
„100 - Povești 
nemuritoare  

ale fotbalului 
românesc“

 
N-am mai scris despre fotbal de 

la alegeri. Burleanu  le-a câștigat, 
stenogramele compromițătoare nici 
nu mai contează, amatorii voioși de 
la NeoDaciada i-au învins pe Fer-
guson și Mircea Lucescu, foarte bi-
ne!

Constat, însă, că a trecut aproa-
pe o lună de atunci, iar tovarășii zi-
arici, care scrijeleau că "fotbalul se 
repoziționează" (câtă inteligență!), 
nu sunt oameni de cuvânt. Văd că 
acești ambițioși fără talent o țin tot 
cu Steaua și cu Hagi. Păi, de ce? Da-
că votul lui Hagi e egal cu votul 
unui ajefist, de ce nu vedem intervi-
uri cu cei 168 de tarabagii, care l-au 
votat pe Burleanu? Unde sunt cro-
nicile meciului de trosbal feminin 
dintre Heniu Prundu Bârgăului și 
Fortuna Becicherecu mic?

Să trecem la lucruri care rămân. 
A apărut, cu susținerea LPF și a 
GSP, cea mai completă și bine scrisă 
carte din întreaga noastră literatură 
sportivă. Se intitulează "100 - Po-
vești nemuritoare ale fotbalului ro-
mânesc." Autorii, Alin Buzărin și 
Cristian Costache, au realizat o lu-
crare monumentală. O enciclope-
die a fotbalului nostru - e puțin 

spus. Buzărin și Costache au scris 
cartea de telefon a fotbalului româ-
nesc, o carte de telefon în care în-
cap și povești, o carte de telefon 
dantelată cu fragile caligrafii de 
miniaturiști chinezi. În deschiderea 
enciclopediei au scris Ioanițoaia, 
Tolontan și Marius Mitran, Gino 
Iorgulescu, Mircea Sandu și Cornel 
Dinu, iar postfața ("Cuvânt înapoi") 
e semnată de mine. Reproduc "Cu-
vântul înapoi".

 
 Pictura renascentistă va fi mereu 

apreciată pentru că este ca o scenă 
de teatru ce anticipează cinemato-
graful. Există o acțiune directoare și 
câteva fire epice de fundal, la fel de 
atractive pentru public. Din același 
motiv are farmec și lucrarea pe care 
ați citit-o. Buzărin și Costache au 
călătorit pe liziera epocilor, au gră-
dinărit cifre și au sistematizat me-
moria afectivă. Fiecare sezon compe-
tițional are poveștile lui. În lumea 
Google, fotbalul românesc avea ne-
voie de un ceaslov. Mulți dintre cei 
care vorbesc despre a doua alfabeti-
zare (internetul, digitalizarea) n-au 
terminat-o pe prima.  Aceasta-i ra-
țiu nea pentru care drumul lucrării  
"100 - Povești nemuritoare ale fotba-
lului românesc", care începe  pe po-
teci alb - negre și ajunge într-un pre-
zent mult prea colorat, poate fi privit 
și ca un pelerinaj inițiatic. Când am 
scris ceaslov, am făcut-o de dragul 
oximoronului ceaslov- google. Auto-
rii ne-au regalat cu o enciclopedie pe 
care fotbalul românesc o merită. Ri-
goarea și ispita, statistica și fenta lo-
cuiesc, fără a se jena reciproc, într-
un palat de hârtie pe poarta căruia 
s-au iscălit Buzărin și Costache. Am 
parcurs 500 de pagini de istorie 
romanțată. Încărcătură nostalgică 
printre linii de clasament. Cu muncă 
și talent, autorii au pus în pagini o 
valoare superioară chiar iubirii. Fi-
delitatea. Fidelitatea față de fotbalul 
românesc. M-aș grăbi să susțin că 
Buzărin și Costache au înfrumusețat 
fotbalul românesc. Dar au țesut fire-
le epice de fundal până le-a ieșit un 
film în care Hagi, Dobrin și Balaci 
driblează pe portativul cronologiei 
sentimentale. n
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mătuşa sa, margareta, nu l-a invitat la Palatul elisabeta de 
Ziua regalităţii. În schimb, prinţul albert de monaco şi alte 
feţe regale din europa s-au simţit foarte bine în compania 

principelui nicolae al româniei, la bruxelles.
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tarOm  
nu mai este 
companie 
românească!
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măsuri ciudate

1€ 4.6397 lei
1$ 3.9065 lei
1chf 3.8942 lei

Bitcoin BTC
       $ 9.353 
Ripple XRP
      $ 0,8018 
Ethereum ETH
 $ 763,99
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Începe 
OPeRaŢIunea 
„GiO” În 
JuSTIŢIe!

excluSIV

Descopăr la Klaus Iohannis apucături de 
Mihail Roller, principalul falsificator al istoriei 
României și unul dintre cei mai mârșavi co-
muniști. Sinistrul lider bolșevic a avut mână li-
beră în a denatura și a ascunde adevărul. Sarci-
na lui a fost de a lua la lopată secole întregi de 
istorie, de a le mărunți și de a le reașeza în do-
uă manuale cu care ne-a tâmpit mințile și edu-
cația. Iohannis, cu același tupeu, falsifică ce 
nu-i convine fie printr-o omisiune abjectă, fie 
prin trecerea la pas prin momente de referință 
în viața românilor. 

La prima vedere, știrea este banală. Ludovic 
Orban va pleca într-o vizită în Germania, unde 
va avea întâlniri cu parlamentari, cu oameni de 
afaceri și cu oficiali de rang înalt. Dar Orban se 
va întâni și cu Angela Merkel. De ce? La inițiativa 
cui?
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