicat crispat, argentinienii s-au învins sin-
guri. După ce Beckham a deschis scorul în minutul 30 
(parcă din 11 metri; pe atunci încă ştia să le tragă), am 
văzut numai asediu din partea celorlalţi – tot mai haotic 
pe măsură ce creştea presiunea lipsei de timp. În paralel, 
desigur că supraaglomerata defensivă engleză s-a descur-
cat tot mai uşor, ajungînd la ce le intrase în reflex, pentru 
că ţinea de jocul originar: să dea în minge cît mai tare, 
precizia fiind mai puţin preţuită. E clar că, la o asemenea 
miză (în care şi orgoliul era implicat), nu puteai să-i con-
damni că nu s-au gîndit la spectatori. Doar argentinienii 
sînt de blamat, din moment ce iarăşi Juan Sorin a fost 
singurul care a arătat cîte ceva. 

Măcar de-ar fi învăţat lecţia – pentru disputa cu Su-
edia, în care le trebuia neapărat victoria. Ceilalţi îşi pu-
teau permite să joace la egal, deoarece şi ei cîştigaseră cu 
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Nigeria. Cît despre englezi, era greu de presupus că vor 
putea fi învinşi de cei care pierduseră primele două me-
ciuri, dovedind că erau departe de a fi „vulturi“ – supra-
nume onorat în anii '90 de jucători ca Finidi George, 
Oliseh, Babangida sau West. 

Evident că argentinienii earu siliţi să atace, dar ia-
răşi au făcut-o în acel mod păgubos. Poate că o inhibiţie 
de protecţie mă determină să uit dacă au deschis scorul 
sau au egalat, însă aceasta parcă nici nu contează pe lîn-
gă ghimpele ce mi l-au vîrît în inimă cu ratarea din 3 me-
tri, în minutele de prelungire. E clar că n-a fost să fie! În 
paralel, probabil că englezii nu s-au întrebuinţat prea tare 
pentru egal. 

Astfel a dispărut şi a doua mare favorită. Ce folos 
că au fost ceva mai consistenţi ca francezii? De termenul 
„figură onorabilă“ mă feresc, categoric; am concepţii de 
modă veche în privinţa onoarei. Tot din această cauză 
mă mir şi că Batistuta, Veron şi ceilalţi – ca şi Thuram, 
Zidane sau Henry – au mai avut tupeul să apară pe un te-
ren de fotbal în aceeaşi toamnă, într-o nouă ediţie din Li-
ga Campionilor. Ce zic eu de ei (care măcar la cluburi e-
rau – sau sînt – utili), dacă antrenorul Marcello Bielsa a 
rămas pe post? Nu voi înţelege niciodată cum de au îngă-
duit oficialii argentinieni şi aşa ceva, după ce de la înce-
put n-am ştiut ce căuta acolo. Poate o fi fost cunoscut în 
ţara lui, dar contează mult şi renumele internaţional – un-
de nu se putea compara cu jucătorii. S-a văzut ce-a ieşit 
din acest conflict de personalitate, a cărui manifestare 
primordială a fost un joc tern ca şi omul care bănuiesc că 
l-a indicat. Norocul lui a fost că poporul nu mai avea e-



 
 

J U B I L E U L   U N U I   M I C R O B I S T 

 
211

 
nergia să „îl judece“, fiind sleit de criza economică. 

Afirmaţia că am renunţat la ordinea cronologică nu 
este sinonimă cu a o fi eliminat total. Am trecut peste ea 
ca să prezint împreună decepţiile care au determinat un 
început cu adevărat şocant al acestei reuniuni la vîrf. Au 
fost cele mai răsunătoare lovituri de teatru ale întregului 
turneu final, contribuind enorm la imaginea pe care nu 
numai mie mi-a întipărit-o – sînt convins de asta. Acum, 
însă, găsesc că e momentul să revin în timp la sfîrşitul 
partidei Uruguay – Danemarca, trecînd astfel la prezen-
tarea altui sector, o dată cu meciul următor: Camerun – 
Irlanda. 

Cei dintîi, alături de Germania, erau favoriţi clari în 
grupă, după mine (şi nu numai; am temeiuri serioase 
pentru această părere). Urmau să o întîlnească abia la 
sfîrşit, datorită poziţiei în tragerea la sorţi – fericit 
nimerită de această dată: se profila o veritabilă finală a 
acestei grupe. Ca să confirme o atare pre-supunere 
(comună multora) privind confruntarea directă, este evi-
dent că trebuiau să ajungă cu bine pînă acolo – şi tot aşa 
de clar este că debutul avea extremă importanţă. Dificul-
tatea acestuia pentru ele era total deosebită: camerunezii 
se înfruntau cu contracandidata la calificare, în timp ce 
germanilor – imediat după aceea – avea să le stea împo-
trivă Arabia Saudită. 

Cum am spus de cîteva ori (ultima dată – puţin mai 
sus), cînd nu simt o atracţie specială pentru vreuna dintre 
combatante, criteriul după care mă hotărăsc să ţin totuşi 
cu cineva este jocul. Acestea zise, m-am plasat alături de 
echipa Camerunului; îi era şi ei caracteristic stilul atletic, 

 
 

I O A N   B O Z A C 

212

însă mai arăta pe-alocuri fotbal. De altfel, accentul pe fi-
zic a dezavantajat-o, facilitîndu-i angrenarea în ce făceau 
adversarii (şi nu se poate numi joc168). În consecinţă, deşi 
a condus, a trebuit să accepte la final 1-1. (Nu mai ţin 
minte exact cum au marcat irlandezii, dar sînt convins că 
a fost o acţiune în forţă.) 

Din următorul meci am văzut integral numai prima 
jumătate, datorită (termen extrem de nimerit – se va ve-
dea de ce) pregătirilor pentru banchet şi drumului spre 
„locul faptei“. Bineînţeles că era foarte puţin probabil 
(deşi de dorit – pentru frumuseţea confruntării) ca Arabia 
Saudită să pună în dificultate Germania. Chiar dacă fuse-
seră prezentaţi măgulitor înainte, apărea clar că arabii 
doar cu ajutorul lui Allah ar fi putut să repete prestaţia 
din 1994; individualităţi ca Owairan nu mai aveau, iar 
fotbalul din care proveneau nu era – desigur – în măsură 
să creeze o reprezentativă care să compenseze lipsa jucă-
torilor de excepţie. Dacă Franţa (sau Brazilia, în finala 
din 1998) nu reuşise aşa ceva… 

Să fim drepţi, nici nemţii nu aveau la acel moment o 
cotaţie de speriat: luaseră 5-1 acasă de la englezi, şi fuse-
seră nevoiţi să meargă la baraj. Aici, şi cu un antrenor 
nou (din cîte îmi amintesc, în acel moment îi preluase 
Rudi Völler de la un alt fost mare jucător – campion 
mondial şi el, dar mai puţin realizat ca tehnician: Berti 
Vogts), dovediseră că mai aveau în ei „vîna“care îi făcu-
se un adevărat etalon al tenacităţii şi mîndriei de luptător. 
                                                           
168 Ca să respect dreptatea, sînt dator să spun că anul acesta (2004) i-am 
văzut jucînd fotbal adevărat – şi i-au ţinut în şah pe francezi (ceea ce, 
totuşi, nu mai e aşa mare lucru). 
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Ca urmare, împotriva previziunilor – şi dorinţelor – mul-
tora (printre care mă număram, făcînd în mod cu totul 
excepţional abstracţie de sentimentele naţionale), pusese 
la punct fără discuţie Ucraina lui Şevcenko: 1-1 în depla-
sare şi 4-1 acasă. 

Era 2 la prînz cînd a început înfruntarea dintre ei şi 
saudiţi. Cum am spus, era de aşteptat să cîştige (poate 
chiar detaşat), însă în nici un caz nu aş fi prevăzut că va 
fi un adevărat măcel – cu toate conotaţiile acestui ter-
men. Probabil că mulţi – posibil şi unii germani get-be-
get – ar privi cu înţelegere punctul meu de vedere; chiar 
simpla enunţare a unui scor de 8-0 la acest gen de com-
petiţie ridică întrebări în privinţa decenţei în comporta-
ment a celor care nu s-au dat în lături să-l obţină. Iată de 
ce îmi repugnă încă felul cum – demonstrînd cît de mar-
cată rămîne amprenta vremurilor pre-creştine – cei care, 
foarte probabil, se revendicau drept urmaşi ai lui Sieg-
fried (printre ei, de altfel, puteam găsi cîteva nume de 
extracţie slavă169) i-au zdrobit pe adversari. Au profitat 

                                                           
169 În forma iniţială a acestei notiţe (elaborată în iarna 2004 – 2005) a-
firmam că marcatorul primului gol (şi al celui de-al doilea, cred) nu  
mi-l aminteam nicicium, pentru că s-a stins după acel turneu final – la 
care a fost golgheter. Între timp Miroslaw (deci mai mult prenumele îi 
este slav) Klose a redevenit golgheterul Germaniei, jucînd la Werder 
Bremen, şi îl voi vedea din nou la anul – ca să nu-l mai uit, cum s-a în-
tîmplat şi cu Chilavert, portarul paraguayan din 1998. Spre deosebire 
de ce am păţit cu Klose, ţineam bine minte un nume categoric slav: No-
votny. Acesta făcuse parte din marea echipă a lui Bayer Leverkusen, 
care cu greu pierduse finala Ligii Campionilor din acelaşi 2002. (Ca să 
fie totul şi mai alambicat, mult după ce am redactat notiţa în forma ce-o 
consideram definitivă, am aflat despre Klose că e născut în Polonia.) 
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cu cruzime de lovitura psihică prin foarte rapida deschi-
dere a scorului – cu care a început totul. 

Evident că nu intenţionez să fac o cronică a acestui 
meci – în primul rînd pentru că mă gîndesc la el cu atîta 
neplăcere, dar şi din convingerea că e destul de proaspăt 
în mintea majorităţii. Totuşi, mergînd pe linia obişnuită a 
sublinierii impresiilor, trebuie să spun că adevăratul de-
zastru pentru arabi a venit cînd au luat al doilea gol, la 
scurt timp după primul. Şi pînă atunci se văzuse că îi a-
bordaseră cu timiditate pe nemţi, care – mai ales după   
1-0 – au exploatat fără reţinere ce li se oferea şi au inti-
midat şi mai profund, printr-un presing îndrăcit. 

Cert este că s-a mers din rău în mai rău pentru cei 
deveniţi adevărate victime; nici nu atingeau bine mingea, 
că o şi pierdeau. Nu e de mirare, deci, că am început să 
mă pregătesc pentru banchet înainte de pauză (sorocul fi-
xat de cu dimineaţă). Îmi era pur şi simplu silă să mai 
văd aşa ceva. Am aruncat totuşi un ochi, pentru scorul la 
sfîrşitul primei părţi – mai mult din obsesia mea pentru 
exactitate şi date. Mi s-a confirmat că se continuase în a-
celaşi fel: era 4-0. 

De aceea mi-a părut bine că am stat mult timp în fa-
ţa restaurantului unde urma să petrecem. Înăuntru, însă, 
am avut o surpriză neplăcută: televizorul era pe meci. 
Am întrebat un chelner cît e scorul, sperînd – prin absurd 
– că nemţii se mai potoliseră, deşi nu este genul lor. Mi-a 
răspuns edificator: „6-0“. N-am apucat să fumez bine o 
ţigară, şi era 7-0. 

Rezultatul final l-am amintit de la început, şi tot a-
colo sînt consideraţiile de ansamblu. Ar mai fi de adău-
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gat că această atitudine a germanilor mi-a provocat ime-
diat asocierea în special cu brutalitatea lui Harald Schu-
macher din 1982, dar şi cu gestul cu puternică tentă ra-
sistă din 1990 al celui ce devenise antrenor. Pe de altă 
parte, mă întreb: ce-or fi urmărit cu asta? Probabil, să in-
spire teamă tuturor, întocmai ca în cazul represiunilor 
împotriva civililor şi partizanilor în cele două războaie 
mondiale. Saudiţii n-or fi fost ei grozavi (cred că nu în 
primul rînd din cauza şocului la debut au pierdut şi cele-
lalte două întîlniri), însă nu meritau asemenea umilinţă. 
Că nemţii nu şi-au atins scopul de a timora, s-a văzut în 
chiar următorul lor meci: tot 1-1 au făcut cu Irlanda, ca şi 
camerunezii.  

S-au dovedit, însă, cu adevărat mari în înfruntarea 
directă. Fiind – uşor de bănuit – de partea africanilor, mă 
gîndeam că au şanse la victorie, de vreme ce nivelul faţă 
de irlandezi fusese acelaşi. Exclusiv un deznodămînt fa-
vorabil îi califica sigur în optimi; învinseseră Arabia Sa-
udită doar cu 2-1, şi nu se puteau baza pe un 1-0 al Irlan-
dei împotriva aceloraşi – într-o partidă, bineînţeles, si-
multană. (Că nu vor bate şi irlandezii, practic nu intra în 
calcul.) Bine le-ar fi făcut nemţilor dacă îi trimiteau aca-
să; asta ar fi păţit în cazul unei înfrîngeri, deci ar fi con-
statat că acel sălbatic 8-0 se dovedea absolut inutil. 

Totuşi, camerunezii nu mai aveau forţa din 1990 
(sau măcar din 1994 şi 1998, chiar dacă nu trecuseră de 
grupe). Începuse să se vadă asta în ianuarie, cînd cu greu 
cîştigaseră Cupa Africii – cum am arătat. Prin urmare, a 
fost oarecum în firea lucrurilor ca Germania să deschidă 
scorul. 
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Irlanda avea şi ea 1-0, din cîte îmi amintesc, aşa că 
situaţia celor din Camerun devenise serios încurcată. (E-
galul, ca variantă, le-ar fi fost bun dacă la fel se termina 
şi cealaltă întîlnire – eventualitate tot mai improbabilă.) 
Se părea că norocul îi ajută la începutul părţii a doua: 
nemţii au rămas în 10. De-acolo încolo, însă, aceştia din 
urmă şi-au arătat fără putinţă de tăgadă forţa: nu numai 
că au blocat în stadii puţin periculoase atacurile africani-
lor, dar le-au şi administrat încă un gol, ca să nu mai fie 
dubii. Evident, n-a mai contat că dincolo s-a terminat    
3-0. 

O altă grupă căreia i-am urmărit începutul la Cugir 
a fost cea formată din Spania, Slovenia, Africa de Sud şi 
Paraguay. Primele dispute s-au desfăşurat în duminica pe 
care am pomenit-o ca fiind singura zi cu 4 meciuri – du-
pă ce s-a inaugurat şi grupa Argentinei. Ordinea lor cro-
nologică a fost inversă faţă de cea în care am enumerat 
combatantele. 

Aşadar, în prima partidă au jucat Paraguay şi Africa 
de Sud, cînd s-a terminat Anglia – Suedia. Cei din Ame-
rica de Sud evoluaseră ca nivel fotbalistic, avînd şi un î-
naintaş de excepţie: Roque Santa Cruz – titular la Ba-
yern. Prin urmare, cu ei ţineam; nu mă interesa că sud-a-
fricanii obţinuseră performanţe notabile pe continentul 
lor (chiar cîştigaseră Cupa) – şi din motivul că în acel an 
fuseseră eliminaţi de timpuriu (în sferturi, parcă). Aveau 
oameni care activau în Anglia (mai mult rezerve), dar jo-
cul de ansamblu al echipei era departe de a mă impresio-
na. 

Consideraţiile mi s-au validat. Paraguayenii au do-
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minat şi au arătat mai mult fotbal, însă nu ştiu cum s-a 
făcut de adversarii lor au reuşit să egaleze la 2 – după ca-
re nu s-a mai întîmplat nimic. Ca şi egalitatea smulsă de 
Irlanda Camerunului, acest deznodămînt a sporit trăirile 
mele neplăcute legate de turneu. 

Bine măcar că spaniolii i-au bătut fără discuţie pe 
sloveni. A fost 2-0 foarte rapid, şi cu asta am plecat spre 
Cluj – nu că ar fi fost foarte tîrziu să pornim la 4 după-
masa, dar chiar şi eu mă săturasem să stau la fotbal, cu al 
patrulea meci la rînd. (Pe cînd am ajuns, am aflat că s-a 
terminat 3-1.) Nu îmi închipuiam la acea oră că n-o să 
mai văd nimic din grupa respectivă, şi totuşi aşa a fost. A 
mers mai departe cine merita: Spania şi Paraguay, iar 
slovenii au luat trei bătăi. M-am bucurat pe moment – 
din ranchiună. Repede, însă, am început să mă gîndesc 
că poate noi am fi făcut mai mult în grupa aceea; era per-
fect realizabil să fim din nou în optimi. Mai încolo poate 
că iarăşi nu am fi ajuns, presupunînd – cum era de bun-
simţ – că noi am fi terminat după Spania, şi nu paragua-
yenii. Asta ar fi însemnat să fim în locul lor şi în înfrun-
tarea cu Germania. Totuşi, învinşi dinainte n-am fi fost – 
cum şi sud-americanii au dovedit că nu sînt. 

Să nu anticipăm, însă; mai am cîteva grupe de des-
cris – evident, cu grad variabil de meticulozitate. Se cu-
vine să o iau în ordinea în care bănuiesc – bazat pe pro-
priile preferinţe – că au atras telespectatorii neutri. (A-
supra spectatorilor n-are rost să mă lansez în consideraţii 
extinse: susţinătorii participantelor dinafară erau în nu-
măr mic faţă de localnici – şi cu asta cred că am spus 
tot.) 
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O grupă care, după mine, părea să aibă favorite cla-
re cuprindea Belgia, Rusia, Japonia şi Tunisia. Pe teren 
însă, situaţia a fost cu totul alta. O surpriză uriaşă mi s-a 
părut victoria japonezilor asupra ruşilor – şi îmi pare rău 
că n-am văzut jocul, ca să-mi fac o părere fondată. Aşa, 
pot să spun doar ce bănuiesc: entuziasmul gazdelor (in-
clusiv galeria) a fost covîrşitor întru dobîndirea acestui 
succes important. 

De fapt, nu am prea urmărit această grupă. Eram şi 
obosit după drumul înapoi din Grecia, dar totodată mi se 
instalase o oarecare lehamite cînd vedeam că belgienii 
nu reuşesc să se impună – nu clar, cum mă aşteptam eu, 
ci chiar deloc – în faţa japonezilor sau a tunisienilor. 
Dintre aceste două egaluri, am stat cît de cît la cel din ur-
mă – şi socotesc ilustrativ că am adormit, ţinând cont că 
începutul a fost la 9 şi jumătate dimineaţa. 

La aceeaşi oră a fost programat, în ultima rundă, un 
meci cu adevărat decisiv: la finalul lui, una din favoritele 
teoretice urma să plece acasă. Nu mai am de gînd să ex-
pun pe larg variantele, cum am făcut la Camerun – Ger-
mania. Voi spune doar că belgienii aveau neapărată ne-
voie de victorie, în timp ce ruşii se calificau şi la egal, 
deoarece învinseseră Tunisia. 

E momentul să explic cum de am prins aceste parti-
de cu implicarea echipei Belgiei. Mi-am luat concediu de 
odihnă în primele două săptămîni din iunie, dacă tot mi-a 
ocupat vreo 6 zile excursia în Grecia. Disputa cu Rusia  
s-a desfăşurat în chiar ultima zi pe care am simţit-o ca a-
parţinînd concediului, fiind vineri. Totuşi, nu am urmă-
rit-o integral, fiindcă pe un vecin de jos îl preocupau 
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scurgerile de apă, şi a trebuit să mă mut de la televizor ca 
să-i arăt că noi nu avem nimic de-a face cu asta. 

Este clar cu cine ţineam, şi dacă n-aş fi avut ascen-
denţă belgiană; faţă de Rusia noi, românii, sîntem îndri-
tuiţi să avem resentimente – chiar făcînd abstracţie de 
comunism. La subiect este că jocul a fost frumos şi pal-
pitant. Multă vreme am fost liniştit, deoarece „ai mei“ 
conduceau. Spre final, însă, au fost egalaţi la 2. E simplu 
de închipuit ce uşurare mi-a produs golul lor decisiv. Au 
terminat ei după Japonia, dar bine că mergeau mai depar-
te. 

Ce poţi spune despre o grupă în care bunul-simţ dic-
tează favoritele (Portugalia şi Polonia), şi promovează 
celelalte? Nu-mi puteam imagina că va fi astfel; mă gîn-
deam că deznodămîntul partidelor Portugalia – S.U.A. şi 
Polonia – Coreea de Sud e previzibil, aşa că la ambele 
m-am lăsat în voia somnului. Cînd m-am pus la întîlnirea 
dintre americani şi portughezi, primele faze de joc se 
desfăşuraseră deja. Ajunsesem acasă la 9 şi un sfert, fiind 
plecat de lîngă Salonic la 8 şi jumătate în dimineaţa pre-
cedentă. A trebuit – normal  – să mă împrospătez puţin, 
apoi m-am întins în camera mare, şi consecinţa e uşor de 
bănuit. Mi-a părut mai mult bine decît rău că n-am văzut 
practic nimic: o fi fost spectaculoasă evoluţia scorului 
(2-0 pentru Portugalia la pauză şi 3-2 pentru S.U.A. la fi-
nal), însă cred că m-aş fi înfuriat fără margini văzînd 
cum americanii întorc rezultatul. 

La fel de bine îmi pare că am adormit şi după masa 
de prînz, cînd la televizor era celălalt meci. Destul mi-a 
fost să aflu că sud-coreenii au învins cu 2-0. Mai încolo, 
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reprezentanţii celei de-a doua ţări-gazdă au făcut egaluri 
cu ceilalţi – ca şi americanii, din cîte ţin minte. Cert este 
că degeaba Portugalia – cotată printre favoritele turneu-
lui (de ordinul II, aş zice totuşi, pentru că nu era de talia 
Franţei, Argentinei sau Braziliei) – a zdrobit Polonia cu 
4-0. 

Această grupă mi-a lăsat un gust şi mai amar decît 
precedenta; măcar japonezii realizaseră cîte ceva în 
1998. Coreenii, în schimb, îşi arătaseră adevăratul nivel: 
luaseră un 5-0 fără discuţie de la Olanda, ţara de unde  
şi-au adus antrenorul care îi pregătise şi cu care partici-
pau la ediţia în curs. Numele lui e cunoscut de mulţi din-
tre cei în temă: Guus Hiddink. Ce nu se ştie este că am 
sesizat tocmai la el, în subsidiar, o confirmare a faptului 
că rezultatele obţinute de elevii săi de atunci pot fi consi-
derate un accident. Despre asta voi vorbi mai tîrziu; a-
cum subliniez doar că deja începuseră să şocheze – şi era 
nimic faţă de ce ne aştepta din partea lor. 

Voi detalia toate acestea, scoţînd în prim-plan şi ce 
am apreciat în cele din urmă la Hiddink, dar deocamdată 
am de terminat trecerea în revistă a grupelor. Dacă tot   
n-am mai respectat ordinea cronologică, îmi rezerv pen-
tru finalul acestei secţiuni plăcerea de a vorbi despre e-
chipe dragi mie – una fiind chiar preferata. Pînă acolo, 
însă, mai sînt cîteva cuvinte de spus. 

Italia era favorită netă, într-o grupă cu Croaţia, Me-
xic şi Ecuador. Cei din urmă debutau la turneul final, 
fiind consideraţi nişte anonimi – şi aşa au rămas. De e-
xemplu, de la italieni au luat rapid două goluri, mai inte-
resant decît jocul găsind eu stadionul – parţial acoperit, 



 
 

J U B I L E U L   U N U I   M I C R O B I S T 

 
221

 
din cîte îmi aduc aminte. Iarăşi am adormit repede; doar 
eram după prînz. M-am mîngîiat cu ideea că n-am scăpat 
alte modificări ale tabelei de scor – care şi pentru mine, 
oricît aş da atenţie tuturor aspectelor jocului (inclusiv ce-
lor colaterale), reprezintă fundamentul spectacolului. 

Noroc că Italia – Croaţia a fost la ora 12. Mi-am în-
trerupt programul de baie în Marea Egee şi la piscina ho-
telului unde stăteam, ca să văd cum se comportă croaţii 
„mei“ Mi-au făcut o bucurie întorcînd scorul. Italienii au 
pierdut pe mîna lor – şi e subţire argumentul că golul ca-
re a stabilit rezultatul (2-1) a fost din ofsaid; asta s-a vă-
zut după nu ştiu cîte reluări. Din păcate, această victorie 
nu i-a ajutat să treacă mai departe; a fost eclipsată de eşe-
cul în faţa mexicanilor – care, mai apoi, au făcut cu Italia 
egalul care le trebuia pentru a promova împreună. 

Grupa brazilienilor a început chiar cu derbiul – în 
care îi întîlneau pe turci. Ajunsesem să îi apreciez şi pe 
aceştia, de cînd cu performanţele celor de la Galatasaray, 
care erau în covîrşitoare măsură merite ale autohtonilor. 
(Hagi – care pe drept avea să fie venerat170 – venise, ca şi 
Gică Popescu, cînd totul era deja cristalizat.) Cel mai im-
portant rol în aceste realizări l-a deţinut, zic eu, Fatih Te-
rim. Parcă avînd o baghetă magică, a explodat în circui-
tul internaţional cu un buchet de talente (Hakan Şükür171, 

                                                           
170 Poate şi de aceea a ajuns antrenor acolo – aspect despre care am mai 
vorbit într-o notiţă (v. cap. despre 1994). 
171 Şi numele turceşti le scriu cum îmi vine, ca şi pe cele iugoslave. 
Motivul e acelaşi: nu ştiu exact cum e corect (mai ales numele complet 
al antrenorului Güneş, pe care l-am auzit în vreo 10 variante). Impor-
tant e să mă fac înţeles. 
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Hasan Şaş, Bülent, Arif, Emre şi alţii), care, la momentul 
ce-l evoc, alcătuiau scheletul unei naţionale privite – fi-
resc – cu prudenţă de către adversari. Am devenit con-
vins că Terim este omul-cheie cînd am văzut, binişor î-
nainte de turneul final din 2002, o scenă aparent nostimă, 
însă pilduitoare pentru postura lui de adevărat tată – se-
ver, dar bun îndrumător – la Galatasaray. L-a schimbat 
pe Emre (pe atunci nici 18 ani nu avea, cred) pentru că 
jucase prost. La ieşirea din teren i-a tras, fără comentarii, 
una după cap. 

„Copiii“ marelui antrenor turc – preluaţi la repre-
zentativă de către Senol Güneş – erau fericit completaţi 
de alte valori: Alpay, Ilhan Mansîz şi, mai ales, Baştürk 
– fin tehnician care contribuise mult la jocurile remarca-
bile prin care echipa sa de club, Bayer Leverkusen, ajun-
sese în acel an în finala Ligii Campionilor (şi o pierduse 
doar din cauza formei şi inspiraţiei excepţionale a lui 
Iker Casillas, portarul lui Real şi al naţionalei). Este evi-
dent, deci, că n-aveau nici un sens speculaţiile pe seama 
faptului că Turcia nu mai fusese la un turneu final din 
1954 şi că atunci pierduse cu scoruri mari la germani şi 
unguri (care, de altfel, au disputat acea finală faimoa-
să172). Sigur era că brazilienilor nu le putea fi uşor, chiar 

                                                           
172 Poate că acum sînt destui care nu ştiu prin ce a fost faimoasă acea fi-
nală. Ungaria avea cea mai bună echipă a ei din toate timpurile, şi din 
primele minute conducea cu 2-0 în faţa vest-germanilor (pe care, de 
altfel, îi învinseseră cu 8-3 în grupă). Rezultatul final a fost însă 3-2 
pentru nemţi, despre care unii spun că ar fi luat stricnină (stimulent ne-
uro-muscular). Control anti-doping nu era încă, aşa că nu s-a putut do-
vedi nimic. 
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dacă îi aveau pe Ronaldo şi Rivaldo, sau fundaşi de clasă 
(alături de cei doi laterali l-aş pune pe Lucio – tot de la 
Leverkusen, unde asigura apărarea centrală împreună cu 
argentinianul Placente). Trebuia, de asemenea, ţinut cont 
că se calificaseră abia în ultimul meci. 

S-au confirmat previziunile rezervate: la pauză era 
1-0 pentru turci, după ce Hasan Şaş arătase că sud-ameri-
canii nu mai deţin monopolul tehnicii individuale de î-
nalt nivel. Pînă la urmă, însă, au învins cei ce erau totuşi 
favoriţi – cu un gol extrem de discutat. Nu e vina lui Ri-
valdo că a ştiut să cadă în careu (din contră, aş zice), ci 
astfel s-a adus încă un argument de partea celor care au 
afirmat că au fost arbitraje lamentabile la acest turneu fi-
nal. S-ar putea stabili o legătură cu trecerea de grupă a e-
chipelor-gazdă, dar nu vreau să mă lansez în speculaţii 
răutăcioase. Cert este că acel 11 metri, în loc de lovitură 
liberă, acordat Braziliei (fault a fost – însă în afara careu-
lui) poate fi considerat fleac faţă de ce avea să urmeze. 

Nu m-am deranjat în mod special să văd meciurile 
Chinei, chiar dacă era şi ea debutantă. Intuiam că nu sînt 
consistenţi, în ciuda celor spuse şi despre ei în preambu-
lul evenimentului. Nu m-am înşelat: au plecat numai cu 
înfrîngeri şi fără gol marcat, ca şi ecuadorienii. Cred că 
ar fi fost stupid ca aceste două formaţii să se mîngîie cu 
ideea că nici francezii n-au dat gol – ceea ce a constituit 
cel mai şocant, şi chiar ruşinos, aspect al competiţiei. Re-
venind la chinezi, mi s-a confirmat şi că omul cel mai in-
teresant din delegaţie era antrenorul Bora Milutinovici – 
care calificase 4 naţionale diferite la turneele finale, înce-
pînd cu 1990. Atunci îndruma Costa Rica, pe care o tre-
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cuse de grupe – în dauna Scoţiei şi Suediei. După 12 ani, 
s-a confruntat (şi a pierdut, cum e uşor de dedus) cu a-
ceastă reprezentativă – iarăşi candidată la promovarea în 
optimi. 

Personal, nu-i vedeam în stare pe costaricani să ri-
valizeze cu turcii la locul 2 în grupă, chiar dacă au termi-
nat egal meciul direct. Iarăşi am estimat corect; decisiv a 
fost că au luat 5-2 de la Brazilia, după un joc latino-ame-
rican tipic (e destul să spun că golul cel mai frumos l-a 
marcat fundaşul central Edmilson – perechea lui Lucio), 
în care faptul că au deschis scorul nu demonstrează că ar 
fi pus vreo problemă marilor lor adversari. Mai demn de 
relevat este că brazilienii au jucat corect, în condiţiile 
cînd un egal i-ar fi calificat (şi) pe apropiaţii lor – nu nu-
mai geografic. 

Cu aceasta şi-au desăvîrşit noua confirmare a statu-
tului de echipă cu adevărat de vîrf, completînd gentileţea 
de care dăduseră dovadă în faţa chinezilor. Avînd 3-0 la 
pauză, au mai marcat încă un gol doar cînd ar fi fost prea 
de tot să-l evite. Comparaţia cu nemţii sare în ochi, aşa 
că n-are rost să bat apa-n piuă. Aş mai spune atît: sper că 
astfel devine lămurit de ce i-am urmărit pe chinezi exclu-
siv în calitate de adversari ai brazilienilor. Cînd le-au dat 
şi turcii 3-0, am preferat să ies în oraş; partida fiind 
transmisă (înregistrat, evident) după Brazilia – Costa 
Rica. Ştiam că e rezolvată problema calificării (o fi balo-
nul rotund, dar chiar să bată China...), şi altceva nu mă 
interesa. 

O dată cu trecerea înfruntării supreme într-o nouă 
fază, cea eliminatorie, am trecut şi eu la răspunderile 
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profeionale, care cuprindeau şi munca în regim privat. 
Aşa se face că nu am prins chiar prima optime de finală: 
Germania – Paraguay. A fost ea într-o sîmbătă, dar a în-
ceput la 9 şi jumătate, oră la care era în plină desfăşurare 
activitatea operatorie. Aveam şi obligaţia să îi suprave-
ghez pe copii pînă la trezire, deci nu e de mirare că doar 
să aflu rezultatul mi s-a arătat, cu toate că fuseseră şi pre-
lungiri. Paraguayenii au fost învinşi greu, printr-un gol 
marcat aproape de minutul 120 – şi poate că le-a venit în 
minte că a doua oară consecutiv păţeau aşa. Mai la obiect 
decît să reamintesc că nici în 1998 n-am văzut golul 
francezilor mi se pare să revin la un comentariu anterior. 
Îmi reafirm regretul că n-am fost noi în faţa Germaniei. 
Cine ştie unde puteam ajunge! 

Uneori mă gîndesc în ce măsură e bine să alunec pe 
tărîmul ipotezelor. Mai degrabă e posibil ca, dacă se 
schimbă ceva în desfăşurarea unui eveniment, să se mo-
difice tot. Prin urmare, dacă ne calificam noi în locul slo-
venilor, probabil că nu nimeream în aceeaşi grupă – şi de 
aici orice construcţie ficţională cade. Palpabil este că am 
reuşit să văd următoarele optimi, dintre care una parţial. 
Voi ajunge şi la ea, de-acum încolo fiind capabil să mă 
ţin de ordinea cronologică. Acest criteriu impune ca în 
continuare să mă ocup de partida Anglia – Danemarca, 
desfăşurată la prînz, în aceeaşi sîmbătă. 

Credeam că va fi foarte disputată – ba chiar îi ve-
deam pe danezi cu prima şansă, după ce rezultat avusese-
ră în faţa Franţei. A fost însă un alt episod stupid, în nota 
dominantă a celor petrecute atunci. (Pentru prima dată – 
şi ultima, sper – în existenţa mea ca microbist am avut 
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parte în măsură minimă de ce era firesc să aştept: un re-
gal al fotbalului.) Englezii au marcat rapid două goluri, 
profitînd de o inexplicabilă pasivitate a adversarilor; mi 
se păreau anesteziaţi, dacă mă raportam la toate173 evolu-
ţiile lor – nu doar la cea contra francezilor. Pînă la pauză 
s-a dat şi al treilea, iar apoi n-a mai fost nimic de reţinut. 
Am căutat să-mi mai ridic moralul cu gîndul că măcar în 
sferturi se profila un meci de zile mari: învingătorii ur-
mau să întîlnească Brazilia, despre care nu puteam con-
cepe că ar eşua în faţa belgienilor. 

Aceea a fost chiar ultima optime, iar la rînd vin cele 
două de duminică: Suedia – Senegal şi Spania – Irlanda. 
Nu s-a discutat că le văd integral, dar – cum era de pre-
văzut – nu am avut satisfacţii estetice. Mi-au rămas to-
tuşi în memorie – prin dramatism. 

Suedezii au deschis destul de repede scorul, şi     
mi-am zis că se vede cine e serios; măcar ei să le arate 
senegalezilor unde le este locul. I-a apucat, însă, o pru-
denţă doar parţial explicabilă prin miză. Cei care aveau 
numai de cîştigat încă nişte lauri au reacţionat cum era 
normal cînd li s-a predat iniţiativa, şi – chiar dacă tîrziu – 
şi-au văzut eforturile fructificate. În paralel, mi-am mutat 
la ei preferinţele, fiind neplăcut impresionat de antijocul 
scandinavilor. 

Cînd s-a intrat în prelungiri, adoptasem cunoscuta 
expresie „Dacă e bal, bal să fie!“ – şi iată că repede sene-
galezii au ilustrat-o. Acelaşi Henri Camarra, care egala-
                                                           
173 Şi ulterior – din păcate pentru noi  – au demonstrat că acel joc din 
optimi a fost un accident. Voi reveni spre sfîrşit, alături de ceva în legă-
tură cu subiectul. 
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se, a avut o acţiune de excepţie – inclusiv finalizarea. 
Desigur că suedezilor nu le venea să creadă că încasaseră 
golul de aur (şi, cît de nordici ar fi fost, nu puteau să-şi 
stăpînească disperarea), dar era exclusiv vina lor – cum 
s-a întîmplat şi avea să se mai întîmple aici cu echipe ca-
re porneau favorite şi iniţial şi-au onorat statutul, deschi-
zînd scorul. 

Cam tot aşa a făcut Spania cu Irlanda, însă noroc că 
n-a păţit-o. După primul gol, Raul şi ai săi puteau uşor să 
dea şi altele, dar şi ei au cedat iniţiativa. Irlandezii au 
presat permanent şi monoton, cum îi ştiam. Doar la 
Damien Duff întrezăream ce avea să arate mai tîrziu, la 
Chelsea. Cu toate eforturile sale şi ale lui Robbie Keane, 
în primul rînd, probabil că meciul s-ar fi terminat 1-0 
pentru Spania, indiferent cît ar mai fi durat, dacă nu ar fi 
intervenit o nouă stupizenie: la o fază fixă, Hierro a îm-
pins în limitele obişnuite174 un jucător ofensiv advers, iar 
arbitrul s-a repezit să arate punctul de la 11 metri. Era 
„acoperit de regulament" (cum se zice); însă eu sînt de 
părere (alături de alţii – nu mă îndoiesc) că doar şi-a de-
monstrat incapacitatea de a înţelege jocul – şi, implicit, 
de a-l conduce. 

Am spus de la început că spaniolii au avut totuşi no-
roc – sau, mai degrabă, „s-a arătat dreptatea“, cum zi-
ceam noi cînd eram copii. Au cîştigat la loviturile de de-
partajare, creînd astfel premisa pentru un alt sfert de fi-
nală „tare“: cu Italia – despre care nimeni nu se îndoia că 

                                                           
174 Cred că e limpede la ce mă refer; chiar şi neavizaţii pot observa cum 
e în careu, la cornere. 
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va depăşi Coreea de Sud. 
Se poate şti că n-a fost aşa chiar numai studiind cla-

samentul de atunci: logic, sud-coreenii nu aveau cum să 
ajungă pe locul 4 dacă nu jucau una dintre semifinale. E 
un truism că asta presupunea promovarea din sferturi – 
implicit din optimi. Bine-ar fi fost ca şi eu să cunosc 
doar cifrele seci referitoare la ei; mi-aş fi cruţat nişte va-
se din inimă şi creier – greu încercate în cele două faze 
eliminatorii de care am menţionat că au trecut. Totuşi, e 
onest să consemnez că în disputa din optimi a coreenilor 
stările neplăcute mi le-au stîrnit practic numai ceilalţi. 

Toată ziua a fost neagră pentru mine: înainte de Co-
reea de Sud – Italia, am văzut cum S.U.A. bate echipa 
Mexicului. Culmea, totul începuse foarte bine: am ajuns 
la meci acasă, fiind luni – zi în care, conform unui pro-
gram devenit tradiţional, nu aveam operaţii. Din păcate, 
în loc să mă bucur că văd în tihnă încă o înfruntare fotba-
listică la un nivel înalt de competiţie, m-am enervat tot 
mai tare pe măsură ce trecea timpul. Ce am scris pînă a-
cum dă de înţeles lesne că aveam destule motive să-mi 
fie inima alături de mexicani; principalul – pe moment – 
era că reprezentau în fotbal altceva decît adversarii lor, şi 
dovedeau asta prin joc. 

Degeaba, însă, legau mai frumos; au încasat destul 
de rapid un gol, şi de aici a început degringolada. Proba-
bil că furia lor creştea în paralel cu a mea, de lăsau tot 
mai peremptoriu senzaţia că sînt legaţi de picioare. Au 
dominat copios, dar fără noimă: se apropiau destul de 
greu de poartă şi, cînd totuşi reuşeau, ratau disperant. E 
clar că astfel au dat apă la moară echipei Statelor Unite, 
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care a arătat un joc pragmatic, de tip anglo-saxon. S-au 
încadrat în schemă şi cei cu nume latine – prezenţi în 
proporţia obişnuită, mai ales calitativ: conducător de joc 
era Claudio Reyna. Consecinţa a fost că au mai marcat ei 
o dată, consfinţind continuarea unui drum pe care nu l-aş 
fi bănuit – dar nu de aceea l-am digerat greu. 

Cu atît mai puţin m-am gîndit că din nou aveau să 
meargă mai departe alături de cei cu care trecuseră de 
grupă. Repet că nu puneam în discuţie că măcar Italia, cu 
maniera ei arhicunoscută – şi total deosebită de a mexi-
canilor, de exemplu (normal că ei mi-au venit în minte 
pentru comparaţie) – de abordare a întîlnirilor cu miză va 
mai remedia o ierarhie în fotbal total bulversată în acele 
zile. 

Începutul părea să-mi dea dreptate: „albaştrii“ au 
deschis scorul fără mari probleme. Apoi, însă, în loc să 
profite de avantajul valoric, la care se adăugase cel psi-
hologic (sînt sigur de asta, chiar dacă aveau în faţă ex-
trem-orientali), au exagerat enorm cu cantonarea în apă-
rare. De aici încolo, nefiresc mi s-a părut nu că oponenţii 
îi atacau continuu (iarăşi era o echipă care avea numai de 
cîştigat), ci că nu oboseau; nu-mi amintesc să fi văzut 
fotbalişti alergînd permanent şi în acelaşi ritm vreo 80 de 
minute. 

Poate că soarta a vrut ca italienii să fie pedepsiţi 
pentru că şi-au bătut joc de statutul şi valoarea lor; altfel 
Coreea de Sud nu învingea. Cei care au văzut partida ştiu 
pe ce îmi bazez afirmaţia: decisive pentru rezultat au fost 
gafele stupide a doi mari şi aureolaţi jucători – Totti şi 
Panucci. 
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Nici nu ştiu cum de i-a venit simbolului încarnat al 
celor de la A.S. Roma impulsul de a se coborî la nivel de 
maidan, căzînd în careu la un duel obişnuit, cînd era per-
fect conştient că luase deja un cartonaş galben. Chiar da-
că ar fi fost fault (ceea ce nu era cazul), la suprafaţa lui 
Totti te-ai fi aşteptat să nu rişte ca arbitrul să nu sancţio-
neze infracţiunea. Alternativa este una singură, dacă se 
aplică rigid regulamentul: să se considere simulare – pe-
depsită tot cu avertisment materializat. Am avut totdeau-
na convingerea că, la acest nivel foarte înalt, aşa trebuie 
să se procedeze; în consecinţă, am apreciat – spre deose-
bire de mulţi alţii – drept corectă decizia strictă a arbitru-
lui ecuadorian: eliminare pentru cumul de cartonaşe. 
(Desigur că a fost o excelentă ocazie de a favoriza gaz-
dele – cu mult peste cunoscutul 5 %, în acest caz; totuşi, 
omul era „blindat“. Probabil că n-ar fi luat acea decizie 
dacă se afla în situaţie inversă – şi un alt atu al lui este că 
nu i s-a întîmplat.) 

Dacă îşi onorau renumele de maeştri ai apărării, ita-
lienilor le-ar fi fost la îndemînă să reziste în 10, mai cu 
seamă că rămăsese puţin de jucat. Aici cred eu că într-a-
devăr a intervenit soarta; doar aşa îmi explic că au putut 
să greşească grav în propriul careu. Totul a fost cu atît 
mai absurd cu cît prostia (să-i spun pe nume!) a aparţinut 
fundaşului dreapta (şi) din formaţii de vîrf ale lui Milan 
şi Real Madrid. Coreeanul (imediat am uitat cum îl che-
ma, ca de altfel pe toţi coechipierii săi) care a primit o 
pasă ideală de la Panucci, la vreo 10 metri de poartă, n-a 
avut de făcut decît să trimită un şut banal. Nu numai 
Buffon, dar oricare alt mare portar din istorie, ar fi fost 
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depăşit în asemenea împrejurări. 

Parcă tot în acel meci i s-a anulat un gol lui Vieri; 
nu ţin minte exact – ca dovadă că a fost cel puţin discuta-
bil. Foarte probabil că nu uitam dacă italienii ar fi suferit 
o nedreptate vădită, iar sigur este că degeaba au reînce-
put în prelungiri să atace: condiţia fizică şi psihică nu le 
permitea să se pună cu adversarii lor, care au profitat cît 
se poate de concret de efectul furiei asupra atenţiei în de-
fensivă. După peste 2 ani şi jumătate mi-a trecut o mare 
parte din stupoarea ce mă covîrşea după golul de aur al 
coreenilor (cred că nu-mi va trece niciodată toată), aşa că 
pot să fac acum comentariul ce nu mi-ar fi venit în minte 
„la cald“: acel gol a fost primul şi singurul eveniment cît 
de cît logic al unei partide de coşmar pentru – sînt con-
vins de asta – cam toţi cunoscătorii fotbalului în ansam-
blu, ceea ce pentru mine este sinonim cu ataşamentul fa-
ţă de esenţa jocului. Prin urmare, e evident că nu numai 
pe criteriul subiectivităţii lor îi exclud pe suporterii core-
eni din marea grupă a dezamăgiţilor de finalul acestui 
meci, pe care îl alătur celor de neuitat – dar nu cu cono-
taţia dorită în general – din istoria campionatelor mondi-
ale. 

Ar fi fost prea mult pentru mine să promoveze şi a 
doua echipă-gazdă, cu toate că disputa ei cu Turcia nu 
părea atît de dezechilibrată precum cea despre care toc-
mai am povestit. A fost însă o cu totul altă zi – şi nu în 
primul rînd calendaristic. O mare deosebire era că aveam 
anestezii, deci din această a şaptea optime am scăpat par-
tea cea mai mare (şi mai importantă – golul turcilor). Pu-
team doar să arunc cîte-un ochi, în pauza dintre operaţii 
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– în cabinetul asistentelor, unde nu-mi permiteam să a-
prind ţigări. Totuşi, regretele au fost (şi sînt) minimale 
faţă de satisfacţia de a fi văzut mergînd înainte pe cei ca-
re ştiau mai mult fotbal – chiar dacă în acea partidă nu au 
prea arătat, dată fiind miza. 

Bine, cel puţin, că n-am avut evenimente neprevă-
zute la serviciu, deci am putut fi la televizorul de acasă 
pentru meciul Braziliei. (Cred că s-a dedus – de către cei 
care nu au ce îşi aminti – că optimile, ca şi sferturile, au 
început la 9,30 şi la 14.) Am trecut prin oarecari emoţii 
în prima parte – mai mari decît la sfîrşitul meciului pre-
cedent, deoarece belgienii au avut, spre deosebire de ja-
ponezi, cel puţin o ocazie mare de gol. Neplăcerea brazi-
lienilor (şi a mea) a durat destul de mult. Era binişor du-
pă începutul jumătăţii175 a doua – sau, firesc, mi s-a părut 
aşa – cînd, din fericire, iarăşi s-a văzut ce înseamnă un 
mare jucător. Ca şi în sfertul cu Danemarca din 1998, Ri-
valdo şi-a salvat coechipierii – de data asta printr-o acţiu-
ne scînteietoare. 

                                                           
175 Cu scuzele de rigoare, nu-mi amintesc din ce carte mi-a rămas pen-
tru toată viaţa că termenul „repriză" nu este corect decît cu referire la 
partea de după pauză – afirmaţie sprijinită cu argumentul că, în italiană, 
„ripresa“ înseamnă „reluare“. Tot acolo se spunea că mai degrabă e po-
trivit „mitan“ – de la francezul „mi-temps“ (jumătate de timp). Am fo-
losit şi eu pînă aici exprimarea obişnuită la noi, ca să mă fac uşor înţe-
les şi să nu alunec spre preţiozitate. Totuşi (şi avînd în gînd lucrarea de 
care pomeneam), mi-a venit ideea că poate că ar trebui şi noi să mer-
gem spre a adopta traducerea termenului originar – "half". Ar fi ceva 
cu sens, nu ca atîtea preluări fără noimă din engleză (doar în comenta-
riile fotbalistice pot da cîteva exemple: „oportunitate“ sau „a pune pre-
siune“). 
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De atunci încolo a mers aparent simplu – şi scorul 

de 2-0 a reflectat just realitatea din teren. Îmi părea rău 
că belgienilor  le-a fost dat să întîlnească tocmai Brazilia, 
ca să trebuiască să-mi sacrific simpatia pentru ei în fa-
voarea uneia mult mai mari, dar nu prea s-a putut ca în 
viaţă să îmi iasă totul absolut cum am vrut. 

Revenind la concret, a fost – după cum e şi în pre-
zent – de prisos pentru cunoscători a reliefa că sfertul de 
finală de departe cel mai interesant era chiar primul: An-
glia – Brazilia. Această evidenţiere e probabil inutilă şi 
pentru cei mai puţin avizaţi, pe care sper în continuare să 
îi atrag; cele două nume sînt foarte cunoscute (şi impun 
consideraţie) oricui. Continuarea trecerii în revistă a în-
tîlnirilor din această fază se adresează însă celor mai pu-
ţin conectaţi la fenomen, cu convingerea că martorii ocu-
lari de acum nici 3 ani le au cu precizie în memorie. Ur-
mătoarele două păreau să aibă favorite indiscutabile – 
dar nu mai puteai fi sigur de nimic: Germania – S.U.A. şi 
Spania – Coreea de Sud. În fine, mă aşteptam ca senega-
lezii „să-şi găsească naşul“, dacă tot începuseră turcii să 
taie drumul celor ajunşi mai mult sau mai puţin firesc pe 
o poziţie superioară faţă de cea decurgînd din realizările 
de pînă atunci. 

Spuneam mai sus că nu mi s-a prea arătat în viaţă 
să-mi iasă totul după dorinţă, în special –  adaug acum – 
cînd depindeam de alţii sau cînd se impunea să mă ajute 
şi norocul, în cel mai propriu sens. O ilustrare cît se poa-
te de clară este că nu am ajuns să văd integral singurul 
dintre sferturile mondiale demn de o asemenea fază. E 
drept că era la 9 şi jumătate într-o vineri, dar tot aşa este 
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şi că aveam de dat o singură anestezie – pentru o operaţie 
relativ scurtă. Prin urmare, aş fi putut urmări ostilităţile 
de la început (tot în camera asistentelor, bineînţeles; din-
ainte ştiam că la fumat în timpul vizionării va trebui să 
renunţ, şi acceptam asta), dacă se gîndeau şi la mine co-
legii. Aşa, au intrat în operaţie pe la 9, punînd altele pe 
primul plan. Nu are sens să insist, făcînd consideraţii a-
supra firii românului; rămîne că prima jumătate de oră 
am scăpat-o. 

Că vorbeam de firea românului, aş putea şi eu să a-
dopt din ea mentalitatea păguboasă şi să spun că partea 
bună a fost că am cruţat nervii de la deschiderea de către 
englezi a scorului. E clar, însă, că unul ca mine nu se 
poate consola astfel pentru pierderea a minute bune 
dintr-un joc oricînd mare – chiar dacă, date fiind forma-
ţiile, nu avea cum să se compare cu „el clasico del siglo“ 
din 1970. Totodată, cum am precizat de la începutul ca-
pitolului, mă feresc să văd în reluare meciurile, aşa că 
primele 30 de minute ale acestuia rămîn necunoscute 
pentru mine. (Poate golul să-l văd, în vreun rezumat.) 
Mă mîngîi cu ideea că brazilienii s-au dovedit la înălţime 
în porţiunea pe care am urmărit-o. De îndată ce m-am 
pus la televizor, au egalat – printr-o acţiune tipic sud-a-
mericană, cum de mult nu mai văzusem şi care i-a uluit 
pe apărători. Dacă juca aşa cu ei şi Argentina... – m-am 
gîndit, şi mă gîndesc şi acum. Mai bine, însă, să mă în-
torc la fapte: a marcat Rivaldo, dacă-mi amintesc exact. 
(E greu, pentru că şi el şi Ronaldo au dat cîte 8 goluri, 
inclusiv aproape toate cele din fazele eliminatorii; ime-
diat urmează excepţia.) Adevăratul autor – prin acel re-
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marcabil număr individual, încununat cu o pasă de artist 
– a fost însă jucătorul meciului: Ronaldinho. Atunci, zic 
eu, s-a lansat spectaculos spre vîrful fotbalului mondial. 

Îmi rămîne în memorie mai cu seamă pentru contri-
buţia de la golul egalării, şi nu pentru al doilea – asupra 
căruia nu sînt de acord cu opţiunea majorităţii de a-l de-
clara cel mai frumos din turneu. Am şi acum convinge-
rea că Ronaldinho a intenţionat o centrare din acea lovi-
tură liberă de la mare distanţă. Că mingea a intrat în 
poartă este de fapt „meritul“ lui Seaman, care mai făcuse 
asemenea gafe. Nu ştiu de ce l-au mai selecţionat (şi la 
aproape 40 de ani), după ce fusese de departe primul vi-
novat că Arsenal pierduse o finală a Cupei Cupelor, cu 
Real Zaragoza: golul de aur îl încasase de la centru. 

Deşi conduceau (cu acel ajutor foarte puţin scontat), 
favoriţilor mei nu le-a fost dat să se culce pe lauri. Mai 
era vreo jumătate de oră cînd unul dintre ei a fost elimi-
nat. Cu toţii ne-am agitat (între timp mă mutasem în ca-
mera de gardă, unde aveam şi companie: un coleg cu ca-
re şi acum analizez partidele internaţionale, plus cei care 
mai treceau pe-acolo – de ambele sexe), însă curînd ni   
s-a vădit că nu erau motive. Se juca de parcă englezii e-
rau cei cu unul în minus: n-au presat, ci dimpotrivă. A 
fost o nouă demonstraţie strălucită nu numai de joc, ci şi 
de pătrundere a spiritului fotbalului, atît de caracteristică 
pentru urmaşii lui Pelé. Mai puteau să înscrie, dar foarte 
bine a fost şi aşa: erau învingători indubitabili. 

Speram că Germania va cîştiga categoric cu S.U.A., 
ca să se realizeze ce mă obseda de o vreme: respectarea 
ierarhiilor tradiţionale. Doar esenţa deznodămîntului   

 
 

I O A N   B O Z A C 

236

mi-a dat satisfacţie; jocul a fost aşa cum se poate bănui 
îndeobşte la un scor de 1-0. Există şi în atari situaţii 
spectacol – dar între aceste excepţii nu se include victo-
ria de atunci a nemţilor. Aş spune că şi-au apropiat suc-
cesul practicînd un joc şi mai rigid decît adversarii lor. 
Aceasta generează şi lipsa amintirilor, deci imposibilita-
tea de redare mai pe larg. 

Să fiu absolut sincer, mă aşteptam (cred că nu total 
nejustificat) ca Spania să bată Coreea de Sud cu 6-1. Nu 
ştiu de ce mă gîndeam exact la acel scor, dar foarte pro-
babil că avea influenţă antipatia acumulată. Am văzut 
foarte puţin din meci – după operaţiile în privat; noroc 
că, spre deosebire de sîmbăta dinainte, la un local din a-
propiere era un televizor în funcţie. (Ca amănunt picant, 
rula un post turcesc – din ţara de origine a proprietaru-
lui.) Cît am văzut, mi-a ajuns, avînd în vedere că am 
prins şi cea mai discutată fază: acel gol anulat al spanio-
lilor, pentru aut de poartă înainte de centrare. Mi-au pă-
rut penibili cerşind acel gol şi folosindu-l ulterior pentru 
a abate atenţia de la ce era primordial: gravitatea eşecu-
lui. Totodată, nu am putut fi pe deplin de acord nici cu 
numeroşii oameni de fotbal care au pedalat pe faza cu 
pricina; valoarea şi tradiţia obligau formaţia iberică să 
bată fără a depinde de ceva care a fost pe deplin clar nu-
mai la reluare. Doar o lume întreagă ştia că majoritatea 
arbitrilor sînt de nivel scăzut şi cu simţ al răspunderii 
cam tot aşa. Prin urmare, era de aşteptat ca în situaţiile 
îndoielnice să opteze pentru favorizarea gazdelor. 

Am plecat cînd au început loviturile de departajare 
(alt gol n-a fost), crezînd încă în calificarea spaniolilor – 
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chiar dacă nu îmi mai spunea nimic. Îl aduseseră aproape 
de ictus pe colericul Camacho, care – bănuiesc eu – se 
gîndea şi că echipa naţională în care era el fundaş stînga 
(cu vreo 25 de ani înainte) i-ar fi zdrobit pe coreeni. Poa-
te de aceea şi-a dat curînd demisia, într-un alt acces de 
furie – cel puţin aşa cred, pentru că nu-mi amintesc să i-o 
fi cerut nimeni  Nu vreau să mă lansez în speculaţii des-
pre ce ar fi făcut dacă ai săi cîştigau la 11 metri. Cert este 
că aveau toate şansele, cu Casillas în poartă – dar se vede 
că tot soarta a intervenit.  

Credeam că voi înghiţi încă un hap cînd am văzut 
că Turcia – Senegal este 0-0 după durata obişnuită. Cei 
pe care îi simpatizam iarăşi nu jucaseră mare lucru, lu-
îndu-se după adversari. Au realizat totuşi golul de aur, şi 
m-am declarat foarte mulţumit cu asta; mă învăţasem  
de-acum să las la o parte pretenţiile prea mari. Totodată, 
trebuie să am cuvinte de apreciere pentru surprinzătorii 
africani, a căror performanţă excepţională este cu atît 
mai valoroasă cu cît au obţinut-o fără greşeli grosolane 
ale oponenţilor sau alte ajutoare nescontate. 

Privind programul în continuare, partea bună era că 
probabil ne îndreptam, dacă măcar în ultimele secvenţe 
s-ar fi întronat justeţea, spre o finală dorită dintotdeauna: 
Brazilia – Ger-mania. De prima dintre acestea puteai fi 
mai sigur, căci mai bătuse o dată Turcia – chiar dacă 
greu. În rest, dacă tot n-a fost să fie o semifinală care   
să-şi merite statutul (Germania – Spania), era de dorit ca 
măcar să nu se ajungă pînă la capăt cu absurdul: coreenii 
să lupte pentru titlul mondial – şi, poate, să îl cîştige. Du-
pă cum le mersese, orice se mai putea întîmpla. 
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Cum se ştie, chiar nimic deosebit n-a fost. Cele do-
uă semifinale au avut în comun scorul de 1-0 – la un joc 
„asortat“. Prin urmare, cele cîteva cuvinte pe care le voi 
spune despre ele sînt mai mult de analiză. 

Ţinea de idealism să aştepţi o partidă Brazilia – 
Turcia la fel de spectaculoasă ca în grupă, din moment ce 
miza era cu totul alta. Aşadar, nu este nimic de relatat 
despre joc şi nici despre conotaţiile scorului, ci doar de 
subliniat că turcii au fost net mai puţin periculoşi decît în 
întîlnirea dinainte. Păreau că sînt pătrunşi de ideea că ar 
fi prea mult să joace pentru titlu şi că nu trebuie să-i îm-
piedice pe cei cărora li se cuvine aşa ceva chiar şi numai 
pentru ce au reprezentat totdeauna în fotbal. 

Şi de la germani aşteptam – ca şi de la spanioli – să 
bată la scor. De data asta mă gîndeam la un 5-0, cu 3-0 la 
pauză. Nu păreau în pericol să piardă, dar cine ştie ce-ar 
fi fost dacă ajungeau la prelungiri sau la ultima modalita-
te de departajare. Bine că a lămurit lucrurile Ballack, 
spre finalul celor 90 de minute (care totdeauna sînt, de 
fapt, mai multe). Aşa cum îşi dusese echipa de club (Ba-
yer Leverkusen) spre finala europeană, îşi ducea naţiona-
la spre finala mondială. Am fost cu atît mai bucuros pen-
tru el (simţind şi ceva asemănător cu mîndria) cu cît era 
din Est – chiar dacă la unificare avea o vîrstă fragedă, 
deci e greu de crezut că resimţise profund comunismul. 
Spun asta şi pentru că la ei, spre uriaşă deosebire de noi, 
privaţiunile erau exclusiv de natură spirituală; am văzut 
asta cu ochii mei, în 1982. 

Am scos pînă acum în relief o serie de puncte în ca-
re acest turneu final a fost inferior celorlalte. Vine clipa 
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să arăt unde mi s-a părut net superior: „finala mică“ se a-
nunţa – şi a fost – extrem de interesantă, depăşindu-şi 
statutul de meci de consolare. Luam în considerare şi 
preocuparea pentru palmares a ambelor combatante – nu 
doar a uneia, cum fusese la cele două turnee precedente 
(ca să nu mai vorbesc de apatia totală de la altele). Mai 
presus de orice, însă, era că – pentru prima oară în ase-
menea situaţii – participam afectiv destul de intens: vic-
toria celor pe care îi simpatizam însemna şi punerea la 
punct a formaţiei faţă de care aveam sentimente opuse. 

Se ştie că s-a împlinit ce doream, însă trebuie să 
subliniez (deşi e uşor de intuit) încîntarea ce m-a cuprins 
la 2-0 pentru Turcia, în nici 10 minute. Eram cu atît mai 
bine dispus cu cît deschisese scorul Hakan Şükür, care în 
sfîrşit îşi realizase o dorinţă ce se cuvenea înţeleasă şi 
susţinută de adevăraţii iubitori ai fotbalului: să îşi valide-
ze şi aici instinctul şi rolul de golgheter, atingînd astfel 
unul din vîrfurile carierei – poate cel mai înalt. (Al doilea 
gol a fost al lui Ilhan Mansîz, care şi-a confirmat încă o 
dată marele talent. Păcat că după aceea s-a cam stins, 
contribuind – cred eu – la plecarea lui Mircea Lucescu 
de la Beşiktaş.) 

Coreenii ar fi trebuit să fie năuciţi; aşa ceva nu li se 
întîmplase pînă atunci. Au şi fost, o vreme – dar şi-au re-
venit, profitînd şi de delăsarea tipic balcanico-levantină. 
Cert este că la pauză iar aveam oarecari emoţii, fiindcă 
reduseseră diferenţa. M-am mai liniştit puţin cînd turcii 
au ajuns din nou cu două goluri în faţă, în continuare, în-
să, nervii mi-au fost serios puşi la încercare, prin jocul 
practic într-un singur sens. S-a şi fructificat; îmi amin-
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tesc vag că a fost un gol frumos cel de 3-2. În schimb, 
parcă văd şi astăzi cum s-a terminat totul: arbitrul a fluie-
rat pe cînd coreenii se apropiau de careul advers, ceea ce 
este contrar spiritului chiar şi al regulamentului – de joc 
nici nu vorbesc. Totuşi, nu m-a deranjat că au fost ne-
dreptăţiţi, gîndindu-mă că e un fel de compensaţie pentru 
ce se întîmplase pînă atunci. (E momentul să concretizez 
ce anunţam în ultima notiţă despre danezi. Degeaba a 
fost atît de blamat în România arbitrul Urs Meier pentru 
finalul celebrului meci de la Copenhaga. A fost exclusiv 
vina alor noştri: dacă dobîndeau posesia, sînt convins că 
ar fi fluierat pe loc sfîrşitul. Ce pretenţii poţi să ai, însă, 
cînd timp de 2 minute nu atingi mingea – făcînd ab-
stracţie de cele trei ratări imense? Eu l-am învinovăţit pe 
elveţian că a dat pe nimic 11 metri gazdelor către termi-
narea primei părţi – dar parcă nici asta n-a mai contat, 
cînd după pauză au fost irosite asemenea ocazii.) 

Să nu umplu, însă, paginile cu comentarii pe alte te-
me; mai este ceva de spus aici. A fost – evident – un uri-
aş succes pentru turci, cu toată valoarea lor indiscutabilă. 
Trebuie, însă, să pun şi eu în balanţă – o dată cu mulţi 
comentatori – că avuseseră un culoar bun; să recunoaş-
tem că a fost incomparabil cu al învinşilor în disputa 
pentru locul 3. Cît priveşte aprecierea faţă de ce au reali-
zat aceştia din urmă, grăitor este antrenorul: a acceptat i-
mediat oferta de a veni la PSV Eindhoven. Deduc că a 
considerat colosala reuşită pe plan mondial doar o tram-
bulină pentru întoarcerea acasă, în fotbalul cu adevărat 
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mare176. (E foarte posibil şi să fi pus sentimentele naţio-
nale înaintea intereselor materiale, dar la asta nu m-am 
gîndit pe moment, pentru că România contemporană m-a 
dezobişnuit.) Ce mi se pare şi mai demn de comunicat 
(doar – repet – subiectivi sîntem cu toţii) este că imediat 
după partida căreia tocmai i-am încheiat povestea m-am 
hotărît să scriu această carte. Cum s-a văzut (sper!) în in-
troducere, am început după cîteva ore. 

Dacă mă ţineam de structura gîndită iniţial, ar fi tre-
buit ca marea finală Brazilia – Germania să figureze în e-
pilog. Această împărţire a devenit tot mai lipsită de sens 
pe măsură ce mă îndepărtam de eveniment – şi iată că 
sînt aproape 3 ani de la pri-mele rînduri. Tot din cauza 
trecerii timpului (peste mine, mai cu seamă) nu mă simt 
în stare să redau în amănunţime confruntarea supremă 
din 2002. Mai este un motiv temeinic, pe care-l repet 
pentru ultima (spun acest cuvînt cu uşurare, dar şi cu un 

                                                           
176 Guus Hiddink a dovedit încă o dată, în acest 2005, că şi el este într-
adevăr mare. Cu atît mai remarcabil este că i-a dus pe cei de la PSV 
Eindhoven în semifinalele Ligii Campionilor, pornind din turul preli-
minar, cu cît de la formaţie plecaseră jucători de bază în vara trecută. 
Trebuie neapărat adăugate laude cu privire la fotbalul pe care îl arată, 
precum şi că au fost singurii care au marcat 3 goluri lui A.C. Milan – e-
chipa momentului – în actuala ediţie a celei mai puternice competiţii a 
cluburilor. Totodată ar fi de spus că, în dubla manşă (mai ales în acel  
3-1 pentru PSV), am remarcat şi doi sud-coreeni: Park şi Lee. Am aflat 
că jucaseră în naţională în 2002, dar nu mi-i amintesc. Prin urmare, ră-
mîne valabil ce am afirmat la descrierea meciului lor cu Italia. Ar fi, în-
să, un aspect particular, legat de Cha: îl ţin minte pe tatăl său, fiindcă a 
fost primul fotbalist sud-coreean de înalt nivel. (Nu mă hazardez la pre-
numele niciunuia.) A jucat în anii '70 la Eintracht Frankfurt, parcă şi 
contra lui Dinamo. 
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lesne de bănuit regret) dată: jocul nu a fost de natură să 
mă impresioneze pe viaţă. Cei care l-au urmărit înţeleg 
de ce: a ilustrat tendinţa – uşor perceptibilă în ultimii ani 
(inclusiv de către fiul meu, pe care n-am reuşit să-l fac 
un adevărat microbist) – spre decădere a spectaculozităţii 
în fotbal. 

Îmi pare rău că a fost aşa; aşteptam mai mult de la 
această finală, cu toate că îmi dădeam seama că e departe 
de rezonanţa uneia cu aceste protagoniste în 1970 – sau 
chiar în 1982. (Foarte interesantă ar fi fost şi în 1958, 
cînd R.F.G. şi-ar fi apărat titlul – ipoteză bazată exclusiv 
pe lecturi; am precizat în ce an m-am născut.) Mă gîn-
deam la cele de mai sus pentru că ba una, ba alta dintre 
ele au jucat cu trofeul pe masă (şi împotriva învingătoa-
rei celeilalte) în anii amintiţi; totodată, formaţiile a-veau 
alt calibru – în primul rînd cele din Mexic. E drept că nu 
mai găseam valorile din copilăria şi tinereţea mea (mai a-
les la germani), însă reprezentativele de pe locurile 1 şi 2 
în clasamentul general al turneelor finale sînt oricînd 
demne de tot respectul. Cred că nu este nevoie să punc-
tez care era – şi, bineînţeles, este – prima; vreau, în 
schimb, să subliniez singularitatea sa în privinţa partici-
pării la toate înfruntările supreme. Nu concepeam altceva 
decît să ia al cincilea titlu; în acest sens, mă pregătisem 
psihic încă de dimineaţă, cooptîndu-i pe toţi ai casei. La 
2 după-masa s-a aşezat lîngă mine şi băiatul, cu toate că 
era mult mai pasionat de fotbalul pe calculator sau de 
practicarea jocului. Ţinea neapărat să-l vadă pe Ronaldo; 
era o opţiune în deplină cunoştinţă de cauză, la aproape 
16 ani. Mama noastră a refuzat să ni se alăture; poate îi 
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persista în subconştient că purtase ghinion brazilienilor 
în finala precedentă, iar sigur este că nu i-a crescut atrac-
ţia faţă de fotbal. Ceva trebuie să fi fost, însă: a venit to-
tuşi în cameră, să ude florile – dar abia cînd era 2-0 pen-
tru favoriţii noştri (şi, bineînţeles, fără să ştie ceva în le-
gătură cu meciul). 

Pînă atunci trecusem prin destule emoţii. A fost o 
primă parte albă numai ca scor – asta pentru că nemţii nu 
şi-au fructificat marea ocazie. Doar aparent era culmea 
să cucerească titlul, după ce nimeni nu le prea dădea şan-
se la început; s-a văzut încă o dată că principala lor forţă 
este cea psihică, în care o influenţă puternică are mîndria 
naţională. (Să fim drepţi, nici brazilienii nu se calificase-
ră cu strălucire, dar aici cîştigaseră tot.) 

Avea să fie a şaptea victorie consecutivă, punctată – 
spre satisfacţia lui Vlad al meu – de Ronaldo. E totuşi de 
adăugat că nu a avut meritul principal la niciunul dintre 
goluri. La primul a fost o nouă acţiune de şah-mat a celor 
care mai realizaseră aşa ceva şi în faţa englezilor, ceea ce 
a demonstrat că încă au în sînge fotbalul-artă, indiferent 
că mentalitatea europeană – dobîndită la cluburi (şi influ-
enţată de sumele vehiculate) – îşi pune şi asupra lor am-
prenta. Golul de 2-0 a fost în foarte mare proporţie reali-
zarea lui Rivaldo, chiar dacă ziariştii s-au repezit să-l de-
moleze pe Kahn pentru că nu a respins cum trebuie  Să-i 
fi văzut pe ei încasînd exact în piept un şut sănătos de la 
20 de metri al unui as în domeniu! 

Bineînţeles că băieţii lui Völler nu s-au lăsat, dar au 
reuşit doar să-mi demonstreze că Marcos era un portar 
superior mult mai cunoscutului (şi prin ziarişti de toate 
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genurile) Taffarel. De aici decurge şi că jocul a fost mai 
spectaculos spre sfîrşit. Totuşi – ştiind cum e cu nemţii – 
abia am aşteptat să fie consfinţit triumful celor dragi mie, 
iar în momentul respectiv am simţit exclusiv bucurie. 

Aceasta vrea să spună şi că a fost primul turneu fi-
nal căruia nu i-am regretat terminarea. Sînt convins că 
am lămurit de ce; adaug că e arhisuficient să vezi clasa-
mentul, de la locul 3 în jos. Singurele din această zonă 
care, cît de cît, şi-au meritat poziţia au fost Turcia şi Se-
negalul. Să închei totuşi cu părţile lăudabile, cum îmi 
place: Brazilia şi-a consolidat poziţia de lider mondial, a-
vînd un glorios sfîrşit şi început de mileniu, cu cele trei 
finale consecutive. Întrepătrunsă cu această performanţă, 
şi strălucind în cadrul ei, este cea a lui Cafú, care a jucat 
în toate – realizare fără precedent, şi improbabil de ega-
lat măcar. Se cuvine să o subliniez şi eu aici, chiar dacă 
s-a vorbit despre ea mai ales ulterior – cel puţin după 
ştiinţa mea. În timpul celei de-a treia finale însă, eram 
mai impresionat de calitatea lui de căpitan. Această pos-
tură onorantă, într-o echipă cu Ronaldo şi Rivaldo, vor-
bea de la sine despre meritatul prestigiu de care se bucu-
ra. E excepţional ca un jucător cu post defensiv să iasă în 
evidenţă printre atacanţi, cu atît mai mult cu cît e vorba 
de brazilieni. Se mai întîmplase, totuşi, cîndva – şi cu as-
ta mă întorc iarăşi la primul (din mai multe perspective) 
turneu final pe care l-am trăit cu adevărat. În 1970 era 
căpitan tot un fundaş dreapta: Carlos Alberto. 

* * * 
Mi-a trecut prin minte ca – în încheierea a tot ce-am 

avut de spus – să-mi comunic dorinţa de a apuca să redau 
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încă 10 campionate mondiale, dar cine ştie ce va mai fi 
(mai ales cu lumea asta; în legătură cu mine trebuie să 
fiu optimist). E mai prudent să revin la ce visam chiar în 
momentul cînd s-a terminat episodul 2002: următorul 
turneu final să fie mult mai agreabil (mai cu seamă că 
nici în privinţa orelor nu voi avea reţineri), iar finala să 
fie România – Olanda. Pentru cine a citit pe de-a întregul 
această istorisire de suflet, nu mai trebuie să dau explica-
ţii – mai ales cu privire la a doua parte. Regret că aceasta 
nu se mai poate concretiza acum, însă am speranţe pen-
tru 2010; fotbalul nostru dă semne clare de renaştere. 
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CUVINTE DUPĂ 
 
29 martie 2006 
Am terminat – în prima variantă – această lucrare 

la începutul lui februarie anul trecut, dar nu am avut 
spor cu publicarea ei. E deplasat să enumăr cauzele – cu 
atît mai mult să le comentez; trebuie totuşi să spun că 
varianta pe care o credeam definitivă am încheiat-o la 
mijlocul lui noiembrie. Nici de-atunci încolo nu mi s-a a-
rătat vreo şansă de a difuza tipărită scrierea de faţă în 
condiţiile dorite de mine: să se considere că merită. Cu 
tot acest neajuns, dorinţa de a împărtăşi – în timp util, 
deci înainte de a începe turneul final următor – ideile 
cuprinse aici mi-a rămas la fel de vie. Aşa se face că    
m-am hotărît să mă supun cerinţelor în privinţa ortogra-
fiei exprimate de editurile care publică şi fără contribu-
ţia autorului. Cum iniţial o folosisem pe cea logică, evi-
dent că am fost nevoit să reiau totul de la capăt. Asta   
m-a şi ajutat:  am corectat toate stîngăciile pe care      
le-am sesizat – şi sper să nu-mi fi scăpat prea multe. (Se 
poate spune că deja am elaborat ediţia a II-a, cum am de 
gînd cu cartea pe care am publicat-o, succesiunea fapte-
lor fiind asemănătoare: am pornit cu intenţia de a ame-
liora tehnoredactarea, şi – cu un drum –  am cizelat con-
ţinutul.) Să vedem ce se va alege; mă tem că îşi vor pier-
de mult din interes cele depănate aici dacă pînă la apa-
riţie se interpune un alt turneu final – de aici ideea de 
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timp util, enunţată mai sus.*  
Consideram în toamnă că nu mai există elemente pe 

care să fiu nevoit să le aduc din condei, aşa cum am fă-
cut cu notiţele referitoare la neuitatul 4-6 cu Iugoslavia 
sau la activitatea ca antrenor a lui Van Basten. De ase-
menea, îmi dădeam seama că şi alte afirmaţii din notiţe 
erau depăşite, avînd în vedere că le-am enunţat pe par-
cursul a aproape 3 ani, dar nu am revenit asupra lor de-
cît ca să atrag atenţia asupra perioadei în care au fost e-
laborate; sînt mai sugestive aşa, constituind ele însele is-
torie. Curînd s-a vădit că îmi era nefondată siguranţa că 
nu va mai apărea nimic semnificativ legat de evenimen-
tele sau personalităţile asupra cărora m-am oprit: am 
fost martor la destule noutăţi care completează informa-
ţia ce am dat-o. Nu le-am mai găsit loc în textul pro-
priu-zis sau în notiţe, însă măcar aici trebuie să evidenţi-
ez cel mai bun exemplu în acest sens. La cîteva zile după 
ce am crezut că terminasem pe deplin această scriitură, 
Australia a reuşit calificarea la baraj în dauna Urugu-
ayului (după ce capotase de mai multe ori – de înţeles, 
dată fiind anvergura celor două echipe – în această dis-
pută devenită obişnuită). Mi-am explicat această surpri-
ză cînd am aflat cine e noul antrenor al australienilor – 
numit chiar înainte de dubla manşă: Guus Hiddink.  

Dacă tot m-am apropiat de turneul final ce urmea-
ză, trebuie să mărturisesc marea mea speranţă în legătu-
                                                           
* Mi s-a îndeplinit această mare dorinţă „pe ultimii metri“ – ca să folo-
sesc o expresie din domeniul căruia i-am acordat atîta atenţie. Aprecie-
rea editurii Rovimed din Bacău face posibilă şi ortografia pe care o do-
resc. 
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ră cu el: să se confirme definitiv ce am văzut la Lionel 
Messi, deci – după mulţi ani –  să asistăm din nou la ie-
şirea în prim-plan a unui jucător de referinţă în istoria 
fotbalului. Nu mi se pare exagerat pentru el apelativul 
„noul Maradona“ – spre deosebire de cum e cu „noul 
Pelé“, care nu are acoperire în cazul lui Robinho. Pe de 
altă parte, îmi dau seama şi că Ronaldinho este fotbalis-
tul în vogă acum, deci de la el se aşteaptă mai toţi la o e-
voluţie strălucitoare. La acest punct, doar atît doresc să 
spun: Ronaldinho este într-adevăr mare, precum Ro-
naldo, Zidane, Platini, Kempes, Bobby Charlton şi alţii 
despre care (şi aici) s-a vorbit laudativ, însă Messi apar-
ţine altei categorii – unde deocamdată sînt doar trei cu 
specific ofensiv, cum am tot subliniat. 

Tot astă-toamnă – cînd abia întrezăream promova-
rea în optimi pentru Rapid şi Steaua (dar şi Dinamo a-
vea încă şanse) – evidenţiam rezultatele din Cupa UEFA 
ale echipelor noastre. E clar că şi sub acest aspect tre-
buie să aduc lucrarea la zi, fiind o realizare uriaşă că – 
după mulţi ani – vom avea reprezentantă într-o semifina-
lă de cupă europeană. Ar fi destule de comentat în acest 
punct (inclusiv că puteam avea o finală românească), în-
să nu s-ar cuveni ca tocmai la sfîrşit să abuzez de ce   
mi-am propus să evit (şi nu am reuşit totdeauna, cum s-a 
văzut): divagaţiile – cu atît mai neavenite cu cît se înde-
părtează mai mult de subiect. 

 Aşadar, firesc e să nu mai tărăgănez încheierea. 
Nu găsesc una mai potrivită pentru ansamblul acestei 
scrieri de suflet (simt nevoia să revin asupra esenţei ei) 
decît să arăt că încrederea mea cu privire la participa-
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rea la turneul final din 2010 se întemeiază şi pe repeta-
rea unor împrejurări. Poate că e ursita noastră ca echi-
pa naţională să ne ofere cîte o mare bucurie din 20 în 20 
de ani. De asemenea, nu pot uita sau ignora că inegala-
bila – în simţirile mele – calificare pentru Italia '90 a 
fost precedată de succese ale cluburilor, pe care nu doar 
în alineatul de mai sus le-am evidenţiat. Am credinţa că 
trăim doar începutul unei alte perioade precum aceea; 
de la toamnă trebuie să avem prezenţă constantă şi în 
Liga Campionilor, apropiindu-ne astfel de nivelul la ca-
re eram acum două decenii. Mai presus de toate, însă, 
îmi dă optimism felul cum luptă băieţii – atît la naţiona-
lă, cît şi la cluburi. Chiar un ochi critic ca al meu perce-
pe cu totul altceva decît în perioada cînd lucram la vari-
anta iniţială. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


