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Sezonul 2012-2013 se anunţa încă de la sfârşitul precedentului, în luna mai, unul cu adevărat special. Cel puţin, pentru
mine! Şi asta pentru că o aşteptare de ani buni avea să ia sfârşit
şi urma să-mi văd încă unul dintre vise transformat în realitate:
să comentez meciuri din Champions League!
Ceea ce urmează în acest jurnal de sezon sunt întâmplările
petrecute în preajma şi în timpul partidelor comentate de mine
într-un an competiţional, adică în zece luni, de la începutul lui
august 2012 până la sfârşitul lui mai 2013. În tot acest timp, am
comentat de pe stadioanele din ţară şi din Europa, dar şi din studioul Digi Sport, fix 170 de meciuri. În concediul dinaintea noii
stagiuni, mi-a venit ideea de a ţine un jurnal de călătorie după ce
am citit cartea lui Ian Cheeseman, Best Job in the World. Ian este
comentator la Radio BBC Manchester şi l-am cunoscut în 2010,
la meciul Poli Timişoara – Manchester City din Europa League.
Atunci, graţie unui amic comun, Vali Cudric, am primit această
carte, în care Ian spune un lucru cu care sunt întru totul de acord:
meseria de comentator sportiv este cea mai frumoasă din lume!
În rândurile care urmează, voi întări această afirmaţie cu
propriile mele experienţe strânse în jurnalul de bord sau pe blogul meu de pe site-ul www.digisport.ro. Este povestea sezonului
fotbalistic 2012-2013, aşa cum am trăit-o eu la Digi Sport!

AUGUST 2012
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2 August 2012 | Heerenveen – Rapid 4-0 (1-0)
Primul meci din noul sezon a fost cel din turul 3 preliminar
al Europa League, dintre Heerenveen şi Rapid. Am comentat
din studio, alături de Ionuț Angheluță, şi am rămas amândoi
surprinşi de prestaţia foarte slabă a echipei lui Ioan Ovidiu Sabău. E drept, a fost vorba şi de ghinion, cu un penalty neacordat
la 2-0 pentru olandezi, o bară la 1-0 chiar înainte de pauză, însă
greşelile din apărare i-au ucis pe giuleşteni, care au pierdut cu
4-0. Un scor ce părea imposibil de remontat în retur, mai ales
după evoluţia dezamăgitoare a rapidiştilor. L-am remarcat din
echipa lui Marco Van Basten, aflat la debutul oficial la Heerenveen, pe Filip Djuricic, autorul unei duble, care a impresionat la
toate capitolele. De altfel, la finalul acestei stagiuni, mijlocaşul
sârb a fost cumpărat de Benfica pentru 6 milioane de euro.
Acum, când scriu despre cum a început sezonul trecut, totul
pare atât de îndepărtat: nici nu îmi vine să cred că acum un
an, Rapid juca în Europa, iar acum aleargă pe tăpşanele ligii
secunde în tentativa de a reveni în elită.
3 August 2012 | Gloria Bistriţa – Gaz Metan 1-1 (1-0)
Era etapa a treia din Liga 1, însă pentru mine, aceasta a
fost prima partidă a sezonului comentată de pe stadion. Am
plecat de dimineaţă spre Bistriţa cu şoferul, nea Florică Dobre,
şi producătorul Alex Truşcă la 8:30. Plănuisem să demarăm la
8 fix, dar m-am trezit mai greu şi de aceea am întârziat un pic
plecarea. Din păcate, foarte rar reuşesc să fiu punctual când
plecăm dimineaţa în deplasări.
Drumul a fost foarte lung şi obositor. Cum între Târgu
Mureş şi Bistriţa se lucrează şi sunt multe porţiuni unde se
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c irculă pe o singură bandă, am avut ceva dificultăţi până când
am ajuns la destinaţie. În plus, după ce am intrat în Reghin,
Alex şi cu mine am aţipit puţin, iar nea Florică a luat-o greşit
spre Cluj. După ce ne-am dezmeticit şi noi, peste vreo zece
minute, lui Alex i s-a părut ceva suspect şi l-a întrebat pe nea
Florică dacă ăsta e drumul spre Bistriţa. La care şoferul nostru a
răspuns: „Nepoate, să ştii că şi eu voiam să vă întreb asta!“ Aşa
că am mai pierdut jumătate de ceas cu acest ocol neplanificat
şi am ajuns abia la 17 la hotelul de lângă stadion, cu două ore
înainte de meci. Alex nu a mai avut timp să mănânce, doar şi-a
lăsat lucrurile în cameră şi a plecat la stadion pentru şedinţa
tehnică. Aceasta are loc cu o oră şi jumătate înaintea startului
jocului şi la ea participă observatorul de joc, arbitrii, oficialii celor două echipe, un reprezentant al Jandarmeriei şi un membru
de la serviciul de ambulanţă. Eu am fost ceva mai norocos şi
am ajuns la stadion la 18:15, suficient ca să iau echipele, să dau
aşezarea tactică băieţilor de la grafică din carul de transmisie,
să mă instalez in cabina de comentator şi să fac ultimele probe
de sunet înainte de a intra în direct. Să înceapă jocul!
Gloria pierduse în primele două etape şi avea nevoie de victorie, astfel că a dominat meciul şi a deschis scorul prin Cornel
Predescu. Gazul a salvat un punct cu golul lui Dan Roman
din final, înscris însă din ofsaid. Nu am apucat să spun asta pe
comentariu. Uneori, nu văd reluările de la început şi mi-e greu
să îmi dau seama în câteva secunde în care mai trebuie să fiu
atent şi la ce scot pe gură.
5 August 2012 | Steaua – Universitatea Cluj 5-1 (1-0)
Război în bucătărie! Aşa am caracterizat meciul de pe Arena
Națională în condiţiile în care Laurențiu Reghecampf, antreno-
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rul Stelei, îşi înfrunta soţia, Ana Maria, managerul Universităţii
Cluj. Steaua pierduse acasă cu Spartak Trnava, 0-1, în prima
manşă din turul trei preliminar al Europa League şi avea nevoie
de un success pentru a-şi reface moralul. Pe de altă parte, U era
într-o situaţie foarte complicată din punct de vedere financiar.
Jucătorii aveau întârzieri mari la salarii, iar cei rămaşi la echipă
din sezonul anterior simţeau din plin schimbările radicale din
viaţa clubului. Tavi Drăghici mi-a şi spus după această partidă:
„Nu mai e boieria de anul trecut! Acum, nu mai mergem cu avionul, plecăm cu autocarul direct la Cluj şi ajungem dimineaţa
acasă după vreo şapte ore pe drum!“
În aceste conditii, Steaua nu a prea avut probleme, cel mai
greu fiindu-i să deschidă scorul. Trupa lui Reghe a condus cu
1-0 la pauză după golul lui Adi Rocha, apoi s-a dezlănţuit în
repriza a doua, o dată cu intrarea lui Rusescu. „Raul de Ghencea“, cum i-am spus în comentariu, a făcut spectacol, a dat un
gol şi a creat alte faze importante pentru Steaua, iar Adi Rocha
şi Cristi Tănase au încheiat seara, fiecare cu cate o dublă. Clujul
a marcat golul de consolare prin Viorel Dinu, după un moment
de confuzie în apărarea Stelei. Aici, a apărut o problemă. Şi eu
şi Dan Ştefănescu l-am anunţat pe Dinu drept autorul golului,
la fel a apărut şi pe tabela stadionului şi pe grafica noastră. Însă,
Marian Cristescu, fostul jucător al lui U Cluj şi bun prieten cu
mine, mi-a dat un mesaj să-mi spună că Paulinho e cel care a
înscris. Deja, confuzia se crease. Mai mult, la sfârşitul meciului,
şi Drăghici mi-a spus că marcator a fost Cleiton! Și celelalte televiziuni şi ziarele de sport de a doua zi l-au dat tot pe Viorel Dinu
drept autorul golului. Mă liniştisem, dar, în etapa următoare,
când am comentat meciul Universităţii cu Viitorul Constanţa, la
interviul de la final, antrenorul Cristi Dulca mi-a spus că brazilianul Cleiton e cel care a punctat în poarta Stelei! Pentru mine,
aceasta a fost una dintre enigmele nerezolvate ale sezonului!
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6 August 2012 | FC Braşov – Dinamo 2-2 (1-1)
Iniţial, nu aş fi vrut să vin la acest meci, deşi Braşovul este
oraşul unde am văzut prima dată soarele, în urmă cu 33 de ani
şi unde mă simt ca acasă. Pregătisem o ediţie specială de Fotbal
European, în care îi invitasem pe prietenii mei, Mirel Sîrbulescu
şi Vali Cudric, pentru a prefaţa noul sezon din Premier League.
Cum amândoi sunt fani Manchester City de vreo 40 de ani şi
cum trupa lui Roberto Mancini abia luase titlul de campioană,
mă gândisem să dedic întreaga emisiune deţinătoarei trofeului,
ajutat de Mirel şi de Vali, care au nişte poveşti extraordinare
adunate de-a lungul timpului. Prietenia lor a început de la un
fular cu City în timpul studenţiei, undeva prin anii ‘80. Cei doi
s-au întâlnit întâmplător în Regie, iar Mirel a fost atât de încântat de fularul lui Vali încât şi-a dorit neapărat şi el unul la fel,
astfel că l-a împrumutat. Ajuns acasă, i l-a arătat prietenei lui şi
i-a spus: „Dacă îmi faci şi mie unul la fel, te iau de nevastă!“ Iar
povestea e atât de frumoasă că fularul croşetat de mâinile celei
care avea să-i devină soţie este şi acum la loc de cinste la Mirel
acasă. Iar soţii Sîrbulescu au două fete la facultate şi tocmai ce
au sărbătorit nunta de argint!
Din păcate, povestea asta şi multe altele au rămas nespuse
pentru că George Dobre mi-a spus că nu există vreo altă variantă
pentru partida de la Braşov, iar Andrei Niculescu nu a ştiut să
profite mai mult de prezenţa lor în emisiune.
Am fost un commando veritabil la Braşov: şoferul Marian
Şam, operatorul Costin Glodeanu, producătorul Alex Truşcă,
reporterul Elsion Vaso şi cu mine. Ne-am cazat lângă stadion,
am luat prânzul, apoi eu am plecat la patinoarul din Braşov,
unde m-am întâlnit cu amicul meu, Ciprian Jurubescu, crainicul arenei de sub Tâmpa. Ciprian asista la antrenamentul
echipei de hochei de la Corona Braşov, alături de antrenorul
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suedez Greg Lindqvist. Eram prima oară pe gheaţa unui patinoar adevărat şi a fost o senzaţie foarte plăcută pe care am
trăit-o. Crosele şi pucurile trosneau lângă noi, iar temperatura
de la nivelul băncii tehnice era o binecuvântare în comparaţie
cu arşiţa de afară că nici nu îmi mai venea să plec. După o
jumătate de oră în răcoarea patinoarului, m-am întors la hotel
pentru a mă pregăti de meci.
Braşovul devenise o deplasare de coşmar pentru Dinamo în
ultimul deceniu, iar blestemul avea să continue şi acum. Partida
a fost foarte spectaculoasă. „Stegarii“ au condus de două ori prin
golurile lui Paul Batin şi Mugurel Buga, dar Dinamo a revenit
de fiecare dată şi a scos un punct după reuşitele lui Dragoş
Grigore şi Cosmin Matei.
9 August 2012 | Rapid – Heerenveen 1-0 (1-0)
Ziua dinaintea zilei mele de naştere a fost destul de aglomerată. Înainte de a pleca spre Arena Naţională împreună cu
George Dobre, am mai comentat un meci din Brazilia, Botafogo – Palmeiras 1-2, care se jucase în noaptea precedentă.
Ajuns la stadion cu vreo două ore înaintea partidei, m-am
întâlnit cu producătorul meciului, Cristi Bârnaz, şi cu câţiva
dintre jucătorii Rapidului, printre care Ovidiu Herea şi Romeo Surdu. Cristi era foarte optimist şi i-a spus lui Herea că
va da două goluri, iar eu am plusat şi am zis că vor fi două pe
repriză. Şi nu a fost departe să fie aşa!
Rapidul a jucat fantastic în prima repriză: a atacat din primul
minut, şi-a sufocat adversara în propria jumătate, a deschis scorul dintr-un penalty transformat chiar de Herea, iar un minut
mai târziu, Mihai Roman a marcat un eurogol, anulat eronat
pentru un ofsaid inexistent. Mi s-a părut unul dintre cele mai

14

Bogdan Socol

frumoase goluri nevalidate de arbitru! Au urmat alte ocazii mari
ale giuleştenilor şi doar ghinionul a făcut ca scorul la pauză
să fie doar 1-0. Din păcate, au fost foarte puţini spectatori în
tribune şi cred şi acum că dacă ar fi fost măcar zece mii de fani,
Rapidul ar fi putut produce un miracol. Chiar am spus de vreo
două ori în comentariul din prima repriză că dacă sunt suporteri
rapidişti care stau aproape de stadion să vină repede pentru că
ar putea fi martorii unui moment istoric. Chiar credeam asta şi
eram convins că, dacă până la pauză, trupa lui Sabău ar fi avut
măcar 2-0, atunci şansele de calificare deveneau plauzibile. Din
nefericire, nu s-a întâmplat aşa şi Rapidul părăsea deja Europa.
Nimeni nu se gândea nici în cele mai negre coşmaruri ce avea
să-i aștepte în următorul an!
12 August 2012 | U Cluj – Viitorul 2-1 (1-0)
A urmat o deplasare de câteva zile în Ardealul meu drag!
După Cluj, urma Braşovul, unde aveam de transmis două
finale de la cel mai important turneu de copii şi juniori din
Europa de Est, Braşov Junior’s Cup. La Cluj, am fost şi reporter întrucât corespondenta noastră, Alexandra Turda, intrase
în concediu. Am avut un live înainte de meci, de pe gazon,
apoi m-am instalat în cabina de comentariu de pe Cluj Arena.
Spre deosebire de alte partide, acum nu am mai comentat de
afară, ci din interior. Cu excepţia situaţiilor când e îngrozitor
de frig, prefer mereu să stau în aer liber pentru a simţi mai
bine atmosfera.
Universitatea Cluj a învins cu 2-1 prin golurile lui Viorel Dinu
şi Cleiton, în timp ce pentru Viitorul a marcat Nicolae Dică, pe
final. A fost o primă reuşită de moral pentru fostul jucător al
Stelei, aşa cum mi-a declarat şi la flash-interviul de după meci.
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14 August 2012 | Braşov Junior’s Cup – Finalele
De la Cluj, ne-am oprit la Braşov în după-amiaza zilei de 13 august. Abia ajuns, m-am întâlnit cu cei mai buni prieteni ai mei din
copilărie, Romy, Andrei, Sebi şi Radu. Ne ştim de mai bine de
20 de ani şi avem tot mai puţine ocazii să ne adunăm cu toţii la un
loc, mai ales că Radu e plecat în Italia de mai bine de un deceniu.
Am stat doar două ore, iar timpul a zburat cumplit de repede.
Spun mereu că lucrurile frumoase durează puţin şi asta pentru
că oricât de mult ar ţine, nouă tot ni se pare că nu este suficient.
A doua zi, Digi Sport a transmis două finale, pe care le-am comentat împreună cu Ciprian Jurubescu, bunul meu prieten şi unul
dintre organizatorii turneului. Primul meci a fost cel din turneul
Under-13, FC Braşov – Concordia Chiajna, adică şansa revanşei
pentru micii „stegari“ după ce seniorii pierduseră cu o seară înainte în
Liga 1, cu 2-1. Braşovul a câştigat cu 1-0 prin golul lui Denis Politic,
un puşti foarte talentat, care urma să plece la Manchester United. La
pauză, a avut loc un eveniment mai puţin plăcut. Fostul mare internaţional român Liţă Dumitru, antrenorul puştilor de la Concordia,
a contestat dreptul de joc al lui Politic pentru că nu s-ar încadra în
categoria sub 13 ani. Mi s-a părut jenant să văd cum o mare glorie a
sportului românesc se pretează la asemenea mărunţişuri. Contestaţia
nu a fost luată, însă, în considerare, dar ne-a dat nouă puţin planurile
peste cap în privinţa programului pentru că a trebuit decalată ultima
finală a competiţiei, Poli Timişoara – West Bromwich Albion, decisă
la loviturile de departajare în favoarea bănăţenilor.
17 August 2012 | CS Severin – U Cluj 1-1 (0-1)
Am ajuns prima dată la Turnu Severin cu ocazia meciului
dintre echipa lui Marian Bondrea şi U Cluj. Am plecat cinci în
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maşină, iar la un drum de vreo patru ore este destul de obositor
şi necomfortabil. Totuşi, fiind cel mai înalt dintre colegii mei, am
avut privilegiul de a sta în faţă, lângă şofer, unde este mult mai
comod. Ajuns în oraşul de la malul Dunării, m-am întâlnit cu
Florin Codreanu, cel care se ocupă de site-ul comunităţii fanilor
lui Real Madrid din România cu care până atunci vorbisem
doar la telefon şi pe internet. Am stat la o cafea lângă stadion,
iar Florin m-a impresionat foarte mult când mi-a oferit un cadou pentru ziua mea, care fusese cu o săptămână înainte. Peste
doar câteva zile, Florin avea să şi scrie un articol pe site despre
întâlnirea noastră, surprinzându-mă plăcut pentru a doua oară.
Meciul a fost foarte spectaculos şi a început cu golul Universităţii Cluj, înscris de Viorel Dinu, şi a continuat cu ocazii
rarisime irosite de cei din Severin. Ardelenii au rămas în nouă
oameni după eliminările lui Vasile Gheorghe şi Alex dos Santos,
astfel că repriza secundă s-a desfăşurat într-un singur sens, spre
poarta lui U. Echipa lui Cristi Dulca a rezistat eroic până spre
final, când nigerianul Paul Abba a înscris primul său gol în Liga
1 şi a stabilit rezultatul final: 1-1. După meci, am plecat imediat
spre Bucureşti şi am ajuns acasă puţin după 1 noaptea, dar când
am vrut să mă culc, durerea de spate din timpul drumului m-a
făcut să adorm foarte greu. La întoarcere, am aflat şi că am fost
nominalizat pentru trofeul de cel mai bun comentator sportiv
de site-ul exclusivnews.ro. În tot răul, e şi un bine, mi-am zis!
19 August 2012 | Real Madrid – Valencia 1-1 (1-1)
Întotdeauna există un entuziasm special înaintea fiecărui
sezon, iar acum eram nerăbdător să comentez primul meci al
Realului în Primera Division. A fost, însă, un start mai puţin
reuşit, doar 1-1, deşi Higuain a deschis scorul repede din pasa
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lui Angel Di Maria, dar Valencia a egalat după o fază fixă prin
brazilianul Jonas. Acesta a profitat de o ciocnire violentă între
Casillas şi Pepe, în urma căreia portughezul a fost schimbat
imediat, pierzându-şi pentru moment cunoştinţa. În Spania,
toată lumea era nemulţumită că în primele etape, unele partide
au fost programate la ora 23, adică la miezul nopţii în România.
Şi eu am avut puţin de suferit din acest motiv pentru că am
comentat meciul Levante – Atletico Madrid la două ore după
Real – Valencia. Pe la 1:30, în repriza a doua, mă apucase un
somn cumplit şi începusem să casc din cinci în cinci minute.
Mi-a fost foarte greu să mă concentrez şi aproape că nu mai
ştiam ce spun. Sunt momente în care zic ceva pe post şi în secunda imediat următoare mă frământ de ce am scos pe gură ca
nu care cumva să mă fac de râs, iar ceea ce urmează să spun să
nu aibă legătură cu meciul. Îmi trec tot felul de gânduri prin cap
atunci, și în starea aia de oboseală în care ajung, uneori îmi este
cumplit de greu să mă adun. Până la urmă, am scos-o la capăt,
iar scorul a fost 1-1, goluri Nabil El Zhar, respectiv Arda Turan.
A doua zi, nu am vrut să ratez ocazia de a comenta un meci
din etapa inaugurală a Premier League. Aşa că, după emisiunea
Fotbal European, unde am discutat cu Ilie Dumitrescu şi Andrei
Niculescu ce s-a întâmplat în celelalte partide şi, după ce am
comentat şi rezumatele etapei, am intrat la Everton – M
 anchester
United. Trupa lui Sir Alex Ferguson tocmai îl transferase pe
Robin Van Persie de la Arsenal pentru 20 de milioane de euro,
astfel că era aşteptat debutul olandezului pe Goodison Park.
Van Persie a intrat în repriza a doua, însă nu a putut împiedica
eşecul lui United, 0-1, după un gol cu capul al lui Marouane Fellaini. Am primit unele reproşuri din partea fanilor „diavolilor roşii“ pentru că am spus înaintea finalului de meci că
Everton este echipa care merită victoria, deşi Sir Alex nu putea
miza pe câţiva titulari de bază, accidentaţi. Când îl transferi pe
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g olgeterul sezonului trecut şi tu pierzi în faţa unui club care îşi
vinde cei mai buni jucători pentru a supravieţui, asemenea scuze
nu îşi mai găsesc vreo justificare!
21 August 2012 | FC Basel – CFR Cluj 1-2 (1-0)
În sfârşit, visul devenea realitate! Comentam primul meu meci
live din UEFA Champions League alături de Dan Ştefănescu. Nu
eram pe stadion, ci în cabina de la Digi Sport, era un duel în turul
play-off-ului, dar totul era diferit de restul meciurilor. Studioul
Champions League îl entuziasmase şi pe Ilie Dumitrescu, ce să
mai vorbim, era o seară specială pentru toată lumea!
Iar CFR Cluj a făcut-o şi mai specială, deşi după prima
repriză ne gândeam că va fi un dezastru pentru noi. Basel a
condus la pauză cu 1-0 după golul lui Marco Streller, dar scorul
putea fi şi mai mare, mai ales că elveţienii au avut şi un penalty
neacordat. Echipa lui Ioan Andone a renăscut incredibil în a
doua parte a jocului, graţie dublei lui Modou Sougou. CFR era
cu un pas şi jumătate în grupele Champions League. Este un
lucru nostim legat de comentariul acestui joc. Adi Popa, colegul nostru care se ocupă de realizarea promo-urilor, ar fi vrut
să realizeze unul special pentru meciul retur de la Cluj cu un
GOOOOOOOOOLLLLLL sănătos de la Basel, dar nu avea
aşa ceva la dispoziţie şi ne-a reproşat că nu am strigat mai mult
la golurile CFR-ului şi că nu ne-am agitat mai tare. Adevărul
este că te transpui altfel în atmosfera de pe stadion atunci când
chiar eşti acolo. Nu se compară vreodată un meci comentat din
studio cu unul trăit pe viu pe stadion. Este vorba de emoţiile şi
de trăirile unui eveniment la care eşti prezent, şi atunci chiar
poţi să-l faci şi pe cel care se uită de acasă la meci să-l simtă ca
şi cum ar fi acolo, cu tine.
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22 August 2012 | Malaga – Panathinaikos 2-0 (2-0)
Şi seara asta a avut o premieră pentru mine. Dincolo de
meciul câştigat categoric de Malaga cu 2-0 la debutul în Champions League, prin golurile lui Martin Demichelis şi Eliseu, am
avut bucuria de a comenta pentru prima dată şi rezumatele din
Liga Campionilor. A fost ceva inedit, dar şi destul de dificil
pentru că lucrurile nu au mai fost atât de simple precum îmi
păreau atunci când eram în postura de telespectator. Dar cred
că m-am descurcat bine!
24 August 2012 | Gaz Metan – CS Severin 2-0 (1-0)
Cu o zi înaintea meciului de la Mediaş, m-am oprit la Ohaba, satul copilăriei mele, din comuna Șinca-Veche, aflat la 25 de
kilometri de Făgăraş. Acolo am crescut, acolo sunt cele mai frumoase amintiri ale mele, de acolo sunt cei mai buni prieteni ai
mei. Seara, am mers la Făgăraş pentru că nu puteam rata meciul
Barcelona – Real Madrid 3-2, din turul Supercupei Spaniei, mai
ales că returul urma să-l comentez eu, de pe Bernabeu. Înaintea
partidei de pe Camp Nou, m-am uitat şi la partida celor de
la FC Vaslui cu Inter Milano, din play-off-ul Europa League,
pierdută cu 2-0, deşi echipa lui Marius Şumudică a jucat bine.
A doua zi, am plecat cu maşina mea spre Mediaş, unde urma
să mă întâlnesc şi cu colegii mei. Drumul de la Făgăraş spre
Mediaş prin Agnita mi se pare unul dintre cele mai frumoase
din România. Peisajele sunt pitoreşti, simţi o linişte aparte care
te cuprinde şi nu ai deloc semnal la telefonul mobil, ceea ce te
face să te izolezi complet de lumea tehnologizată de astăzi. Este
un sentiment special care mă domină întotdeauna când trec pe
lângă indicatorul de la Dealu Frumos, ce anunţă că tocmai am
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trecut prin centrul ţării. Pe la prânz, Adi Barna, producătorul
de la Fanatik Show, mă sunase să mă roage să fac şi live-urile
dinainte şi după meci pentru că nu se trimisese şi un reporter.
Asta m-a agitat puţin. Am ajuns la stadion cu 50 de minute
înaintea startului, am luat foaia de joc, am dat aşezarea tactică şi
colegilor de la grafică, apoi a trebuit să comunic cele două echipe
celor de la site-ul www.digisport.ro şi lui Silviu Ghering, de la
Fanatik. Apoi, am mers pe gazon pentru direct, unde am stat
mai mult decât mă aşteptam, astfel că, odată ajuns în cabină,
abia am apucat să fac probele de sunet şi să-mi aşez echipele pe
foaie, cum obişnuiesc. Nu prea îmi place când sunt scos din
ritualurile mele înaintea unui meci.
Partida a fost câştigată mai uşor decât mă aşteptam de Gaz
Metan cu 2-0 prin golurile lui Răzvan Avram şi Victoraş Astafei. Reuşita lui Avram a fost senzaţională: a plecat din terenul
propriu, a făcut o cursă fantastică şi a marcat din afara careului
cu o execuţie plasată. Nebunia a continuat pentru mine şi după
meci. Am coborât imediat după ce mi-am luat la revedere în
comentariu şi am mers pe gazon, unde mă aştepta deja Cristi
Pustai, antrenorul Gazului. Am făcut interviul cu el, apoi a venit
şi Răzvan Avram, care se grăbea puţin pentru că noaptea avea
tren de întoarcere la Bucureşti. Abia după ce am terminat şi cu
el, am putut să răsuflu şi eu şi să mă relaxez puţin.
A doua zi, când mă întorceam de la Mediaş spre Făgăraş, m-a
sunat Ion Crăciunescu pentru o problemă legată de comentariul
meu. La o fază în careul Severinului, am spus că trebuia acordat
penalty de către Teo Crăciunescu, iar acum Nea Nelu mi-a spus
că nu am avut dreptate. Mi-am cerut scuze, zicându-i că aşa mi
s-a părut mie, nimic mai mult. Uneori mai greşim, dar niciodată
nu o facem din interes sau din răutate.
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26 August 2012 | Dinamo – Petrolul 2-1 (1-1)
Înainte de a merge seara în Ştefan cel Mare cu Ionuţ Angheluţă pentru duelul dintre „câinii roşii“ şi „lupii galbeni“, am
avut de comentat şi Stoke City – Arsenal, care începea la 15:30.
Asta a a însemnat că aproape de ora 14, eram deja la serviciu.
De obicei, îmi impun să ajung cu cel puţin două ore înaintea
primului meci pentru a nu intra în criză de timp şi să pot pregăti fără vreun stres toate informaţiile necesare în comentariu:
statistici, declaraţii şi ştiri de ultimă oră. Partida de pe Britannia
Stadium s-a încheiat 0-0, deşi trupa lui Arsene Wenger a avut
câteva şanse bune de a marca. Începuse să mă ajungă oboseala
chiar înainte de a pleca spre stadion, astfel că am băut două
energizante. Nu prea consum asemenea băuturi decât atunci
când sunt foarte obosit şi la fel era cazul şi acum. Ultima oară
mi se întâmplase în sezonul precedent, când comentam aproape
săptămânal meciuri din Copa Libertadores la ore cam nepotrivite pentru noi, la 2 sau 4 noaptea.
Pe Dinamo, mi-am mai revenit, mai ales după ce m-am întâlnit cu doi buni prieteni de-ai mei, implicaţi în această confruntare, Marian Cristescu şi arbitrul Cristi Balaj. Marian era rezervă la
Petrolul, dar avea să intre în repriza a doua şi a fost aproape să şi
înscrie. Meciul nu a fost prea spectaculos, deşi începuse bine, cu
două goluri în prima repriză marcate de Srdjan Luchin, respectiv
Gicu Grozav. În repriza a doua, Petrolul a ratat o grămadă de
ocazii, în timp ce Dinamo se clătina, iar Ionuţ l-a şi înţepat în
comentariu pe Dario Bonetti pentru jocul inestetic al echipei
sale. Tocmai când ne amuzam de ce va spune din nou italianul
la conferinţa de presă, că Dinamo a făcut din nou „una grande
partita“, George Țucudean, intrat pe final, a înfipt mingea în
plasă, profitând de ieşirea complet aiurea a lui Mircea Bornescu.
Acesta a fost un meci greu de înţeles pentru toată lumea!
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29 August 2012 | Real Madrid – Barcelona 2-1 (2-1)
Ziua cea mai lungă! Aşa a fost ziua dinaintea celui de-al optulea Clasico pe care îl comentam de pe stadion, acum în returul
Supercupei Spaniei. Am decolat din Bucureşti spre Madrid la
ora 6 dimineaţa împreună cu George Dobre şi cu operatorul
Cătălin Dimancea. După o scurtă escală la Munchen, am ajuns
în Spania aproape de orele prânzului. Am avut, însă, o mică problemă legată de trepiedul pentru camera de filmat a lui Cătălin,
care fusese rătăcit undeva pe drum. După o oră de aşteptare, în
care am făcut şi o reclamaţie la serviciul bagaje, ne-am întâlnit
cu colegii de la Digi 24, Ciprian Bălţoiu şi Alex Drăgan, care
ne aşteptau la ieşirea din aeroportul Barajas. Reclamaţia noastră
nu a avut deloc succes, iar trepiedul avea să ajungă la Madrid
peste două zile, exact când noi ne întorceam acasă!
Ciprian şi Alex ne-au dus la hotelul unde eram cazaţi, chiar în
apropiere de Santiago Bernabeu, unde doar ne-am lăsat bagajele,
apoi am plecat în Alcobendas, pentru a lua prânzul cu colegii
de la Digi Mobil Spania. După ce am mâncat, m-a cuprins o
oboseală cumplită pentru că prinsesem doar trei ore de somn
înaintea plecării din ţară, iar acum aş fi putut adormi pe loc, oriunde. Dar mai aveam atâtea de făcut! Abia ce am ajuns la hotel
că a venit şi Gică Craioveanu împreună cu Raul Albiol. Pentru
mine, a fost ceva extraordinar să vorbesc cu unul dintre jucătorii
Realului şi să-i spun că sper într-o victorie la trei goluri, a doua
zi! Am rămas impresionat de cât de înalt este Albiol atunci când
Gică l-a rugat să facă o poză cu mine. La televizor, nu pare să
aibă mai mult de 1,80 m, dar este mult mai mare în realitate.
Am plecat apoi spre Fuenlabrada, o suburbie a Madridului,
la stadionul Fernando Torres pentru a ne întâlni cu Cosmin
Contra şi Răzvan Ochiroşii. Cosmin preluase echipa din Segunda B în vară şi îl adusese şi pe Răzvan, care dorea să-şi relanseze
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cariera după mai multe accidentări serioase în România. Pe
drumul spre stadion, mi s-a făcut rău din cauza oboselii şi am
reuşit să fur câteva minute de somn pe bancheta din spate a
maşinii pentru că altfel simţeam că o să leşin.
Cei de la Fuenlabrada erau la ultimul lor antrenament dinaintea deplasării la Oviedo, unde jucau în Cupa Regelui Spaniei.
Ochiroşii era optimist în privinţa viitorului său atunci când a
vorbit în interviul pe care l-a dat pentru Digi Sport, în timp ce
Cosmin se grăbea să prindă meciul amical dintre Getafe şi Al
Ain, echipa lui Cosmin Olăroiu şi a lui Mirel Rădoi. Am ajuns
şi noi acolo cu vreo jumătate de oră înainte de sfârşitul partidei,
la fix pentru a surprinde pe cameră momentul în care Rădoi
a intrat pe teren. Am fost suficient de norocoşi pentru a filma
şi golul din penalty al lui Mirel. Mi-a plăcut mult Coliseum
Alfonso Perez, un stadion de aproape 20 de mii de locuri, care
mi s-a părut un Stade Velodrome în miniatură. M-a impresionat că la un meci amical, care venea imediat după victoria din
campionat, 2-1 cu Real Madrid, au asistat cam cinci mii de
spectatori, iar unul dintre ei, aflat lângă noi, purta tricoul cu
numărul 8, cu numele lui Gică Craioveanu pe spate.
Odată terminată treaba, am luat-o iar spre Alcobendas pentru
a transmite imaginile filmate în ţară, dar, din cauza unor probleme nu am izbutit, astfel că am plecat la hotel. Era deja ora 22, iar
noi eram treziţi de la 4 dimineaţa şi încă nu ne întinsesem deloc.
Îmi tot răsuna în minte piesa Beatles-ilor, A Hard Day’s Night. Şi
toată nebunia asta a venit la doar o zi după ce un tip ne acuzase
într-un mail trimis pe adresa fotbaleuropean@digisport.ro că noi
mergem în city-break-uri în deplasările externe. Eu i-am răspuns
că îi doresc şi lui să aibă parte de vacanţe precum consideră el că
avem noi când mergem să comentăm în străinătate.
După o zi atât de nebună, somnul a fost foarte adânc şi
profund, iar la ora 9 eram deja la micul dejun cu George pentru
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a pune la bătaie planul zilei. Urma să avem foarte multe transmisiuni în direct, astfel că era necesar să ne aranjăm live-urile
în aşa fel încât să avem timp să ne şi pregătim comentariul, cu
atât mai mult cu cât aveam un bagaj impresionant de ziare şi
reviste străine, din care trebuia să extragem seva informaţiilor.
Live-urile începeau la 13:00, ora Spaniei, şi urmau să se întindă
pe durata întregii zile. Am stabilit cu George să facă el primele
două live-uri, iar eu să mai citesc pentru meci în acel timp,
urmând ca, după aceea să preiau eu seria transmisiunilor şi el
să vină în cameră.
Primul direct l-am avut cu Gică Craioveanu, apoi am intrat
în ritmul de Clasico şi am ţinut-o aşa până la meci. Din cauza
programului supraîncărcat din această deplasare, am avut ceva
probleme în sintetizarea informaţiilor. Norocul meu a fost că
am apucat să citesc tot ce se scrisese în presa internaţională în
ultimele zile despre meci, astfel că la stadion am reuşit doar
să‑mi trec pe două pagini cele mai importante idei.
Am instalat apoi cutia de comentariu, am făcut probele
de sunet cu cei de acasă şi eram gata de meci. Întotdeauna
am un sentiment special când păşesc pe Bernabeu, iar acum,
bucuria a fost cu atât mai mare cu cât Realul a bătut-o, în
sfârşit, pe Barca la capătul unui joc de senzaţie. Emoţiile au
fost la cel mai înalt nivel, iar Realul a dat senzaţia în prima
repriză că poate câştiga la scor, după golurile lui Gonzalo Higuain şi Cristiano Ronaldo. Apoi, portughezul a fost faultat
de Adriano, care a fost eliminat, iar la 2-0 trupa lui Mourinho
s-a relaxat şi i-a permis Barcelonei să revină în joc, graţie incredibilului Messi. Argentinianul a transformat impecabil o
lovitură liberă şi a relansat meciul chiar înainte de pauză. La
2-1, catalanii mai aveau nevoie de un singur gol pentru a-şi
păstra Supercupa Spaniei, dar, în partea secundă nu s-a mai
înscris, cu toate că au fost ocazii incredibile la ambele porţi,
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cea mai mare fiind a lui Messi în ultima secundă. Purtam, în
sfârşit, noroc Realului: era pentru prima oară când comentam
pe viu un Clasico câştigat de gruparea blanco! Suportasem atâtea umilinţe la deplasările din Spania, inclusiv celebra manita
din 2010, iar acum, puteam zâmbi la finalul unui Clasico pe
Bernabeu! Pentru mine, a fost seara perfectă!
31 August 2012 | Gloria Bistriţa – CSMS Iaşi 1-0 (0-0)
De la Madrid, am ajuns la Bucureşti, via Munchen, puţin
dincolo de miezul nopţii. Nu am prea avut timp de odihnă
pentru că a doua zi plecam la Bistriţa pentru meciul dintre
Gloria şi CSMS Iaşi. Am mers doar cu şoferul Cristi Preda
întrucât producătorul Alex Truşcă a rămas în zonă, după ce
miercuri fusese la partida din play-off-ul Champions League,
CFR Cluj – FC Basel 1-0, care a adus calificarea echipei lui Ioan
Andone în faza grupelor. Am plecat din Bucureşti la ora 10, în
condiţiile în care meciul începea la ora 19. În mod normal, ar
fi fost timp pentru orice: să ajungem la hotel, să ne cazăm şi să
bem şi o cafea, dar socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea de pe
drum! Am avut parte de adrenalină din plin pentru că drumul
dintre Târgu Mureş şi Bistriţa a fost de-a dreptul infernal. Se
circula doar pe o singură bandă, era foarte aglomerat, astfel că
am ajuns la stadion cu doar o jumătate de oră înainte de startul
meciului. Iar asta datorită, în primul rând, lui Cristi, care a condus eroic. Noroc că Alex mi-a dat echipele prin telefon pentru a
putea face şi aşezarea tactică pentru grafică, astfel că eu doar ce
am luat foaia de joc şi m-am instalat în cabina de comentariu.
Ritmul meciului a fost destul de bun, altfel cred că aş fi avut
mari probleme. Oricum, mi s-a întâmplat ceva ciudat din cauză
că am ajuns aşa târziu la stadion: în primele 10 minute, am avut
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de multe ori impresia că Bistriţa joacă în alb, aşa cum o face de
obicei, iar Iaşiul în albastru, dar lucrurile au stat pe dos. Aşa
că de fiecare dată când mingea ajungea la una dintre echipe
în primul sfert de oră, aveam tendinţa de a mă uita în foaie în
dreptul celeilalte echipe. Din fericire, nu am făcut confuzii în
timpul comentariului. Gloria a obţinut victoria prin golul lui
Florin Bratu, primul al său, după mai bine de un an. M-am
bucurat mult pentru Florin, mai ales că vorbisem la telefon cu
el înainte de meciului şi i-am spus că-i voi comenta golul, iar el
îmi spunea că speră să joace măcar. Bratone a fost rezervă, însă
a intrat cu noroc şi a adus succesul trupei lui Nae Manea, iar
ironia soartei a făcut ca acela să fie chiar ultimul gol al său. La
finalul lui 2012, Florin s-a retras din cariera de fotbalist şi s-a
alăturat echipei noastre de la Fotbal European, la Digi Sport. E
drept, golul a fost din ofsaid, dar ambii antrenori, Nae Manea
şi Liviu Ciobotariu, au fost foarte surprinşi când le-am spus la
flash-interviurile de la final că Bratu era în afara jocului când a
înscris. Totuşi, succesul Gloriei a fost pe deplin meritat.
Abia după meci, am putut să ne tragem sufletul la hotelul
de lângă stadion, unde am luat cina şi ne-am delectat cu victoria lui Atletico Madrid în faţa lui Chelsea, 4-1 în Supercupa
Europei, după o demonstraţie de forţă a lui Radamel Falcao.
Deşi eram foarte obosit, am rămas treaz până la ora 1 noaptea,
când am fost anunţat că am devenit cel mai bun comentator
sportiv al anului în ancheta realizată de site-ul exclusivnews.ro!
În mod normal, ziua de 1 septembrie mă deprimă pentru că am
sentimentul că vara moare, dar acum mi-a adus o mare bucurie.

SEPTEMBRIE 2012
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2 Septembrie 2012 | CFR Cluj – Petrolul 2-2 (1-1)
CFR Cluj – Petrolul mi s-a părut cel mai tare meci al primelor şase luni, cel puţin, din actualul sezon al Ligii 1. Partida
de pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu a fost extraordinară!
Ritmul a fost atât de intens încât abia am avut timp să mai
arunc câte un ochi pe statisticile şi informaţiile pregătite pentru meci. Mi-a plăcut mult că am comentat din nou de afară,
din înaltul tribunei oficiale, de unde am o viziune impecabilă
asupra aşezării celor două echipe. Din acest punct de vedere,
mi se pare cel mai potrivit loc pentru a comenta o partidă de
pe toate arenele din România.
Petrolul a deschis scorul după un contraatac-fulger finalizat
de Jeremy Bokila, imediat după ce ardelenii au avut un gol anulat pentru ofsaid la Modou Sougou. A fost o fază la limită, pe
direct mi s-a părut că senegalezul este pe linie cu pasatorul, dar
ulterior s-a dovedit că decizia arbitrului a fost bună. Salvatorul
de serviciu al CFR-ului, Pantelis Kapetanos, şi-a făcut din nou
datoria şi a egalat, stabilind rezultatul la pauză: 1-1.
Meciul a avut o conotație aparte pentru câțiva dintre jucătorii Petrolului, Marian Cristescu, Gicu Grozav și Laurențiu
Marinescu. Aceștia evoluaseră, în urmă cu doar câteva luni, în
tricoul lui U Cluj în acel 2-3 de pomină, care a adus titlul în
Gruia. Pentru ei, era o şi o şansă de revanşă. Şi în special pentru
Marian Cristescu, care la derby-ul de pe Cluj Arena reuşise prima sa dublă în Liga 1. Putea fi eroul partidei, dar CFR a revenit
de la 0-2 şi s-a impus cu 3-2. Marian a fost aproape marcator şi
acum, însă Cadu i-a răpit această onoare şi a înscris în proprie
poartă. Totuşi, echipa lui Ioan Andone a egalat la doi prin Gabi
Mureşan, care a stabilit şi scorul final, 2-2.
Senzaţia plăcută din timpul celor 90 de minute mi-a fost
alterată la sfârşitul comentariului de un individ de la tribuna
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oficială, care mi-a aruncat câteva jigniri în trecere fără a avea
bărbăţia de a-mi spune în faţă ce avea să-mi reproşeze. I-am
replicat că civilizaţia nu a ajuns la el şi am conştientizat cu regret
că mai avem mult până când vor fi eliminate aceste probleme
de pe stadioanele noastre.
14 Septembrie 2012 | Dinamo – CFR Cluj 0-1 (0-0)
După aproape două săptămâni de pauză internaţională, în
care am comentat doar trei meciuri, Cruzeiro – Botafogo 1-3,
din campionatul Braziliei, amicalul Spania – Arabia Saudită 5-0
şi Argentina – Paraguay 3-1, din preliminariile Cupei Mondiale,
simţeam din nou mirosul ierbii la Dinamo – CFR Cluj. Înainte
de a urca la pupitrul de comentariu de pe Arena Naţională, am
fost şi pe teren şi am fost impresionat de calitatea suprafeţei de
joc şi de mirosul proaspăt al gazonului.
Împreună cu George Dobre am comentat încă un meci nebun. CFR a înscris unicul gol prin Rui Pedro, dar Dinamo
a ratat nişte ocazii uriaşe, nu doar cât o zi de post ci cât tot
Postul Paştelui. Am şi spus că trupa lui Bonetti achită nota
de plată pentru norocul imens din finalul jocului cu Petrolul.
Pentru CFR, era rezultatul perfect înaintea debutului în grupele
Champions League, la Braga.
15 Septembrie 2012 | Oţelul – Viitorul 1-1 (1-1)
La malul Dunării, am avut parte de încă un meci spectaculos. Am plecat mai devreme din Bucureşti cu producătorul
Radu Costin şi cu nea Viorel Dincă, şofer, ca să avem timp să
şi mâncăm înaintea partidei, care începea la ora 19. La Galaţi,
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m-am întâlnit cu Costel Străinu, un amic de-al meu şi mare
fan Real Madrid. Costel este abonat blanco şi se tot zbate de
ceva vreme să deschidă o „pena“ (un fan-club legal şi recunoscut
oficial şi de Real Madrid) în România. Datorită lui, am savurat
cel mai bun borş pescăresc pe care l-am putut mânca vreodată la
un restaurant de pe faleza Dunării! Apoi, am plecat la stadion,
unde am participat şi la şedinţa tehnică, după care am discutat
puţin cu Narcis Răducan, preşedintele Oţelului şi unul dintre
oamenii de bun-simţ din fotbalul românesc.
Oţelul şi-a continuat seria nefastă şi a rămas fără victorie din etapa inaugurală, deşi a avut câteva ocazii imense.
A rgentinianul Gabriel Viglianti a deschis scorul pentru echipa lui Viorel Tănase, dar Nicolae Dică a egalat şi a stabilit
rezultatul final: 1-1. Nu mă gândeam atunci când am comentat acest meci că acela va fi unul dintre ultimele goluri din
cariera de jucător a lui Viglianti, care peste mai puţin de un
an avea să devină directorul sportiv al gălăţenilor. După joc,
am realizat şi flash-interviurile pentru Digi Sport Special,
unde i-am avut la microfon pe antrenorul Oţelului, Viorel
Tănase, şi pe Gică Hagi, finanţatorul Viitorului. Când mi-am
terminat treaba, Gabi Paraschiv, atacantul Oţelului, care era
accidentat, a venit să mă salute şi mi-a spus că de mult timp
îşi dorea să mă cunoască pentru a mă felicita pentru emisiunile Fotbal European. Am fost foarte impresionat de gestul
său, mai ales că a aşteptat vreo zece minute în gura tunelului
până când am terminat toate interviurile şi asta doar pentru
a mă cunoaşte personal. Când primeşti multe înjurături din
partea unora, cuvintele de laudă pentru munca depusă venite
din partea unui campion şi a unui om implicat cu adevărat
în fenomen înseamnă enorm. I-am mulţumit din suflet lui
Gabi şi i-am urat multă sănătate şi să revină curând pe teren,
ceea ce s-a şi întâmplat.
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17 Septembrie 2012 | Everton – Newcastle 2-2 (1-0)
Ca în fiecare luni, am avut Fotbal European, de la ora 18,
apoi am comentat rezumatele etapei din Premier League. Seara
am încheiat-o cu Everton – Newcastle, meciul de Monday Night
Football. Mereu mi s-a părut că partidele de luni sau din mijlocul săptămânii în Anglia au ceva special, o încărcătură aparte
faţă de cele din weekend! Se simte parcă în aer sentimentul acela
de relaxare şi de eliberare a oamenilor după prima zi de muncă a
săptămânii, iar spectacolul din weekend se prelungeşte cu încă o
zi. La fel a fost şi pe Goodison Park, unde Everton ar fi trebuit
să câştige detaşat la modul cum a jucat. Trupa lui David Moyes
a marcat prima prin Leighton Baines, dar Newcastle a egalat
imediat după pauză prin Demba Ba, intrat pe teren la începutul
reprizei a doua. A urmat o dominare totală a „caramelelor“, cu o
grămadă de şanse irosite şi cu două goluri anulate greşit pentru
ofsaid, după semnalizările eronate ale aceluiaşi asistent. Everton
părea să fi dat lovitura în minutul 90, când Victor Anichebe a
punctat pentru 2-1, aruncându-i pe culmile extazului pe fanii
care simţeau că se făcuse dreptate. Însă, euforia imensă a dus
la o relaxare nepermisă, speculată de acelaşi Demba Ba la doar
câteva secunde după reluarea jocului. Iar unul dintre cele mai
frumoase meciuri ale sezonului s-a încheiat 2-2!
18 Septembrie 2012 | Montpellier – Arsenal 1-2 (1-2)
Cu acest meci, a început cu adevărat aventura Champions
League pentru mine. M-am bucurat că pot comenta debutul lui
Montpellier în faza grupelor, mai ales că o înfrunta pe Arsenal,
la care tocmai ajunsese fostul golgeter al trupei lui Rene Girard,
Olivier Giroud. Era un duel între reprezentantele Angliei şi
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Franţei, campionatele pe care le şi prezint la Fotbal European,
iar Montpellier mă cucerise în stagiunea precedentă prin modul
în care a cucerit titlul în Ligue 1 în faţa bogaţilor de la Paris
Saint-Germain. Am tras însă cu ochiul şi la ce se întâmpla pe
Santiago Bernabeu la Real Madrid – Manchester City, pe c are‑l
comenta George Dobre de la faţa locului. A fost o seară cu
adevărat specială, mai ales că era o experienţă nouă pentru noi.
Am intrat în direct şi la ştirile Digi Sport pentru a prefaţa noul
sezon de Champions League, apoi am prezentat meciul meu la
Euro Fotbal, emisiunea unde Andrei Niculescu avea invitată o
tripletă remarcabilă: Gabi Balint, Ilie Dumitrescu şi MM Stoica. Pe Digi Sport 2, era AC Milan – Anderlecht, comentat de
Dan Ştefănescu, în timp ce eu eram pe Digi Sport 3. Amândoi
urma să comentăm şi rezumatele tuturor partidelor din acea
seară în UEFA Champions League.
Pe Stade de la Mosson, Montpellier a condus cu 1-0 prin
golul lui Younes Belhanda, din penalty, dar Arsenal a întors
scorul până la pauză şi s-a impus cu 2-1 graţie reuşitelor lui
Lukas Podolski şi Gervinho. Ultimele minute au fost foarte interesante pentru că trăiam şi eu la intensitate maximă
finalul meciului de pe Bernabeu, unde Realul a câştigat cu
3-2 prin două goluri marcate de Karim Benzema şi Cristiano
Ronaldo în ultimele trei minute. Mi-era teamă ca nu care
cumva să comentez ce se întâmplă la Madrid în locul meciului
meu, dar nu a fost cazul.
Rezumatele Champions League au şi ele farmecul lor. Experienţa a fost nouă pentru noi: am decis să comentăm fiecare câte
o grupă, iar comentariul l-am început la 23:50, când încep să
curgă imaginile pe transmisia internaţională, iar totul a fost gata
la jumătate de oră după miezul nopţii, când rezumatele intră
pe post. Trebuie să fii mereu pe fază, să fii şi rapid în accesarea
informaţiilor pentru fiecare meci, astfel că statisticile scoase
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înaintea etapei mi-au fost de mare ajutor. După o asemenea
seară, puteam să mă mândresc că sunt, în sfârşit, comentator
de Champions League!
20 Septembrie 2012 | VfB Stuttgart – Steaua 2-2 (1-1)
Încă o experienţă de neuitat! Am plecat singur cu o zi înaintea
meciului de pe VfB Arena de pe Otopeni, cu escală la Munchen.
În avion, am nimerit lângă un cuplu de americani trecuţi de
60 de ani, care fuseseră într-o croazieră pe Dunăre şi acum se
întorceau acasă. Au intrat în vorbă cu mine şi m-au întrebat cum
putem rezista într-o asemenea sărăcie. Le-am răspuns că am
prins şi vremuri mai grele, iar situaţia de acum nici nu se poate
compara cu cea din urmă cu 20 de ani, iar în raport cu alte ţări,
noi stăm chiar bine şi că sunt mândru de România mea şi că nu
aş da-o pentru nimic în lume pentru un alt loc de pe pământ.
La Munchen, în aşteptarea zborului spre Stuttgart, m-am întâlnit cu brigada de arbitri care urma să oficieze la meciul dintre
Tottenham şi Lazio. Ovidiu Haţegan era la centru şi a avut o
prestaţie foarte bună, deşi englezii l-au criticat pentru câteva
dintre deciziile sale, care s-au dovedit a fi, totuşi, corecte. Pe
aeroport, am stat mai mult de vorbă cu Istvan Kovacs, care era
arbitru adiţional la partida de pe White Hart Lane. Era foarte
bucuros că are atâtea meciuri în străinătate în acest sezon, cum
nu i se mai întâmplase până acum. Curios lucru, la fel simţeam
şi eu. Eram doi prieteni intraţi într-o zodie fericită. După ce
m-am despărţit de Istvan, m-am oprit să mănânc ceva pentru că
ştiam că o dată ajuns la Stuttgart nu voi mai avea mult timp la
dispoziţie pentru masă înainte de a pleca la antrenamentul oficial al Stelei. Când aşteptam mâncarea, MM Stoica mi-a dat un
sms să mă anunţe că e cam frig la Stuttgart. Mă cam aşteptam
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pentru că şi la Munchen cădea o ploaie rece, de toamnă târzie.
Zborul a fost foarte scurt şi interesant pentru că a fost efectuat
cu un avion foarte mic în care intrau cam tot atâţia pasageri cât
într-un autobuz. Încă de la aeroport, am simţit că intrasem în
patria Mercedes pentru că toate taxiurile purtau celebrul simbol
al companiei auto de lux a Germaniei. Până şi stadionul lui VfB
poartă numele brandului Mercedes Benz, însă la meciurile din
cupele europene se foloseşte titulatura VfB Arena. Ajuns acolo,
am avut ceva probleme în a găsi intrarea potrivită spre teren
şi spre sala unde se ţinea conferinţa de presă. Am intrat din
greşeală în sala de volei, care este, practic, integrată în arena de
fotbal. Până la urmă, m-am descurcat şi am găsit intrarea către
sala de conferinţe, unde erau deja colegii mei, Ovidiu Ionescu
şi Liviu Trandafir, sosiţi cu o zi mai devreme pentru a filma
şi antrenamentul trupei lui Bruno Labbadia. La scurt timp, a
intrat şi Laurenţiu Reghecampf, care împlinea 38 de ani chiar în
acea zi! I-am urat La mulţi ani şi multă baftă la meci, apoi am
mers pe teren unde începea antrenamentul Stelei. Acolo, m-a
abordat Marius Moise, un român stabilit la Munchen şi care
comentează meciuri pe initernet pentru o casă de pariuri. Venise
la Stuttgart pentru a fi translator la conferinţele de presă, dar şi
pentru că este fan Steaua şi VfB. Ulterior, aveam să ne reîntâlnim la Bucureşti, pe Arena Naţională cu ocazia meciului retur.
MM era pe bancă împreună cu Emil Grădinescu şi m-a
chemat lângă ei. Am dat să merg într-acolo, dar un tip de la
securitate m-a oprit, spunându-mi că nu am acces. I-am zis că
am fost invitat de MM, care i-a făcut semn că e OK şi, după
ce l-am asigurat că nu voi mai face fotografii, m-a lăsat să trec.
MM era un pic emoţionat de meci şi l-am auzit spunând: „Ce
frumos e în cupele europene!“ La finalul antrenamentului,
am avut o revelaţie şi, după ce i-am încurajat pe toţi jucătorii,
i-am spus lui Alex Chipciu că a doua zi va da gol. Şi am avut
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gura aurită pentru că el a înscris pentru 1-1 la doar un minut
după ce Vedad Ibisevic deschisese scorul pentru şvabi.
Seara dinaintea partidei am petrecut-o în camera de hotel
împreună cu Ovidiu şi Liviu, urmărind meciurile din Champions League printre care şi victoria surprinzătoare a lui CFR
Cluj la Braga, 2-0. Am fost cu totul impresionaţi de studioul
celor de la Sky Sport, cu spectatori în platou şi de toată desfăşurarea lor de forţe.
Ziua primului meci al Stelei în grupele Europa League a
început cu un mic dejun spectaculos, doar eram cazaţi la hotelul unde stătea şi echipa lui VfB. Apoi, timp de vreo trei ore,
am stat în cameră, unde mi-am pregătit informaţiile pentru
meci. Ca de obicei la meciurile internaţionale, am avut destule
surse: pe lângă ziarele româneşti şi statisticile de la UEFA, îmi
cumpărasem ghidurile Sport Bild şi Kicker pentru noul sezon
din Bundesliga şi cupele europene, astfel că am avut ceva de
conspectat. Este, însă, ritualul care îmi place cel mai mult după
comentariul efectiv al meciurilor.
Am plecat la 15:30 la stadion pentru că la ora 16 era programat TV Meeting-ul cu cei de la UEFA şi cu celelalte posturi
TV care transmit meciul. Mai târziu, când eram deja la locul de
comentator, mă gândeam că sunt în faţa unui moment istoric:
în premieră, meciul unei echipe româneşti în Europa este transmis şi comentat de la faţa locului de trei televiziuni: PRO TV
(cu Ion Alexandru şi Mihai Mironică), Dolce Sport (cu Emil
Grădinescu) şi Digi Sport (cu mine).
La TV Meeting, ne miram puţin când am văzut că nemţii
sunt reprezentaţi de o singură televiziune, pe când noi eram
de la trei posturi. La această şedinţă, sunt prezentate detaliile
întregii transmisiuni, inclusiv intervenţiile televizate dinainte
şi flash-interviurile de după meci. Tot aici, este stabilită şi ordinea pentru fiecare televiziune în privinţa live-urilor şi ne este
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prezentată schema locurilor de comentatori şi a celor rezervate
cameramanilor, în spatele unei porţi. După această şedinţă,
m-am oprit la magazinul clubului pentru a lua câteva suveniruri
pentru cei de acasă, apoi am mers spre locul meu de comentator.
Meciul a început abrupt, cu un gol al nemţilor marcat în
primele minute de Vedad Ibisevic, care l-a păcălit pe Chiricheş
şi l-a învins pe Tătăruşanu. Steaua a replicat imediat şi a egalat
peste numai un minut prin Alex Chipciu, aşa cum îi şi spusesem că se va întâmpla cu o zi înainte, datorită insistenţelor lui
Nikolic. Apoi, cu zece minute înainte de final, trupa lui Laurenţiu Reghecampf a primit un penalty transformat de Raul
Rusescu. În euforia de după gol, am spus în comentariu că ar fi
prima victorie a unei echipe româneşti pe tărâm german, dar,
de fapt, ar fi fost primul succes al Stelei în Germania în cupele
europene. Pentru această greşeală, am plătit foarte scump pentru că am primit câteva mesaje pe Facebook din partea unor
fani ai Rapidului care m-au înjurat de mama focului. Mi-am
cerut scuze ulterior, dar nu mă gândeam că totul va fi atât de
tare amplificat. Totuşi, nu a fost o victorie pentru că Stuttgart
a egalat pe final prin Georg Niedermaier, cu o lovitură de cap
ce mi-a amintit de golul dat în Ghencea de belgianul Alex
Czerniatynski în 1993, când a eliminat-o cu Anvers pe Steaua,
în sferturile de finală din Cupa Cupelor. Şvabii puteau chiar
să învingă, dar Tătăruşanu a fost la înălţime şi a redevenit
„SuperTătă“, aşa cum am spus şi pe comentariu.
După interviurile şi conferinţa de presă de după meci, ne-am
întâlnit la un restaurant italian cu Ciprian Marica şi cu tatăl
său. Ciprian venise de la Gelsenkirchen să vadă meciul şi am
remarcat că şi acum este foarte iubit la Stuttgart după cei patru
ani petrecuţi la VfB. După mai bine de o oră, ne-am întors la
hotel să ne facem bagajele. A doua zi, ne întorceam acasă, dar
cu zboruri diferite. Ovidiu şi Liviu plecau mai devreme, în
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timp ce eu aveam avion abia la ora 20. Noaptea, MM mi-a dat
un mesaj să mă invite să mă întorc cu avionul Stelei, la ora 15,
ceea ce a picat cum nu se poate mai bine. Nu mai trebuia să
stau atâta timp prin Stuttgart şi nu mai era nevoie să schimb
avioanele. Am plecat la prânz spre hotelul Stelei, chiar înainte
ca jucătorii să se întoarcă de la recuperare. Am luat masa cu ei
şi cu această ocazie i-am cunoscut personal pe preparatorul fizic
Thomas Neubert şi pe medicul Radu Paligora. Din discuţiile
cu ei, am remarcat că la Steaua lucrurile se îndreaptă spre un
climat profesionist care să producă performanţe, cum nu se mai
întâmplase de ceva vreme la gruparea din Ghencea.
La aeroport, după ce toată lumea a coborât din autocar cu
bagaje cu tot, Daniel Georgievski a realizat că-şi uitase paşaportul. Macedoneanul a devenit încă o dată ţinta glumelor
colegilor săi, după ce a luat-o la fugă făcând semne disperate
spre autocar înainte ca acesta să se îndepărteze de aeroport.
M-am amuzat şi eu de acest episod, însă apoi am trecut şi
eu prin destule emoţii. În aşteptarea îmbarcării, stăteam la o
bere cu MM şi cu Reghe, când am conştientizat că nu îmi mai
găsesc biletul de avion. Din fericire, l-am descoperit exact în
locul în care mă gândisem că l-aş fi pierdut.
După aproape trei ore de zbor, am ajuns la Otopeni, iar acasă
am ajuns chiar înainte de ora la care ar fi trebuit să decolez din
Germania. Aşa a început aventura mea europeană, care avea să
fie una lungă şi tare frumoasă.
24 Septembrie 2012 | Rayo – Real Madrid 0-2 (0-1)
Weekend-ul ce a urmat întoarcerii de la Stuttgart mi-a oferit experienţe diverse. Sâmbătă, cu vreo 20 de minute înainte
de Betis – Espanyol 1-0, gol Paulao, mi s-a făcut rău, însă am
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reuşit să îmi revin la timp, bucuros că nu mi s-a întâmplat ceva
în timpul comentariului.
Apoi, duminică ar fi trebuit să comentez Rayo Vallecano – Real
Madrid, dar meciul a fost amânat din cauză că cineva tăiase cablurile de la instalaţia de nocturnă. Am stat vreo 20 de minute în
direct cu Dan Ştefănescu în aşteptarea unui verdict dacă se mai
joacă sau nu în acea seară. Singura sursă de informare era site-ul
marca.com, iar într-un final am aflat că meciul se va disputa a doua
zi. Luni, am comentat singur, iar Realul s-a impus cu 2-0 prin
golurile lui Karim Benzema şi Cristiano Ronaldo, din penalty.
27 Septembrie 2012 | Steaua – FCM Tg. Mureş 3-1 (1-1)
A fost primul meci din Cupa României pe care l-am comentat şi, totodată, prima partidă comentată din Ghencea în
acest sezon. Îmi place să comentez de pe stadionul Stelei pentru
că stau foarte aproape şi întotdeauna plec de acasă pe jos, iar
drumul nu durează mai mult de zece minute.
Steaua a jucat cu un 11 complet schimbat faţă de ultimul
meci din campionat şi a avut ceva emoţii din cauza accidentării unor jucători, mai ales că urma un meci greu cu Petrolul
în deplasare. Vorbisem înainte de joc cu Lukas Szukala, care
era rezervă şi mi-a spus că nu va fi uşor cu FCM, aducându-mi
aminte de eliminarea surprinzătoare a Vasluiului în faţa celor de
la FC Botoşani. Culmea, Lukas a intrat în repriza a doua şi a fost
accidentat de un adversar. A ieşit de pe teren pe targă, ceea ce i-a
enervat teribil pe MM Stoica şi pe Laurenţiu Reghecampf, care
i-au reproşat lui Daniel Isăilă jocul dur al elevilor săi. Szukala
s-a refăcut, totuşi, repede şi a putut juca împotriva Petrolului,
de unde fusese transferat în urmă cu o lună. Fundaşul polonez
a mai avut dreptate într-o privinţă: Steaua nu a avut un meci
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uşor, dar s-a impus cu 3-1, după 1-1 la pauză. Mihai Costea a
reuşit o dublă şi a fost desemnat omul meciului, după ce a dat
şi o pasă decisivă la golul lui Stefan Nikolic. FCM Târgu Mureş
a egalat dintr-o fază fixă în prima repriză prin Răzvan Dâlbea,
dar nu a putut ţine ritmul cu Steaua şi în a doua parte.
29 Septembrie 2012 | Gaz Metan – U Cluj 2-1 (1-0)
Încă un weekend tumultuos! Cu o zi înainte de a pleca spre
Mediaş, am discutat cu George Dobre în privinţa meciului
Petrolul – Steaua de duminică, unde trebuia să fie doi comentatori. Iniţial, doar Ionuţ Angheluţă era la meciul de la Ploieşti,
după ce s-ar fi întors de la Cluj, unde comenta sâmbăta. I-am
spus lui George că voi merge şi eu după ce aş fi revenit de la
Mediaş. Planul meu era următorul: să mă întorc în Bucureşti
după prânz, să merg acasă să mă schimb, să mănânc ceva, apoi
să mă întâlnesc cu Dan Filoti şi Nana Falemi pentru a merge
la Ploieşti. Planul l-am dus până la capăt, dar cu ceva emoţii.
La Mediaş, înainte de meci, m-am întâlnit la stadion cu
arbitrul Cristi Balaj şi cu antrenorul lui U Cluj, Cristi Dulca.
Acesta trecuse nu cu mult timp în urmă printr-o cumpănă uriaşă a vieţii: a fost diagnosticat de două ori cu cancer. După ce
în 2008, depăşise după numeroase şedinţe de chimioterapie un
cancer testicular, în primăvara lui 2011, aflase că are o tumoare
malignă în zona peritoneală. A urmat un nou tratament cu citostatice, care a dat succes, iar acum Dulca ne spunea că după
toată acea încercare, ceea ce se întâmplă acum la Universitatea
nu înseamnă nimic şi că asta încearcă să le transmită şi jucătorilor săi. Din păcate pentru el, avea să fie ultimul său meci pe
banca Clujului pentru că a fost demis în urma eşecului cu 1-2.
Mi-a părut rău pentru Cristi, mai ales că la flash-interviul pe
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care mi l-a acordat la finalul meciului nu mă gândeam că se va
ajunge la rezilierea contractului.
Gazul s-a impus graţie dublei lui Thaer Bawab, în timp ce
pentru U a înscris Paulinho, din penalty. La final, Cristi Pustai
s-a plâns de pregătirea fizică necorespunzătoare a Gazului, motiv
pentru care şi reunţase în acea săptămână la fostul preparator fizic.
„Voinţă avem, dar prin minutul 70 nici nu mai vedem tabela de
oboseală. Cum să mai poţi alerga aşa?“, comenta antrenorul Mediaşului, nemulţumit de faptul că echipa lui tot cade în repriza a doua.
După meci am ieşit la o pizza cu Azdren Llullaku, atacantul
Gazului, şi impresarul său, Demi, care îmi este şi prieten. În
timp ce ne uitam la televizor cum CFR Cluj o bate pe Gloria
Bistriţa cu 5-1, am rămas surprins de cât de bine vorbeşte limba română Lulu, un albanez născut la Kosovo, deşi venise la
Mediaş doar în vară. Mi-a spus că a învăţat uşor limba pentru
că stă în cameră cu Greab, rezerva de portar, şi l-a ajutat mult
şi perioada petrecută înainte în Italia.
Seara am încheiat-o împreună cu şoferul nea Florică în camera de hotel, uitându-ne la un supermeci: Sevilla – Barcelona.
Andaluzii au condus cu 2-0 la începutul reprizei a doua şi nu
mă gândeam că Barca ar putea câştiga partida. Însă, Sevilla a
rămas în zece oameni după eliminarea stupidă a lui Gary Medel
şi a fost răpusă pe final. Dubla de senzaţie a lui Cesc Fabregas
şi golul lui David Villa au adus victoria pentru catalani cu 3-2.
Pentru mine, urma încă o zi teribilă!
30 Septembrie 2012 | Petrolul – Steaua 1-2 (1-1)
Am plecat la 9 dimineaţa din Mediaş pentru a ajunge cât mai
devreme la Bucureşti şi pentru a avea timp să mă şi odihnesc
puţin înainte de a o lua iarăşi din loc spre Ploieşti. Dar socoteala
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de acasă nu s-a potrivit deloc cu cea de pe drum. Totul a decurs
conform planului până la Braşov, unde am ajuns în jurul orei
12. I-am spus lui nea Florică să o luăm pe varianta spre Cheia,
însă el a preferat tot Valea Prahovei, motivând că la prânz nu e
aglomerat. Însă, imediat cum am ieşit din Predeal, am dat de o
coloană infinită de maşini. Toate planurile îmi erau date peste
cap. M-am lungit pe bancheta din spate şi am moţăit puţin, fiind
conştient că aceea este singura mea ocazie de mă mai odihni.
Am făcut 20 de kilometri în două ore, ceea ce a atras mai multe
bombănituri din partea lui nea Florică: „Dacă nu era aşa aglomerat, acum eram deja acasă!“ Eu mă relaxasem deja şi i-am spus
doar că nu mai e loc de regrete, mai ales că a fost decizia lui, iar
pentru mine ziua de muncă avea să se încheie dincolo de miezul
nopţii. Am ajuns la redacţie pe la ora 16, a trebuit să mai stau
puţin şi la birou să îmi printez informaţiile legate de meci, apoi
am plecat spre casă. Mi-am făcut un duş, m-am schimbat în
viteză şi am plecat spre Casa Presei, unde m-am întâlnit cu Dan
Filoti şi Nana Falemi. Ei urmau să intre în direct la Digi Sport
Special înainte şi după meci, Falemi fiind o imagine reprezentativă pentru această confruntare, mai ales că a evoluat şi la Steaua
şi la Petrolul. Am apucat doar să-mi cumpăr un sandviş de la o
benzinărie, iar pe drum am îngurgitat rapid singura mea masă
a zilei. Am ajuns la stadion cu ceva mai mult de o oră înainte de
startul jocului, dar producătorul Cristi Bârnaz şi Ionuţ Angheluţă nu ajunseseră încă de la Cluj, spre marea mea surprindere.
Era primul meci oficial pe care-l comentam de pe noul Ilie Oană,
iar atmosfera a fost impresionantă. Mai comentasem un amical
în noiembrie 2011 împotriva lui Partizan Belgrad pe un frig
pătrunzător, dar acum aveam parte de o caniculă în toată regula!
Am avut ceva probleme în a găsi drumul spre stadion pentru că
erau mai multe străduţe închise, dar Falemi a fost omul‑cheie. După
ce a atras ovaţii din partea sutelor de oameni care ne împresuraseră
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când se îndreptau spre arenă, Nana i-a convins pe jandarmi să ne
lase să trecem printr-un loc interzis ca să ajungem la timp.
Ionuţ a ajuns la locul de comentariu cu vreo 40 de minute
înainte de meci, după ce eu făcusem toate probele de sunet, şi
a rămas surprins când a văzut cât de ofensiv şi imprudent a ales
să joace Mircea Rednic, fără niciun închizător de meserie. Deşi
Petrolul a deschis scorul prin Jeremy Bokila, Steaua a revenit
graţie golurilor marcate de Stefan Nikolic şi Iasmin Latovlevici
şi s-a impus cu 2-1.

OCTOMBRIE 2012
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4 Octombrie 2012 | Steaua – FC Copenhaga 1-0 (0-0)
După ce marţi comentasem meciul de Champions League,
Benfica – Barcelona 0-2, iar miercuri am avut zi liberă, joi eram
la primul meci al Stelei de acasă în grupele Europa League în
faţa lui FC Copenhaga. Comentam alături de Dan Ştefănescu
şi avea să fie cu noroc pentru ai noştri. Cel puţin în toamna
europeană, cât timp am comentat cu Lushu, atât Steaua cât şi
CFR nu au pierdut. A fost fantastic să comentez un meci de
acasă al unei echipe româneşti în Europa pe o arenă cu aproape 50 de mii de fani, iar atmosfera creată şi ambiţia Stelei lui
Reghecampf au făcut posibilă victoria, venită după o deviere
norocoasă a lui Nikolic în Sigurdsson, care a fost creditat cu
autogolul. Înaintea partidei, m-am întâlnit iarăşi cu Emil Grădinescu, de la Dolce Sport, pe care aveam să-l reîntâlnesc şi în
alte momente importante ale sezonului european. Mă gândeam
doar cum în urmă cu aproape 20 de ani îl ascultam la televizor,
iar acum comentam de lângă el.
A fost o seară excepţională, mai ales că pentru prima oară în
acest sezon vedeam 50 de mii de oameni fericiţi.
7 Octombrie 2012 | Barcelona – Real Madrid 2-2 (1-1)
Înaintea pauzei internaţionale, am mai bifat un Clasico, de
această dată în Primera Division. Am plecat spre Barcelona doar
cu operatorul Costin Glodeanu, urmând să ne întâlnim acolo şi
cu Andrei Niculescu, care ajunsese cu o zi mai devreme.
Am ajuns în jurul prânzului la hotel, ne-am lăsat doar bagajele şi am plecat spre stadion pentru a face nişte stand-up-uri pe
care să le trimitem cât mai repede pentru a intra în buletinele
de ştiri de la Digi Sport. Era foarte cald la Barcelona, iar lumea
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făcea plajă pe oriunde se putea. Un tip se lungise cu burta la
soare chiar în faţa intrării pentru presă de la Camp Nou. Am
mers apoi să mâncăm ceva în apropiere de hotelul nostru, am
cumpărat câteva suveniruri pentru cei de acasă, după care am
început să-mi pregătesc temele pentru a doua zi. În cameră, am
citit tot ce apăruse în ziarele şi revistele de specialitate legat de
acest Clasico şi de actorii implicaţi în bătălia de pe Camp Nou,
iar la miezul nopţii am adormit. Oboseala mă ajunsese, iar a
doua zi se anunţa foarte lungă şi solicitantă.
A fost o duminică foarte călduroasă la Barcelona, cu 30
de grade la soare, iar noi am avut foarte multe transmisii live
de lângă stadion pentru Digi Sport şi Digi 24. După micul
dejun, am stabilit împreună cu Andrei şi cu Gică Craioveanu
ordinea intervenţiilor în direct, astfel încât să avem timp să şi
mâncăm şi să ne facem ultimele pregătiri pentru meci. Totul
a decurs bine, am fost şi la centrul de presă pentru a ridica
acreditările, apoi m-am întors la hotel pentru un duş şi ca să
mă schimb. Am dat un ultim live din faţa hotelului Princesa
Sofia, apoi am plecat către locul nostru pentru a instala cutia
de comentariu. Chiar după ce am intrat în incinta complexului sportiv, a ajuns şi autocarul Realului, astfel că am putut
să-i văd de aproape pe eroii mei, care speram să facă o treabă
bună. Am reuşit să-i şi fotografiez pe Higuain, Xabi Alonso şi
Benzema, după care am intrat în panică. Nu îmi mai găseam
acreditarea pe care o ţineam la gât şi fără de care nu puteam
intra în stadion. M-am agitat puţin pe acolo, uitându-mă pe
jos, cu gândul că s-a rupt aţa de la acreditare sau că cineva mi-a
smuls-o de la gât fără să-mi dau seama. Din fericire, nu a fost
niciuna, nici alta. Pur şi simplu, venise o rafală de vânt care
mi-a aruncat acreditarea pe spate, iar eu nu îmi dădusem seama. Am urcat liniştit în înaltul tribunei pentru a face primele
probe de sunet, iar acolo m-am întâlnit cu Patrick Mboma şi
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Sonny Anderson, care comentau pentru nou-lansatul canal
francez beIN SPORT, sub licenţă Al Jazeera.
În curând, mi s-a alăturat şi Andrei, astfel că eram gata
pentru un nou spectacol. Şi chiar am avut parte de un show
în toată regula, încheiat echitabil, 2-2, după ce Lionel Messi şi
Cristiano Ronaldo au realizat, fiecare, câte o dublă. La final,
antrenorul Realului, Jose Mourinho, a spus că nu mai are rost
întrebarea cine este mai bun dintre cei doi: „Ambii sunt de pe
altă planetă!“
Meciul s-a terminat la o oră rezonabilă pentru noi, 20 în
Spania, astfel că am reuşit să luăm cina la un bistro de lângă
hotelul nostru, situat în apropierea gării Sants, după care am
mers în camerele noastre. Avionul de întoarcere decola în jurul
prânzului, astfel că trebuia să mă trezesc devreme, mai ales că
îmi propusesem să nu plec din Barcelona înainte de a face o baie
în mare. Ultima din acest an după ultimul Clasico din 2012!
23 Octombrie 2012 | Galatasaray – CFR Cluj 1-1 (0-1)
De la El Clasico până la meciul de la Istanbul nu am mai
avut deplasări, ci doar meciuri comentate din cabina de la Digi
Sport, printre care: Argentina – Uruguay 3-1, din preliminariile
Cupei Mondiale, cu o nouă prestaţie de senzaţie a lui Messi,
Bordeaux – Lille 1-1, prima partidă din Ligue 1 pe care o comentam în acest sezon, şi un superderby din Premier League,
Tottenham – Chelsea 2-4, în care managerul Andre Villas Boas
a fost învins chiar de fosta sa echipă, de fostul său secund, Roberto di Matteo, şi de jucătorul pentru care insistase foarte mult
să vină la Chelsea în urmă cu un an, Gary Cahill.
Pentru mine, era primul meci de Champions League pe
care-l comentam de pe stadion. În Turcia, am avut parte de una
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dintre cele mai nebune deplasări din viaţa mea, de la plecare
până la întoarcerea acasă. A fost o aventură în toată regula ca
în filmele cu James Bond!
Eram în echipă cu Dan Ştefănescu, aveam avionul de plecare
la 7 dimineaţa chiar în ziua meciului, doar că la miezul nopţii
primesc un mesaj de la el în care mă întreabă dacă am paşaportul valabil. Iniţial, am luat-o ca pe o glumă, doar că, după ce
l-am sunat, am realizat că nu e deloc aşa. Când îşi făcea seara
bagajul, soţia lui Dan l-a întrebat dacă nu cumva i-a expirat paşaportul şi abia atunci şi-a dat seama. Totuşi, a acţionat imediat
şi şi-a făcut rezervare pentru un zbor mai târziu, iar dimineaţa
la prima oră urma să facă toate demersurile pentru a-şi obţine
un paşaport temporar în regim de urgenţă. Am decis ca înainte de a pleca la aeroport să trec pe la el pentru a lua căştile
de comentator în aşa fel ca eu să mă ocup de toate treburile la
stadion fără a-l mai aştepta pe Lushu, care urma să ajungă la
Istanbul la 17:30. Cel puţin teoretic, era timp suficient până la
startul meciului, la ora 21:45.
La aeroport, m-am întâlnit cu Robert Șişcă, comentatorul de
la Radio România Actualităţi, care era cazat la acelaşi hotel cu
mine. Când încă eram deasupra mării, aproape de aterizare, am
avut parte de un prim semn că asta va fi o călătorie zbuciumată.
Avionul, pilotat de o femeie, parcă urma să se dezintegreze în
aer, iar eu mă gândeam că aici ne va fi sfârşitul. După vreo zece
minute în care am fost zguduiţi şi agitaţi ca într-un blender şi
în care am spus în gând toate rugăciunile pe care le ştiam, am
avut parte de cea mai lină aterizare. Imediat ce am scăpat de
controlul vamal şi ne-am recuperat bagajele, ne-am oprit la un
exchange pentru a schimba banii şi l-am sunat pe Lushu pentru
a vedea cum decurg lucrurile cu paşaportul. Totul era în grafic.
Am luat un taxi spre hotel şi am rămas uluit de traficul
din Istanbul, dar mai ales de modul în care se circulă. Robert
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era, însă, familiarizat, mai ales că în urmă cu două săptămâni
comentase victoria României cu Turcia, 1-0, în preliminariile
CM 2014. Taximetristul a găsit destul de uşor hotelul, localizat
pe o străduţă foarte îngustă pe care încăpea doar o maşină, dar
unde se circula în ambele sensuri! Asta chiar mi s-a părut şocant:
să văd cum toate maşinile dau înapoi când o altă maşină care
vine din sens opus e mai aproape de ieşirea pe strada principală.
În recepţia hotelului, ne-am întâlnit cu Marian Olaianos,
comentatorul meciului pentru TVR, care ne-a invitat la un
ceai turcesc până când ne vom putea şi caza. Nu am reuşit să-i
mai prind la hotel pe colegii mei, reporterul Alexandra Turda,
operatorul Florian Ivan şi şoferul Viorel Dincă, veniţi cu două
zile mai devreme. Ei plecaseră să filmeze plimbarea celor de la
CFR Cluj la cea mai înaltă clădire din Istanbul, Sapphire, de
238 de metri. Puteam merge şi eu, dar eram prea obosit ca să
mă mai urnesc până într-acolo.
După ce m-am cazat, am fost impresionat de design-ul camerei. Parcă eram în iatacul lui Ludovic al XIV-lea! Am făcut
un duş şi m-am odihnit puţin până când s-au întors colegii mei
la hotel, apoi am ieşit cu toţii pentru masa de prânz. A fost o zi
tare mohorâtă la Istanbul: tot timpul înnorat, iar din când în
când mai şi venea câte o repriză de ploaie. Am mâncat aproape
de hotel, apoi m-am întors în cameră pentru a mai fura o oră
de somn şi a mă documenta cu informaţiile scoase pentru meci.
Lushu m-a sunat chiar înainte de a decola, iar totul părea rezolvat. Pe la ora 17, am coborât la piscina hotelului pentru a mă
relaxa puţin înainte de a pleca spre stadion. Nu cred că trecuse un
sfert de oră de când intrasem în apă când m-a sunat Alexandra
să-mi spună că traficul e foarte aglomerat şi să plec din timp.
Colegii mei plecaseră deja cu maşina la Turk Telekom Arena
sau noul Ali Sami Yen, la meciurile din Champions League,
pentru a participa la obişnuitul TV Meeting cu reprezentanţii
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UEFA. Auzind asta, în cinci minute am ieşit din apă şi m-am
întors în cameră pentru a mă pregăti de plecare. Mi-am făcut un
duş, m-am îmbrăcat, am pregătit rucsacul cu toate informaţiile
despre meci, cu acreditările şi căştile de comentator. Am încercat
să-l mai sun pe Lushu, dar mereu auzeam acelaşi lucru: că nu
are semnal. Aventura adevărată a început imediat după ce am
terminat de vorbit la telefon cu George Dobre, exact când ieşeam
din cameră. Telefonul Digi Mobil mi s-a blocat astfel încât nu
mai puteam accesa agenda, nu mai puteam suna pe cineva sau
să dau vreun mesaj. Mi se mai întâmplase aşa ceva şi nu m-am
panicat, gândindu-mă că aparatul îşi va reveni. Ieşit din hotel,
m-am gândit că nu are rost să iau vreun taxi pentru că circulaţia
era de-a dreptul imposibilă şi am luat-o pe jos, mai ales că Robert
Șişcă îmi spusese că se poate ajunge destul de uşor la stadion aşa.
Eram în blugi, cămaşă şi sacou, în spate aveam rucsacul,
iar într-o mână ţineam cutia de comentariu. Afară, stătea să
plouă, dar nu era deloc frig, ba chiar pe drum m-am încălzit.
M-am orientat după cum venisem cu taxiul spre hotel, dar la
un moment dat am ajuns într-un punct de unde nu mai ştiam
încotro să o iau. Erau mai multe variante, nu ştiam care mă va
scoate spre arenă, aşa că m-am gândit să iau, totuşi, un taxi.
Cum nu am găsit niciunul liber şi cum nu aveam nici timp
de pierdut, m-am rugat la Dumnezeu să-mi călăuzească paşii.
Am trecut pe deasupra unei autostrăzi şi am văzut în depărtare
stadionul. Slavă Domnului! Doar că până să ajung acolo, am
fost nevoit să intru pe o străduţă întunecată, plină de noroi. Nu
era asfaltată, drumul era desfundat, iar cum mergeam eu, pe
partea dreaptă erau nişte tipi care se încălzeau la un foc făcut
într-un tomberon, ca în scenele din ghetourile americane. Am
evitat să le arunc vreo privire de teamă să nu-mi facă cumva de
petrecanie şi doar trăgeam cu coada ochiului înspre ei. Noroc
că niciunul dintre ei nu mi-a dat importanţă, iar la câţiva metri
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distanţă am dat în drumul principal care mă scotea la stadion.
Am coborât în viteză treptele spre intrarea în complex, iar acolo
un tip de la pază, văzându-mi acreditarea, m-a preluat şi m-a
condus până la una dintre intrările în arenă. Eram însă, departe
de zona media, astfel că a trebuit să ocolesc tot stadionul şi asta
tocmai când s-a pornit un adevărat potop. Telefonul meu nu
mai reacţiona în niciun fel, iar de Lushu tot nu ştiam nimic.
Am rămas impresionat de design-ul Turk Telekom Arena
pentru că a fost proiectat în aşa fel încât cei care ocolesc stadionul să nu fie udaţi în caz că plouă. Ajuns la intrarea pentru
mass-media, a apărut o nouă problemă: cei de acolo nu mă lăsau
să intru fără biletul care însoţeşte acreditarea, iar acesta era la
colegii mei. M-am chinuit să le explic că nu pot lua legătura cu
nimeni, dar mi-au spus că nu au cum să mă ajute. Noroc cu un
alt tip de acolo, care mi-a zis să cobor în parcare, de unde pot
ajunge la zona rezervată presei. Am făcut întocmai şi imediat
m-am reîntâlnit cu colegii mei. M-au întrebat de Lushu, eu
le-am povestit pe scurt prin ce am trecut, apoi am stat puţin
să-mi trag sufletul. Atunci, telefonul a început să-mi sune, dar
nu puteam răspunde indiferent de ce tastă apăsam. Mi-au cedat
nervii şi am dat cu el de pământ de i s-a stricat display-ul, dar
telefonul continua să sune ca şi când mi-ar fi făcut în ciudă.
Atunci, m-am enervat rău de tot şi l-am făcut bucăţele, spre
uluiala celor din jur, spunându-mi că dacă nu mă pot folosi de
el când am nevoie, atunci mai bine mă lipsesc.
Am luat câteva exemplare din ultimul număr al revistei
Champions, apoi am urcat spre locul de comentariu. Acolo,
am mai întâmpinat o surpriză: nu găseam unde era locul nostru.
TVR, Dolce Sport şi Radio România deja se instalaseră la pupitrele lor, doar al nostru nu era indicat în vreun fel. A trebuit să
cobor iar la zona mixtă să vorbesc cu cei de acasă de pe telefonul
lui nea Viorel, căruia i-am lăsat şi acreditarea lui Lushu şi pe
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care l-am rugat să iasă în afara stadionului cât instalam cutia
şi să se uite după el, doar-doar o veni. Eu am revenit sus, unde
am găsit locul de comentariu, am făcut probele de sunet şi am
început să mă rog să apară şi Lushu. Am scris şi introducerea de
meci ca şi cum am fi fost amândoi. La 21:20, cu 20 de minute
înainte de a intra în direct, l-am văzut pe Lushu venind spre
mine cu nea Vio, moment în care am sărit să-l îmbrăţişez şi să-l
pup de parcă nu-l mai văzusem de o viaţă.
Am aflat după aceea tot ce s-a întâmplat. De la aeroport, a
luat un taxi cu un şofer care nu ştia unde este hotelul, astfel că
a făcut pe drum o oră şi jumătate. În cameră, şi-a lăsat doar
bagajul şi a căutat acreditarea, crezând că i-am lăsat-o acolo.
A luat apoi un alt taxi spre stadion şi acolo a început să caute
intrarea pentru mass-media, doar că nimeni nu vorbea engleza.
Tot le spunea „Press, press“, dar degeaba, astfel că a început să le
enumere numele ziarelor turceşti: Milliyet, Fanatik, Hurriyet,
Fotomac, moment în care s-au luminat şi oamenii de acolo şi
i-au arătat drumul! Lushu a mai avut noroc şi că nea Vio e destul
de înalt şi i-a fost destul de uşor să-l recunoască în mulţime,
astfel încât a reuşit să ajungă la timp.
Meciul, care avea să fie ultimul al lui Ioan Andone la CFR, a
fost foarte spectaculos, deşi terenul era îmbibat de apă. Cerul se
rupea deasupra noastră, fulgerele brăzdau văzduhul, iar furtuna
nu se mai oprea. Campioana României a deschis scorul prin
autogolul lui Nonkeu, presat de Pantelis Kapetanos, după care
Galata a început să atace ca la Rovine. În câteva minute, Aguirregaray a primit două cartonaşe galbene şi a fost eliminat, iar
de aici încolo, turcii au dominat total jocul. Felgueiras a parat
penalty-ul lui Felipe Melo în minutul 35, demonstrând încă o
dată că nu degeaba l-am botezat SuperMario încă de pe vremea
când era la FC Braşov. Condusă la pauză, trupa lui Fatih Terim
a evitat eşecul după golul din minutul 77 al golgeterului Burak
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Yilmaz, pe care îl vom ţine minte mult timp de acum încolo.
Pe lângă reuşitele numeroase din campionat şi din Champions
League, Burak devenise primul jucător care evoluează în Liga
Campionilor pentru toţi cei patru granzi ai Turciei: Fenerbahce,
Beşiktaş, Trabzonspor şi Galatasaray.
Treaba la stadion am terminat-o târziu de tot, pe la 2 noaptea, dar nu mai conta. Totul ieşise bine după atâtea peripeţii.
Am fost la conferinţele de presă ale lui Fatih Terim şi Ioan
Andone, am ajutat-o şi pe Alexandra la zona mixtă, apoi am
aşteptat ca Florin să transmită imaginile pe FTP. Ne-am oprit
lângă hotel să luăm nişte bere de la un supermarket, dar închisese. Nu am mai căutat în altă parte pentru că Florin ne-a spus
că în urmă cu o seară a trebuit să ascundă bine berea cumpărată
dintr-un magazin din apropiere. Alcoolul e prohibit în Turcia,
cel puţin la prima vedere. Aşa că singura şansă de a mai bea o
bere era la hotel. Am comandat mai multe cutii de 0,33l de la
recepţie, iar tipul care ne-a servit s-a uitat cam ciudat la noi, la
un moment dat. Ne-a întrebat când a revenit cu încă trei cutii
la masă la ce camere suntem cazaţi. I-am spus numerele de la
camere, iar recepţionerul ne-a întrebat dacă nu suntem italieni.
I-am spus că sunt Bogdan Socol şi vin din România, la care s-a
luminat dintr-odată la faţă, a zâmbit larg şi a zis într-o engleză
cu un puternic accent arăbesc: „Aaa, you are Bogdan Socol!
Ok!“, după care a plecat. Noi nu am înţeles nimic, dar ne-am
amuzat teribil pe marginea acestei faze. Probabil, tipul credea
că suntem de la alte camere şi nu ştia cum să ne ia. După câteva
beri, ne puteam odihni, în sfârşit, la capătul unei zile de pomină.
A doua zi, ne-am trezit aproape de ora 10 şi am coborât la
micul dejun, deşi am fi vrut să mai zăbovim în pat. Rămăsesem
doar cu Lushu şi cu Robert întrucât Alexandra, Florian şi nea
Vio au plecat la 8 dimineaţa spre Bucureşti cu maşina. Micul
dejun nu ne-a prea încântat şi ne-am zis că mai bine rămâneam
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în pat încă jumătate de oră după care să fi mers direct la piscină.
Avionul de întoarcere era spre seară, aşa că ne programasem o
oră de înot înainte de a preda camera, după care o vizită la moscheea Hagia Sofia. Robert ne-a însoţit, dar a preferat să nu intre,
în timp ce eu şi cu Lushu am admirat moscheea şi din interior.
Cu o zi înainte, Istanbulul nu ne impresionase aproape deloc,
poate şi din cauza vremii, a oboselii şi a stress-ului. Acum, însă,
era însorit şi am putut să ne bucurăm de frumuseţea locurilor.
Ne-am tras apoi sufletul un ceas la o terasă, unde am mâncat un
peşte-spadă, foarte gustos, şi am băut o bere, apoi am plecat spre
aeroport. Acolo, Lushu a mai avut parte de nişte emoţii chiar
la check-in pentru că nu apărea în lista de rezervări întrucât nu
plecase cu avionul cu care venisem eu. I s-a explicat că dacă ar
fi fost la Bucureşti nu s-ar fi putut urca în avion, dar aici a avut
noroc. După ce am trecut şi de controlul vamal, Lushu mi-a zis
că ar fi fost culmea să nu fi putut pleca acum, după ce ar fi avut
şansa de a fi deja în ţară dacă ar fi mers cu maşina lui nea Viorel.
Totul e, însă, bine când se termină cu bine. CFR rămânea
în cursa pentru calificare în optimile de finală din Champions
League, cu 4 puncte din trei etape, iar noi am ajuns acasă cu
bine după o deplasare pe muchie de cuţit şi la timp pentru a
vedea la televizor victoria cu 2-1 a Borussiei Dortmund în faţa
lui Real Madrid.
27 Octombrie 2012 | CS Severin – CFR Cluj 1-3 (0-2)
Am continuat să comentez CFR-ul în această săptămână,
după întoarcerea de la Istanbul şi am mers la Severin, unde
campioana a avut parte de un meci dificil, în ciuda scorului
de 3-1. A fost o vreme tare mohorâtă, cădea o ploaie rece şi
măruntă, iar senzaţia de frig a fost întărită şi de faptul că am
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fost cazaţi la un hotel din epoca comunistă, cu nişte camere
uriaşe şi neîncălzite.
Înainte de meci, m-am întâlnit cu amicul meu, Florin Codreanu, căruia i-am adus ghidul sezonului din Primera Division, editat de Marca. Am mâncat ceva, am băut două espresso,
apoi am luat-o pe jos spre stadion, unde mă aşteptau deja colegii
mei. M-am instalat la locul de comentariu, unul dintre cele mai
comfortabile din Liga 1, şi m-am putut bucura de un meci foarte frumos. Cu interimarul Feri Dican pe bancă, CFR a condus
cu 2-0 la pauză după golurile lui Ioan Hora şi Rui Pedro, dar
Severinul a avut o atitudine curajoasă şi putea chiar să scoată un
punct. Sergiu Arnăutu a redus din diferenţă cu prima sa reuşită
în Liga 1 şi tot el a trecut pe lângă egalare. Totuşi, CFR Cluj şi-a
asigurat victoria dintr-un penalty transformat în prelungiri de
Ricardo Cadu. După meci, m-am întâlnit cu Jerry Gane, secundul lui Nicolo Napoli şi care, ulterior, avea să devină antrenor
principal. Jerry era optimist în privinţa supravieţuirii, în ciuda
situaţiei delicate în care era echipa lui, iar eu i-am urat succes
din suflet în tentativa lui. Severinul avea să retrogradeze, totuşi,
însă a făcut-o într-un mod onorabil.
A doua zi, am sărit cu toţii peste micul dejun, după o noapte
în care ne-am încălzit cum am putut. Cum eu stăteam singur în
cameră, am luat cuvertura şi pătura de pe celălalt pat ca să mă învelesc, iar după un duş fierbinte, am reuşit să adorm relativ repede.
Dimineaţa, nu ştiam cum să scăpăm mai rapid din acel loc sinistru.
30 Octombrie 2012 | FC Braşov – Petrolul 0-2 (0-1)
La doar trei zile după duelul din campionat, FC Braşov şi
Petrolul se întâlneau din nou pe stadionul Tineretului, dar de
această dată în Cupa României. În Liga 1, prahovenii câştigaseră
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la un gol diferenţă, la ultimul meci al luii Mircea Rednic pe
banca Petrolului înainte de a pleca la Standard Liege. În locul
lui venise Cosmin Contra, care lăsase echipa din liga a treia
spaniolă, Fuenlabrada, pentru a doua sa aventură de antrenor
în România, după experienţa de la Poli Timişoara. La Braşov,
antrenorul Sorin Cârţu îşi dorea revanşa după eşecul din campionat, pe care-l considera rodul neşansei. Deşi „stegarii“ erau
optimişti, pe teren, Petrolul a fost de neoprit şi a câştigat cu 2-0
prin golurile lui Adrian Cristea şi Jeremy Bokila. A fost încă
o înfrângere, care avea să grăbească despărţirea Braşovului de
Sorin Cârţu. După meci, l-am auzit de la uşa vestiarului Petrolului pe Cosmin Contra, care era foarte bucuros de debutul
cu succes şi îi anunţa pe jucători că au liber o zi. Mi-a plăcut ce
le-a spus atunci tânărul antrenor jucătorilor: „Las eu mai mult
de la mine ca să daţi şi voi puţin mai mult!“
Au urmat câteva zile libere pentru mine, iar în weekend
am avut parte de câteva meciuri de senzaţie: Manchester
United – A rsenal 2-1 (goluri Robin Van Persie şi Patrice Evra,
respectiv Santi Cazorla), Barcelona – Celta Vigo 3-1 (Adriano,
David Villa, Jordi Alba – Mario Bermejo), ambele sâmbăta, iar
duminică am comentat Ajaccio – Marseille 0-2 (goluri semnate
de fraţii Andre şi Jordan Ayew) şi Liverpool – Newcastle 1-1
(Luis Suarez – Yohan Cabaye). După ce am terminat comentariul partidei de pe Anfield, am mers pe Arena Naţională, unde
am savurat derby-ul Steaua – Dinamo 3-1 din postura de simplu spectator. A fost foarte plăcut să merg la acest meci şi să-l
urmăresc fără tensiunea dinaintea şi din timpul comentariului.
Iar atmosfera şi desfăşurarea jocului au făcut din Clasicul României, un meci pe cinste.
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7 Noiembrie 2012 | CFR Cluj – Galatasaray 1-3 (0-1)
A fost una dintre cele mai frumoase deplasări interne din acest
sezon, dar şi cel mai neplăcut meci din cupele europene pe care
l-am comentat. Am plecat alături de operatorul Liviu Trandafir
şi reporterul Răvan Rotaru cu o zi mai devreme la Cluj, astfel că
totul a fost foarte relaxat. Ne-am oprit la Târgu Mureş să mâncăm, iar spre seară am ajuns la Cluj exact la timp pentru o intervenţie în direct de la stadionul CFR-ului alături de Gabi Balint
pentru emisiunea Euro Fotbal. Ne-am oprit direct la arena Dr.
Constantin Rădulescu şi am mers pe gazon, unde Vali Moraru
şi Gabi tocmai terminaseră live-ul pentru Digi Sport Special.
Cu Balint mai vorbisem doar la telefon când eram pe drum
despre ce urma să discutăm, meciul Real Madrid – Borussia
Dortmund, care se disputa în acea seară. A fost o plăcere să îl
am ca invitat pe Gabi, care, ca de obicei, îşi făcuse bine temele
şi era foarte bine informat. A doua zi, urma să comentăm împreună meciul, astfel că era important să ne înţelegem bine şi să
ne completăm exact când trebuie. Acum, după ce l-am cunoscut
mai bine, pot spune că Gabi Balint e un profesionist adevărat şi
un tip cu un bun-simţ deosebit şi un umor aparte. Şi când m-am
uitat din nou pe cifrele lui, mi-am reamintit ce mare fotbalist a
fost. El a reuşit dubla din meciul cu Danemarca din 1989, care
ne-a dus la Coppa del Mondo, el a marcat în egalul împotriva
campioanei mondiale, Argentina, din 1990, şi tot el a înscris
unul dintre golurile finalei magice de la Sevilla din 1986. În plus,
a dat 28 de goluri în Primera Division în 83 de meciuri pentru o
echipă precum Real Burgos, care acum e în liga a şasea din Spania! Păcat că s-a retras prea devreme din cauza unei accidentări.
A doua zi, mi-am făcut ritualul de dimineaţă la Cluj: am
coborât din Gruia la River Cafe, cafeneaua mea preferată, de
pe malul Someşului, unde am băut două espresso şi am răsfoit
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ziarele. Mi se pare fascinant să stau la geam în cafenea, să sorb
dintr-o ceşcuţă de espresso scurt, să simt mirosul proaspăt de
tipar al ziarelor şi să privesc la cum se derulează viaţa din oraşul
situat în inima Transilvaniei. Nu văd acea grabă specifică Bucureştiului, totul este mult mai liniştit, oamenii merg parcă mai
relaxaţi pe stradă, în ritmul Someşului, care curge şi el ardeleneşte, adică drept, corect, dar un pic molcom. După aproape o
oră în care mi-am încărcat bateriile în acest stil, m-am întâlnit
cu amicul meu, Paul Pop, şi cu un coleg de-al lui de la facultate
şi am mers să luăm prânzul într-unul din restaurantele mele
favorite, cu specific românesc, unde am mâncat pentru prima
dată un delicios gulaş de ciuperci.
M-am întors apoi la hotel, unde am şi dormit puţin, apoi
mi-am ordonat informaţiile scoase pentru meci. Am coborât
în cafeneaua hotelului cu vreo două ore înaintea partidei din
Gruia, unde am fost neplăcut surprins de cât de urât s-au comportat suporterii turci când li s-a spus că nu li se pot servi băuturi alcoolice din cauză că sunt în apropierea stadionului şi cu
puţin timp înaintea orei de start a meciului. Fanii Galatei au
fost foarte nemulţumiţi şi unul dintre ei a scăpat printre dinţi
un „Sictir“ răspicat în direcţia barmanului care, foarte liniştit,
i-a răspuns cu zâmbetul pe buze: „şi eu te iubesc!“
După acest episod, am plecat spre stadion, unde m-am întâlnit cu Gabi care-şi încheiase una dintre intrările în direct de
la Euro Fotbal. Am luat apoi foaia cu echipele de start şi am
mers spre locul de unde urma să comentăm.
M-am înţeles foarte bine cu Gabi în timpul comentariului,
doar că nu a mers totul perfect. Şi asta pentru că, la un moment
dat, cutia noastră nu a mai primit curent şi timp de câteva minute
m-am agitat să rezolv problema care, de fapt, nu depindea de noi.
Un cablu de alimentare a fost scos din greşeală sau nu de cineva,
asta nu vom afla vreodată, dar situaţia a fost remediată curând.
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În plus, am fost dezamăgiţi de prestaţia CFR-ului, care, la
primul meci în Champions League cu portughezul Paulo Sergio, a
jucat foarte fricos, iar Galata a făcut spectacol graţie lui Burak Yilmaz, al doilea turc care realizează un hattrick în Liga Campionilor.
Clujul a redus din diferenţă prin Modou Sougou, care a punctat
pentru 1-2, dar supremaţia trupei Împăratului Terim nu a putut
fi contestată vreun moment. Victoria lui Galatasaray cu 3-1 avea
să facă diferenţa în privinţa echipei calificate în optimile de finală.
A doua zi, am plecat devreme din Cluj pentru că seara am
avut de comentat un supermeci din Europa League, Athletic
Bilbao – Olympique Lyon 2-3, după ce mai devreme văzusem
victoria Stelei din deplasare cu Molde, scor 2-1. Partida de pe
San Mames a fost senzaţională: francezii au condus cu 2-0 la
pauză, după golurile lui Bafetimbi Gomis şi Yoann Gourcuff,
Bilbao a egalat prin reuşitele lui Ander Herrera şi Aritz Aduriz,
din penalty, dar Lyon a dat lovitura de graţie datorită lui Alexandre Lacazette. OL avea să câştige grupa, în timp ce Athletic,
finalista ediţiei precedente, a părăsit prematur competiţia.
12 Noiembrie 2012 | U Cluj – Rapid 1-2 (0-1)
A urmat un weekend fabulos cu meciuri de cinci stele din Anglia şi Spania! Sâmbătă, a fost ziua de graţie cu Arsenal – Fulham
3-3 (la pauză era 2-2, după o suită de răsturnări de situaţie. Olivier Giroud şi Dimitar Berbatov au reuşit, fiecare, câte o dublă, iar
lista marcatorilor a fost completată de Lukas Podolski şi Alexander Kacaniklic) şi Aston Villa – Manchester United 2-3. Gruparea
din Birmingham a condus cu 2-0 la începutul reprizei a doua
graţie dublei semnate de Andreas Weimann. Totuşi, austriacul
nu a fost Man of the Match pentru că Chicharito Hernandez i-a
suflat acest titlu onorific după un hattrick de senzaţie.
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Duminică, am comentat Chelsea – Liverpool 1-1 (goluri
John Terry, accidentat grav după ce a deschis scorul, respectiv
Luis Suarez) şi Levante – Real Madrid 1-2. Aceasta a fost o
partidă imprevizibilă încă de la început: Cristiano Ronaldo şi-a
spart arcada în urma unui atac violent al lui David Navarro, a
deschis apoi scorul şi a fost schimbat la pauză de Jose Mourinho.
Angel a egalat în minutul 62 pentru Levante, iar Xabi Alonso a
ratat un penalty acordat uşor pentru galactici, care au fost salvaţi
de puştiul Alvaro Morata la prima atingere de balon. Am simţit
încă dinainte de a intra pe teren că Mourinho îşi punea toate
speranţele în acest atacant de la Academia Realului, iar Morata
nu a dezamăgit încrederea antrenorului portughez.
După un asemenea weekend, luni am luat din nou drumul
Clujului, unde am comentat U – Rapid. Era un meci considerat
important şi pentru că pe banca „şepcilor roşii“ debuta Marius
Şumudică tocmai împotriva echipei sale de suflet. Cu ocazia acestei
partide, am mai bifat o premieră. Pe drum, directorul nostru de
programe, Mircea Şai, m-a sunat să-mi spună că eu urma să coordonez intervenţiile în direct ale Alexandrei Turda imediat după
finalul jocului. Asta însemna că o cameră de filmat avea să fie lângă
mine, iar după sfârşitul comentariului deveneam moderator. Era
ceva inedit nu doar pentru mine, dar şi pentru Digi Sport şi pentru
televiziunile de sport din România. Şi asta pentru că nu se putea
realiza Fanatik Show întrucât pe Digi Sport 2 era Turneul Campionilor la tenis, iar studioul unde se filmează emisiunile era ocupat
de Ion Ţiriac şi Silviu Zancu, care şi comentau competiţia. A fost
un caz de excepţie pentru că nu în fiecare zi ai ocazia să-l ai invitat
pe Ion ţiriac, care asigură întotdeauna un comentariu savuros.
Mai eram cu şoferul Eugen Teşcoi, cu reporterul Elsion Vaso
şi operatorul Cătălin Dimancea. Ne-am oprit la Târgu Mureş
pentru a lua prânzul, iar la Cluj am ajuns cu doar o oră înainte
de startul meciului, astfel că ne-am oprit direct la stadion.
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Rapidul s-a impus cu 2-1 prin golurile lui Ovidiu Herea
şi Ştefan Grigorie, respectiv Octavian Drăghici, şi i-a stricat
debutul lui Şumudică. Oricum, Şumi nu avea să stea prea mult
pe banca lui U!
Imediat după finalul partidei, a urmat o pauză publicitară
de vreo câteva zeci de secunde, apoi am intrat în direct de la
pupitrul de comentariu, însă din postura de moderator. Începutul nu a fost prea bun pentru că îmi oprisem sunetul la sfârşitul
comentariului şi am uitat să deschid calea, iar primele cuvinte
le-am rostit în eter precum vorbeşte peştele în apă. Noroc că
producătorul Radu Costin şi-a dat repede seama şi mi-a spus
în cască, iar problema am rezolvat-o imediat. Alexandra a avut
invitaţi din partea ambelor echipe astfel că toate reacţiile de
la Cluj au însumat aproape 25 de minute. La final, din cauza
oboselii, în loc să-mi iau, pur şi simplu, la revedere, am spus că
dau legătura în studio! Sincer, mi-a plăcut ideea de a coordona
intervenţiile în direct de la stadion, mai ales că Mircea Șai m-a
felicitat şi mi-a spus că am făcut o treabă bună, iar audienţa a
fost chiar mai mare decât la ediţiile de Fanatik Show sau Digi
Sport Special după astfel de meciuri.
După tot iureşul ăsta, nu am mai fost în stare de nimic.
M-am retras în cameră şi am adormit foarte repede, mai ales că
a doua zi urma să plecăm de dimineaţă spre Bucureşti.
18 Noiembrie 2012 | Steaua – CS Severin 2-1 (2-1)
După o zi de sâmbătă în care am avut parte de două supermeciuri din Premier League, duminică reveneam în Ghencea.
Cu o zi înainte, am comentat derby-ul Nordului Londrei,
Arsenal – Tottenham, încheiat cu acelaşi scor ca şi în sezonul
trecut, 5-2. Spurs au condus cu 1-0 după reuşita lui Emmanuel
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Adebayor, dar până la pauză, „tunarii“ au întors scorul şi au
intrat la vestiare cu 3-1, în urma golurilor marcate de Per Mertesacker, Lukas Podolski şi Olivier Giroud. Până la final, trupa
lui Arsene Wenger a mai punctat prin Santi Cazorla şi Theo
Walcott, în timp ce pentru Tottenham a mai înscris Gareth
Bale. După acest festival de goluri, am comentat Norwich –
Manchester United. Într-o atmosferă copleşitoare pe un Carrow
Road vopsit parcă în tradiţionalul galben-verde de fularele şi
steagurile fanilor gazdelor, „canarii“ s-au impus cu 1-0 la capătul celui mai bun meci al lor din acest sezon prin golul lui
Anthony Pilkington.
Duminică, am comentat alături de Ionuţ Angheluţă confruntarea dintre liderul Ligii 1 şi ultima clasată, Steaua –
CS Turnu Severin. În ciuda faptului că se anunţa un duel al
extremelor, meciul a fost destul de complicat pentru stelişti, care
s-au văzut conduşi în debutul jocului, după reuşita lui Cosmin
Vancea. Până la pauză, însă, echipa lui Laurenţiu Reghecampf
a revenit şi şi-a asigurat toate cele trei puncte graţie lui Cristi
Tănase şi Raul Rusescu.
În această partidă, steliştii au surprins cu un lichid verzui
oferit în nişte pungi de cei de la marginea terenului şi băut de
jucători direct pe gazon în timpul meciului. În acel moment,
mi-am adus aminte de un film mai vechi, „Hrana verde“, cu
Charlton Heston, şi am pomenit de el în timpul comentariului
spre amuzamentul lui Ionuţ. Ulterior, s-a dovedit că în acele pungi era o băutură energizantă cu efect imediat asupra jucătorilor.
Cu toate că a câştigat cu 2-1, Steaua a avut de suferit mult
după acest joc întrucât Daniel Georgievski s-a accidentat grav
în minutul 88 şi nu a mai putut juca până în martie 2013.
După ce şi-a revenit, macedoneanul nu a mai fost cel dinaintea
accidentării. Pentru roş-albaştri, continua blestemul postului
de fundaş dreapta, unul deficitar în ultimii ani.
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19 Noiembrie 2012 | Rapid – Gaz Metan 2-1 (0-1)
În această seară de luni, am avut neplăcuta experienţă de a
comenta un meci disputat fără spectatori. Şi a fost cu atât mai
ciudat cu cât mă aflam în Giuleşti, pe un stadion care capătă un
suflu special când suporterii cântă din inimă imnul Rapidului
şi care parcă are o viaţă proprie la fiecare joc.
Am spus din nou că fotbalul trebuie să aparţină spectatorilor, iar fără ei în tribune, nu are niciun farmec. La fel a fost şi
acum, când ritmul a avut serios de suferit din cauza atmosferei
inexistente, iar echipele s-au dezmorţit cu greu. Gaz Metan a
profitat în prima repriză de ambientul glacial şi a deschis scorul
prin Eric, din penalty, dar la fel ca şi în urmă cu un sezon s-a
sufocat în partea a doua. În 2011, Rapidul a revenit de la 0-2 la
pauză şi s-a impus cu 3-2. Acum, giuleştenii au câştigat cu 2-1
graţie reuşitelor lui Alex Ioniţă şi Ovidiu Herea, din penalty. Se
confirma încă o dată că lui Cristi Pustai, antrenorul Mediaşului,
nu-i prieşte în Giuleşti.
22 Noiembrie 2012 | Steaua – VfB Stuttgart 1-5 (0-4)
Până la măcelul de pe Arena Naţională, am comentat două
meciuri de Champions League, Valencia – Bayern Munchen 1-1
(goluri Sofiane Feghouli, respectiv Thomas Muller) şi Manchester City – Real Madrid, tot 1-1, cu un nou recital marca Jose
Mourinho la finalul jocului. Portughezul a fost nemulţumit de
anumite decizii ale arbitrului şi s-a dat în spectacol, cum îi place
să facă de atâtea ori, mai ales că Realul şi-a asigurat calificarea
în optimile de finală cu acest rezultat. Karim Benzema a deschis
scorul în debutul partidei, iar City a egalat dintr-un penalty
transformat de Kun Aguero.
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Joi, am asistat la o execuţie în direct alături de colegul meu,
Ionuţ Angheluţă. A fost o primă repriză în care Stuttgart ne-a
luat tare de tot şi a dat cu Steaua de pământ la fiecare atac.
Nemţilor le-a ieşit totul, fiecare şut pe poarta lui Tătăruşanu
însemna un eurogol, iar trupa lui Reghecampf era incapabilă să
răspundă. Mi-am amintit de ce spusese Emil Grădinescu înainte de meci, când eram pe gazon împreună cu Bogdan Stelea:
„Steaua o are grea!“ şi nu a fost grea, ci imposibilă. Şvabii au avut
4-0 la pauză după reuşitele lui Serdar Tasci, Shinji Okazaki,
Martin Harnik şi Gotoku Sakai, iar Ionuţ l-a înţepat ironic pe
patronul Stelei: „Gigi Becali cerea adversari pe măsură pentru
Steaua, care defilează în campionat. Dar nu atât de buni!“
Mă gândeam şi eu că a doua zi era Black Friday, iar Vinerea
Neagră a venit cu o zi mai devreme pentru stelişti, care au prins
o superofertă de la Stuttgart: patru într-o repriză. Nemţii au mai
punctat o dată prin Okazaki, iar roş-albaştrii au marcat golul
de consolare prin Mihai Costea. Mi-a plăcut mult atitudinea
publicului, care a rămas pe stadion alături de echipă până la
final şi a continuat să-i încurajeze pe jucători şi la 5-0. Din acest
punct de vedere, fanii au fost fantastici şi nu am plecat de la
Arenă cu un gust amar, deşi situaţia Stelei în grupă se complica serios înaintea ultimei etape. Totuşi, trupa lui Reghecampf
rămânea pe primul loc şi era stăpâna propriului său destin în
ceea ce priveşte calificarea în 16-imile Europa League.

DECEMBRIE 2012
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1 Decembrie 2012 | FC Braşov – Viitorul 3-1 (1-1)
1 Decembrie are o însemnătate aparte pentru mine nu doar
datorită faptului că este Ziua Naţională a României, dar şi pentru
că cei mai buni prieteni ai mei, Romy şi Andrei, sunt născuţi
în această zi. Cum urma să comentez la Braşov, am profitat de
ocazie pentru a mă întâlni la prânz cu Andrei pentru a-l felicita şi
m-am bucurat că am putut îmbina utilul cu plăcutul, aşa cum se
tot întâmplă când merg la Braşov. După ce am mâncat, am făcut
joncţiunea cu colegii mei la stadion, unde „stegarii“ au câştigat
destul de clar cu 3-1 în faţa Viitorului Constanţa, după reuşitele
lui Alexandru Mateiu, Mugurel Buga, din penalty, şi Georgian
Păun, respectiv Aurelian Chiţu. La finalul partidei, Gică Hagi
a fost foarte nervos şi i-a băgat în şedinţă pe jucători la vestiare,
din acest motiv întârziind puţin şi la flash-interviul de după meci.
Nu am mai rămas seara în Braşov şi ne-am întors acasă
pentru a nu rata derby-ul Real Madrid – Atletico. Trupa lui
Mourinho s-a impus cu 2-0 graţie golurilor marcate de Cristiano Ronaldo şi Mesut Ozil, astfel că ziua a fost perfectă de la
început până la sfârşit!
3 Decembrie 2012 | Dinamo – CS Severin 4-2 (1-1)
Şi meciul din Ştefan cel Mare mi-a lăsat un gust amar din
cauză că a semănat cu unul fără spectatori. Au fost doar câteva
sute de oameni pe stadion, astfel că atmosfera a fost tristă, iar în
astfel de situaţii şi comentariul devine mult mai dificil. Pentru
mine, fotbalul fără spectatori este precum mâncarea fără sare, nu
are niciun gust şi nu îl poţi savura în niciun fel. Aşa a fost şi acum,
deşi s-au marcat şase goluri, dintre care patru în a doua repriză.
Ultima clasată în Liga 1, CS Turnu Severin, a condus cu 1-0 după
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un penalty transformat de Ionuţ Neacşa, dar Dinamo, cu Dorinel
Munteanu pe bancă, a egalat prin Cosmin Matei. „Câinii roşii“
s-au desprins pe tabelă în repriza secundă, după reuşitele lui Ionel
Dănciulescu, Marius Alexe, din penalty, şi George Țucudean, iar
mehedinţenii au mai punctat o singură dată prin francezul Joel
Thomas, cu un şut frumos din afara careului.
6 Decembrie 2012 | FC Copenhaga – Steaua 1-1 (0-0)
În oraşul Micuţei Sirene, calificarea în primăvara europeană i
se înfăţişează Stelei ca o sirenă seducătoare. Important este ca roşalbaştrii să nu se lase cuceriţi de danezi, să nu se lase scufundaţi
în adâncurile Mării Nordului şi să-şi continue drumul spre glorie,
învingând îngheţul şi aducând încă o dată primăvara la Bucureşti.
Aşa mi-am început comentariul partidei de pe Parkenstadion
şi aşa voi sublinia fiecare introducere de meci, care mi s-a părut
inspirată în acest sezon.
Fără îndoială, a fost una dintre cele mai frumoase deplasări
în acest sezon din toate punctele de vedere. Cu o zi înaintea
decolării spre Copenhaga, am ridicat alături de Andrei Tivilichi
trofeul TV Mania pentru cea mai bună echipă de comentatori
sportivi acordat Digi Sport.
Cum zborul cu escală la Zurich era programat la 6 dimineaţa,
ne-am făcut apariţia la aeroport cu un sfert de oră înainte de 5
în formula completă: alături de mine, era colegul de comentariu, Dan Ştefănescu, operatorul Adrian Ronai, cunoscut drept
„Rooney“ şi reporterul Răzvan „Otto“ Rotaru. Chiar înaintea
check-in-ului, m-am întâlnit şi cu Gabi Torje, care se întorcea la
Granada, după o scurtă vizită în ţară. I-am spus că m-a impresionat mult cum a jucat echipa lui în meciul de Cupă cu Real
Zaragoza, pe care-l comentasem pe 29 noiembrie, încheiat cu
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victoria Granadei cu 2-1 (goluri Ighalo şi Mainz, respectiv Jose
Mari). Totodată, i-am mărturisit că mi-a părut rău pentru că nu
s-a calificat din cauza golului marcat în deplasare de echipa lui
Cristi Săpunaru. I-am urat multă baftă, iar după ce am făcut
toate formalităţile, m-am îndreptat spre poarta de îmbarcare. În
ciuda orei foarte matinale, am găsit şi ziarele de sport, nelipsite
în nicio deplasare pentru mine. Cât aşteptam anunţul pentru
începerea îmbarcării, am constatat că în acelaşi avion de Zurich,
mergea şi Gabriel Machado, atacantul brazilian care tocmai se
despărţise de Steaua şi îşi căuta echipă. Machado era cu soţia
şi cu băieţelul său şi i-a spus lui Otto că nu mai vrea să joace în
România din cauza problemelor întâmpinate. Gabi a fost foarte
deschis şi amabil, ca un sud-american autentic, ce poartă mereu
în suflet soarele Copacabanei, şi a acceptat să îl şi fotografiem
pentru a-i reda declaraţiile însoţite şi de o poză pe site-ul nostru,
www.digisport.ro. Ulterior, Machado a ajuns pentru puţină vreme la Rayo Vallecano, unde nu a apucat să joace, după care, în
stagiunea 2013-2014, s-a mutat în Suedia, la Syrianska.
După escala destul de scurtă de la Zurich, am ajuns la Copenhaga în jurul orei 11, cu o jumătate de ceas înaintea sosirii
delegaţiei Stelei. Cum Otto şi Rooney urmau să filmeze ieşirea
jucătorilor din aeroport, Dan şi cu mine ne-am oprit la un bar
din aeroport, de unde ne-am cumpărat un sandviş cu creveţi
şi o bere. Am fost foarte surprins să constat că o bere la 0,33l
costă aproape 6 euro, dar explicaţia este logică, totuşi, pentru
că Danemarca este una dintre cele mai civilizate ţări din lume,
unde nivelul de trai este foarte ridicat, iar rata criminalităţii este
printre cele mai scăzute la nivel global. Lushu mai fusese o dată
în Norvegia, tot cu Steaua, la meciul de tristă amintire cu Rosenborg, din 2005, şi ştia la ce să se aştepte în privinţa preţurilor.
După ce colegii noştri şi-au terminat treaba, am luat un taxi
spre hotel şi, totodată, primul contact cu ceea ce înseamnă ţările
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nordice. Erau minus 2 grade Celsius, dar umiditatea foarte ridicată
ne făcea să simţim mult mai pătrunzător frigul începutului de
iarnă daneză. Cursa cu taxiul a făcut aproape 40 de euro, iar când
am ajuns la hotel, am aflat că mai aveam de aşteptat până la ora 15
pentru a ne putea caza, ceea ce însemna că mai aveam de aşteptat
mai bine de două ceasuri. Oboseala începuse să mă copleşească
şi simţeam nevoia acută de a mă întinde fie şi numai 10 minute.
După o aşteptare ce mi s-a părut din cale-afară de lungă,
ne-am instalat în camerele noastre, ne-am desfăcut bagajele, am
făcut un duş şi am apucat să ne odihnim puţin. Apoi, am plecat
spre Parkenstadion pentru conferinţa de presă şi antrenamentul
oficial al Stelei. Drumul între hotel şi stadion a fost destul de
scurt, iar în taxi, am fost impresionaţi să vedem că şi pe ninsoare, danezii circulă mai mult cu bicicletele decât cu maşinile
şi că nu resimt deloc frigul, fiind îmbrăcaţi lejer, spre deosebire
de noi, care arătam precum Moş Gerilă! Aşa cum aveam să
remarc şi în Elveţia, în sezonul următor, în aceste locuri totul
este aşezat, iar viaţa îşi urmează cursul firesc într-un calm aparte. Bicicletele sunt lăsate pe stradă fără a fi legate pentru că, în
Danemarca, tentativa de furt este pedepsită foarte aspru, iar
sistemul social este atât de bine pus la punct şi atât de sigur încât
cei aflaţi la greu primesc un ajutor de şomaj de aproape trei mii
de euro lunar! La trecerea de pietoni, când o maşină a oprit să
ne lase să traversăm, eu aproape că am început să alerg pentru
ca şoferul să nu aştepte prea mult, aşa cum fac în România.
Însă, imediat am observat că sunt dintr-un alt film: doar eu mă
grăbeam, în vreme ce toţi ceilalţi pietoni traversau agale fără a
declanşa o criză de nervi din partea şoferului, urmată de vreun
claxon interminabil. M-am simţit precum în filmul „In time“,
cu Ashton Kutcher şi Amanda Seyfried, în care viaţa oamenilor
de rând depindea în totalitate de timp: totul se plătea în zile
şi ore, iar atunci când timpul de pe ceasul tău expira, mureai.
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Doar cei bogaţi erau privilegiaţi: nu aveau grija timpului care
se scurgea şi stăteau într-o zonă de vis, unde muritorii de rând
nu aveau acces. Când protagonistul filmului ajunge din zona
clasei de jos în cea plină de lux, el continuă să fie pe fugă, până
când cineva îi spune: „Nu pari să fii de-al locului. Aici, nimeni
nu se grăbeşte!“ Acelaşi sentiment l-am avut şi eu când am
conştientizat cât de diferit sunt de ceilalţi oameni din ţările cu
adevărat civilizate. Totodată, am constatat şi câtă atenţie este
acordată bicicliştilor: când am vrut să coborâm din taxi, şoferul
ne-a rugat pe un ton foarte convingător să ne asigurăm înainte
de a deschide uşa pentru a nu accidenta pe cineva care ar fi putut
veni pe pista pentru biciclete.
La conferinţa de presă, l-am întrebat pe Laurenţiu Reghecampf dacă Steaua va renunţa la filosofia sa de joc pentru a
obţine egalul necesar calificării, aşa cum citisem cu câteva zile
înainte. Reghe chiar s-a bucurat de acest prilej apărut pentru
a spune că echipa sa va juca la fel cum a făcut-o şi până acum,
iar meciul de a doua zi avea să-i dea dreptate.
L-am întrebat şi pe Alex Chipciu dacă se va repeta istoria
din precedentele două deplasări din grupa Europa League: el
să înscrie, iar Steaua să obţină un rezultat pozitiv. Alex, pe care
îl ştiu destul de bine de când era la FC Braşov, a fost oarecum
surprins de această statistică, spunând că nu ştia de acest lucru,
dar că şi-ar dori ca tradiţia să continue.
Am mers şi pe gazon la începutul antrenamentului oficial şi
am constatat că suprafaţa de joc nu era în cele mai bune condiţii,
iar a doua zi, la ora meciului, avea să ne aştepte un frig zdravăn.
După ce am plecat de la stadion, ne-am oprit la un restaurant
din apropierea hotelului pentru a lua cina, după care, întorşi în
camere, am încercat să găsim un link unde să vedem meciul
lui CFR Cluj cu Manchester United, de pe Old Trafford. Din
păcate, a trebuit să ne mulţumim doar cu cronica live text de
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pe site-ul www.digisport.ro. Ne-a părut rău că în ciuda victoriei istorice cu 1-0, cu un gol fabulos marcat de Luiz Alberto,
CFR nu s-a calificat în optimile Champions League întrucât şi
Galatasaray a învins-o pe Braga. Gruparea din Gruia realiza un
record de puncte pentru o echipă românească în grupele Ligii,
10, depăşind performanţa Unirii Urziceni din 2009, dar urma
să-şi continue aventura în 16-imile de finală din Europa League.
Cum şi CFR şi Galata au avut 10 puncte, diferenţa a făcut-o
meciul direct de la Cluj, câştigat categoric de turci cu 3-1.
A doua zi, ne-am trezit ca noi după un somn adânc şi, după un
mic dejun copios, am decis să luăm la pas Copenhaga, mai ales
că eram foarte aproape de centru, iar oraşul îşi îmbrăcase hainele
de sărbătoare pentru Crăciun. Pe străzi, lumea era foarte veselă
şi mă gândeam că nu e nevoie neapărat de soare pentru a fi binedispus. Bunăstarea şi liniştea pe care ţi-o oferă un oraş în care
nu am auzit vreun claxon pot compensa absenţa razelor soarelui.
Vremea se schimba la fiecare 10 minute: ieşea soarele, apoi
cerul căpăta nuanţe de un gri ameninţător, care îşi amplifica
senzaţia de frig, ningea, apoi se însenina din nou şi tot aşa.
Am ajuns din întâmplare la schimbarea gărzii la Palatul
Regal, în stilul celei de la Buckingham. A fost ceva inedit pentru noi şi am fost foarte impresionaţi de ce am văzut, apoi am
ajuns la Mica Sirenă, care este într-adevăr... mică! Mi s-a părut
că este amplasată într-un loc cam izolat, dar asta poate că nu e
ceva neapărat rău dacă ţinem cont de câte probleme a avut de-a
lungul vremii cu turiştii rău-intenţionaţi. Ceva mai devreme,
pe la Mica Sirenă trecuseră şi suporterii Stelei, care au lăsat pe
o băncuţă un mesaj trivial la adresa celor de la Dinamo, semn
că rivalitatea dintre cele două cluburi nu are graniţe!
După câteva ore de vizitat oraşul, ne-am întors la hotel. Rooney trebuia să ajungă mai devreme la stadion împreună cu Otto,
în timp ce eu şi cu Lushu am mai zăbovit vreo trei ore pentru
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a ne pregăti de meci. După ce mi-am sintetizat toate informaţiile necesare şi după ce am citit ziarele de acasă pe tabletă am
făcut un duş şi m-am îmbrăcat foarte gros pentru că urma să
comentăm de afară. Mi-am luat două perechi de ciorapi, cei mai
călduroşi bocanci, două pulovere, o cagulă care să-mi acopere
toată faţa şi mănuşi.
Ajunşi la stadion, am stat cât mai mult în zona rezervată presei, unde am devorat câteva sandvişuri cu somon şi am
băut un ceai şi o cafea fierbinte pentru a ne face rezervele de
căldură pentru frigul siberian care ne aştepta afară. Locurile
noastre de comentariu erau apropiate de cel al colegului de la
Radio România Actualităţi, Ilie Dobre, în faţa noastră stătea
Emil Grădinescu, de la Dolce, iar cuplul Felix Drăghici – Costi
Mocanu, de la PRO TV, era plasat în stânga. Între noi era un
localnic, care purta o vestă de la UEFA şi care ne sfida prin vestimenţia şi atitudinea sa: era îmbrăcat doar cu un pulover şi bea
cu poftă dintr-un pahar de cola în care avea şi două cuburi de
gheaţă. Asta în timp ce noi eram înfofoliţi până în cap şi ne mai
încălzeam strângând în mâini câte un pahar de ceai fierbinte.
Arena nu s-a umplut, aşa cum anunţau gazdele, în schimb,
ne-a impresionat numărul mare de români, vreo mie, prezenţi
în tribune, majoritatea veniţi din Nordul Europei.
Steaua a dominat tactic meciul şi a arătat ca o echipă matură,
care ştie să-şi atingă obiectivul cu eleganţă. Avea nevoie de un
egal pentru a fi sigură de calificare, dar nu s-a închis şi a avut
o atitudine pozitivă. La pauză, mă simţeam atât de îngheţat că
nici nu m-am mai ridicat de pe scaunul pe care îmi pusesem şi
cagula ca să ţină de cald cât de cât, de teamă să nu se răcească.
Asta a însemnat că am stat nemişcat mai bine de două ore în loc.
După 0-0 în primele 45 de minute, Steaua şi-a complicat situaţia după ce Cristi Tănase a primit direct cartonaşul roşu pentru o cădere în careul danezilor la care mulţi au văzut penalty.
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Nu şi arbitrul turc Huseyn Gocek, care l-a eliminat pe decarul
nostru. În momentul acela, mi-a venit să spun: „Ce-ai făcut,
Dodele?“, dar mai bine că m-am abţinut. Nouă ni s-a părut
simulare la început, dar analizele de după meci au arătat că trebuia să primim lovitură de la 11 metri. Tot pe marginea acestei
faze, a fost un moment amuzant la conferinţa de presă, pe care
mi l-a relatat Lushu. Un ziarist român l-a întrebat pe antrenorul
Stelei: „Reghe, ţi-a fost cumva târşă când a fost eliminat Dodel?“
La care Laurenţiu a răspuns spumos: „Nu, nu mi-a fost târşă şi
nu a fost eliminat Dodel, ci Tănase!“
Steaua a fost salvată din nou de Raul Rusescu, care a prins un
şut de senzaţie în minutul 73 şi a asigurat roş-albaştrilor o nouă
primăvară europeană. Raul de Ghencea, cum i-am tot spus în
acest sezon, şi-a făcut din nou datoria, iar Steaua jubila. Chiar
dacă FC Copenhaga a egalat la 1 prin Igor Vetokele, steliştii nu
au mai putut pierde poziţia de lider în grupa E. Şi asta pentru
că Stuttgart a pierdut surprinzător acasă cu Molde, 0-1, dar s-a
calificat de pe locul secund în 16-imile de finală.
La vreo trei ore după terminarea meciului, am plecat şi noi spre
hotel şi am avut norocul să mai găsim un restaurant turcesc deschis
în apropiere şi acolo am luat cea mai copioasă masă a zilei. Am
realizat atunci că, în acest sezon, cuplul Ştefănescu – Socol a purtat
noroc echipelor româneşti în Europa: cu noi, nici CFR, nici Steaua
nu au pierdut vreodată, cu Basel, Copenhaga sau Galatasaray.
Avionul de întoarcere era pe seară, astfel că am avut timp să
vizităm şi Parcul Tivoli, aflat foarte aproape de hotelul nostru.
Totul era împodobit pentru Crăciun, iar acolo am văzut pentru
prima dată pe viu cum arată renii lui Moş Crăciun. Preţurile
erau cam piperate şi acolo, un bilet de intrare costând 20 de
euro, dar a meritat din plin.
Ne întorceam acasă cu amintiri frumoase şi cu calificarea Stelei. Tot aşa se mai întâmplase în 2006, la prima mea ieşire în afară
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ca jurnalist, când tot pe 6 decembrie, de Sfântul Nicolae, Steaua
a remizat la Lyon, tot 1-1, şi s-a calificat în primăvara europeană.
9 Decembrie 2012 | Atletico – Deportivo 6-0 (3-0)
Ajuns vineri noaptea la Bucureşti, sâmbătă am avut un singur meci de comentat, Real Madrid – Real Valladolid 2-3, unde
l-am avut ca partener tot pe Dan. A fost o partidă foarte interesantă, mai ales că echipa lui Mourinho a fost condusă de două
ori, după două faze fixe transformate în gol de Manucho, dar
s-a impus graţie lui Mesut Ozil, care a reuşit o dublă de senzaţie.
Duminică, am avut de realizat o ediţie specială de Fotbal
European cu ocazia derby-ului dintre Manchester City şi Manchester United. La Manchester, erau George Dobre şi Andrei
Niculescu, iar eu trebuia să asigur comentariul de la Bucureşti în
caz că ar fi apărut probleme. Din fericire, nu a fost cazul, iar emisiunea a fost una reuşită, după cum mi-a spus şi Ilie Dumitrescu,
alături de care am fost în studio. Înainte de a începe emisiunea,
Andrei mi-a spus la telefon să fiu atent la ce introducere a făcut
pentru meci. „Te sparg!“, mi-a zis în glumă. Trebuie să recunosc că
a fost foarte inspirat şi l-am felicitat după joc, spunându-i că nici
mie nu mi-ar fi ieşit mai bine. Mai mult, la final de an, când am
filmat pentru mai multe emisiuni retrospective, Andrei Niculescu
s-a oprit asupra acestui moment şi a povestit şi discuţia noastră.
În timpul emisiunii, am avut două intervenţii în direct cu
George şi Andrei de pe gazon, cu puţin înainte ca pe teren să
apară actorii Tom Cruise şi Robert Duvall, invitaţi speciali la
acest derby. Dincolo de faptul că meciul a fost fabulos, de cinci
stele, cu United conducând la pauză cu 2-0, după dubla lui
Wayne Rooney, şi cu City egalând graţie lui Yaya Toure şi Pablo
Zabaleta înainte ca Robin Van Persie să închidă conturile la 2-3

78

Bogdan Socol

în prelungiri dintr-o lovitură liberă, emisiunea a ieşit foarte bine.
Şi eu şi Ilie ne-am simţit perfect în studio şi totul a curs impecabil mulţumită, în primul rând, producătorului Mihai Pârvuţă.
Pentru ca întreaga zi să fie memorabilă, mai târziu am comentat Atletico Madrid – Deportivo La Coruna 6-0, partidă
în care Radamel Falcao a marcat cinci goluri, după ce Diego
Costa a deschis scorul.
10 Decembrie 2012 | Steaua – Astra 2-0 (1-0)
Ceea ce trebuia să fie derby-ul sfârşitului de an între liderul
Ligii 1 şi ocupanta poziţiei secunde a fost, de fapt, un meci fără
istoric în care Steaua a demonstrat că este prea puternică în România pentru a fi deranjată din drumul spre titlul 24. Înaintea
partidei din Ghencea, cele două echipe erau despărţite de şapte
puncte în clasament, dar pe teren diferenţa a fost mult mai
mare în favoarea roş-albaştrilor. Valentin Sinescu, antrenorul
Astrei, era neînvins în cele cinci jocuri de când îl înlocuise pe
Gigi Mulţescu, obţinând patru succese, dar acum a pierdut fără
drept de apel în faţa lui Laurenţiu Reghecampf.
Steaua s-a impus cu 2-0 prin golurile lui Cristi Tănase şi
Mihai Costea şi, practic, a ucis campionatul. A fost momentul
în care steliştii au arătat că nu au rival în Liga 1, iar Tănase s-a
revanşat pentru eliminarea de la Copenhaga. Meciul a avut şi un
moment inedit: la pauză, steliştii au fost nevoiţi să îşi schimbe
tricourile. În prima repriză, au evoluat în bleu-ciel, în timp ce
Astra a jucat în alb, ceea ce a făcut foarte dificilă deosebirea
jucătorilor la televizor chiar şi pentru noi. În timpul meciului,
preşedintele LPF, Dumitru Dragomir, l-a sunat pe observatorul
de joc şi i-a cerut să intervină, astfel că în repriza a doua, Steaua
a evoluat în tradiţionalul roş-albastru. Mi s-a părut amuzant
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la sfârşitul meciului, când m-am întâlnit cu Ilie Dobre, de la
Radio România Actualităţi, care mi-a spus zâmbind: „Bogdane,
îmi place că încerci să-mi baţi recordul, dar să ştii că nu o să
reuşeşti vreodată!“ La care eu i-am răspuns: „Poate, dar până
ajung la vârsta matale, am tot timpul să-l bat!“ Ilie a stat un pic
pe gânduri, apoi mi-a zis: „şi asta e adevărat!“
Trebuia să fie penultima etapă din 2012, însă pe 11 decembrie,
Liga Profesionistă a anunţat întreruperea campionatului din cauza
vremii nefavorabile, astfel că imediat ce am aflat vestea, mi-am dat
un reset. Mereu, la finalul unui sezon încărcat, simt o eliberare şi la
fel a fost şi acum. Chiar dacă am mai avut meciuri de comentat din
cabinele Digi Sport şi emisiuni, totuşi faptul că urma o perioadă de
linişte în privinţa deplasărilor m-a relaxat instantaneu.
23 Decembrie 2012 | Chelsea – Aston Villa 8-0 (3-0)
A fost o zi a extremelor în privinţa meciurilor comentate
de mine. Primul, cel de pe Stamford Bridge, a fost un recital
ofensiv, un festival de goluri pentru Chelsea. Trupa lui Rafa
Benitez tocmai pierduse finala Campionatului Mondial al Cluburilor, 0-1 în faţa lui Corinthians Sao Paolo, după ce fusese
eliminată şi din grupele Champions League, devenind prima
deţinătoare a trofeului care nu ajunge în faza eliminatorie în
sezonul următor. Cu patru zile înainte, Chelsea revenise în sferturile de finală din Cupa Ligii Engleze de la 0-1 la pauză cu
Leeds pe Elland Road şi s-a impus cu 5-1 (goluri Mata, Ivanovic, Moses, Hazard şi Torres, respectiv Becchio), astfel că avea
moralul ridicat la ora confruntării cu Aston Villa, care intrase
într-o dinamică negativă. Echipa lui Paul Lambert era în zona
nisipurilor mişcătoare, unde s-a afundat şi mai rău, după ce a
fost pulverizată de londonezi, care sperau să reintre şi în lupta
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pentru titlu. Fernando Torres, David Luiz, Branislav Ivanovic,
Frank Lampard, Ramires, de două ori, Oscar, din penalty, şi
Eden Hazard au măcelărit-o pe Villa în cea mai clară victorie
a sezonului din Premier League.
La două ore după meciul comentat alături de Mădălin Negoiţă, am avut ultima partidă a anului din Ligue 1, Oympique
Marseille – Saint-Etienne, un clasic al fotbalului francez, care
promitea mult. Însă, a fost un joc sărăcăcios, câştigat de OM cu
1-0 prin golul lui Andre Ayew şi care l-a dezamăgit şi pe colegul
meu de comentariu, Dragoş Caretaş.
26 Decembrie 2012 | Man. United – Newcastle 4-3 (1-2)
Istoria se putea repeta şi în etapa de Boxing Day din Anglia! Primul meci a fost un cadou perfect de Crăciun pentru
toţi iubitorii fotbalului, Man. United – Newcastle 4-3, după ce
„coţofenele“ au condus de trei ori pe Old Trafford, cu 1-0, 2-1
şi 3-2. United a demonstrat încă o dată că este şi campioana
revenirilor miraculoase şi a câştigat cu 4-3 graţie lui Chicharito
Hernandez, care a adus victoria „diavolilor roşii“ în minutul 90.
După această partidă, am comentat Aston Villa – Tottenham,
alături de Dragoş Caretaş, care se gândea deja că va avea ghinionul de a prinde un meci slab, după ceea ce se întâmplase în
urmă cu trei zile. Numai că acum am avut parte de un alt joc
spectaculos, câştigat de Spurs cu 4-0, după 1-0 la pauză, graţie
lui Jermain Defoe, dar, mai ales lui Gareth Bale, care a semnat
o triplă de senzaţie. Totuşi, Villa nu a lăsat o impresie urâtă,
diferenţa de pe tabelă fiind prea dură în raport cu ceea ce a fost
pe teren. Însă, în trei zile, gruparea din Birmingham avea două
eşecuri în faţa forţelor din Londra cu un golaveraj chinuitor:
0-12. A fost un Crăciun sumbru pentru Aston Villa!
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6 Ianuarie 2013 | Real Madrid – Sociedad 4-3 (2-2)
Îmi place să fiu activ şi în perioada festivă, dacă nu am planuri
de vacanţă, astfel că m-am bucurat din plin de nebunia din Premier
League de Crăciun şi Revelion. Am continuat şi emisiunile Fotbal
European, iar pe 2 ianuarie am comentat Chelsea – Queen’s Park
Rangers, încheiat cu un rezultat surprinzător, 0-1, gol Shaun Wright-Phillips. Harry Redknapp obţinea, astfel, un succes care-i dădea
speranţe în misiunea de o salva de la retrogradare pe QPR şi, în acelaşi
timp, îi bloca lui Rafa Benitez revenirea în zona luptei pentru titlu.
Totuşi, QPR avea să părăsească elita fotbalului englez, cu toată reputaţia de Houdini a lui Redknapp, recunoscut pentru capacităţile lui de
a scoate echipele din situaţii aparent imposibile. Astfel, Harry Potter,
cum îi mai spune Ilie Dumitrescu, a suferit a doua retrogradare din
carieră, după cea cu Southampton, din urmă cu un deceniu.
Patru zile mai târziu, am prins poate cel mai spectaculos meci al
sezonului din Spania, Real Madrid – Real Sociedad. S-a terminat 4-3
după o desfăşurare halucinantă şi la capătul unei prestaţii de vis a lui
Xabi Prieto. Deşi a marcat trei goluri, ceea ce i-a pus pe jurnaliştii şi pe
statisticienii spanioli să sape adânc şi să descopere că Gică Craioveanu
era ultimul jucător al lui Sociedad care izbutise un hattrick în Primera Division, în urmă cu aproape două decenii, Prieto nu s-a putut
bucura prea mult de performanţa sa. Şi asta pentru că trupa lui Jose
Mourinho s-a impus până la urmă prin golurile înscrise de Karim
Benzema, Sami Khedira şi Cristiano Ronaldo, autorul unei duble.
13 Ianuarie 2013 | Man. United – Liverpool 2-1 (1-0)
Manchester United – Liverpool a fost, este şi va fi Clasicul Angliei. Indiferent de fluctuaţiile de formă sau de poziţiile în clasament,
chiar dacă nu este un duel decisiv pentru un trofeu, totuşi derby-ul
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acesta scânteiază mai mult decât orice altă confruntare din Premier
League. A fost o bătălie cu greutate în anii ‘70-’80, când United
era în derivă, la fel este şi astăzi, în ciuda faptului că Liverpool nu
mai este de mult timp forţa dominantă în Insulă. Şi asta pentru că
istoria face din Man. United – Liverpool un meci grandios, fără
pereche şi fără egal, iar istoria nu o poţi cumpăra!
Dintre atâtea meciuri comentate din studio la începutul anului, am ales „Daddy of all derbies“ (tatăl tuturor derby-urilor),
cum îi spun englezii lui Man. United – Liverpool. Mi s-a părut
o introducere inspirată într-o zi pe care am încheiat-o comentând pentru prima oară în ultimii doi ani un meci din Italia,
Sampdoria – AC Milan.
Pe Old Trafford, „diavolii roşii“ au câştigat cu 2-1, după
golurile lui Robin Van Persie şi Nemanja Vidic, iar Liverpool
şi-a recâştigat demnitatea în repriza secundă, după 45 de minute
dezamăgitoare şi a pus sub semnul întrebării victoria lui United.
La debutul pentru „cormorani“, după transferul de la Chelsea,
Daniel Sturridge a ameninţat cele trei puncte ale trupei lui Sir
Alex Ferguson, care s-a impus, în cele din urmă, cu 2-1.
După acest meci, am avut mai bine de patru ore la dispoziţie
pentru a pregăti partida din Serie A. Nu mai comentasem un joc
din Il Calcio din aprilie 2011, când am fost pe San Siro, alături
de Dan Ştefănescu, la Derby della Madonina, AC Milan – Inter
3-0. Nu sunt un fan al fotbalului italian, dar acel meci a fost
unul dintre cele mai tari pe care le-am comentat pe viu din toate
punctele de vedere: atmosferă fantastică în tribune, spectacol
pe teren, coregrafii de senzaţie într-un derby scudetto, cum îi
spun italienii, adică o finală pentru titlu. Acum, am încercat să
mă pun la punct cu toate detaliile pentru partida de la Genova.
Sampdoria tocmai câştigase cu 2-1 pe terenul campioanei Juventus şi dorea să-şi mai treacă pe răboj o victimă de lux. Până
la urmă a fost 0-0, dar a ieşit un meci foarte spectaculos, pe

85

care cred că l-am dus la bun sfârşit, mulţumită şi colegului de
comentariu, Daniel Scorpie, un specialist al fotbalului italian.
19 Ianuarie 2013 | Sociedad – Barcelona 3-2 (0-2)
Barcelona a avut din nou mari probleme pe Anoeta din San
Sebastian, după ce în urmă cu un sezon a pierdut incredibil un
avantaj de două goluri şi a fost egalată la doi în ultimele zece
minute. Acum, scenariul a fost şi mai palpitant: Barca a avut 2-0
la pauză graţie reuşitelor lui Messi şi Pedro, iar Real Sociedad a
revenit în repriza secundă şi a administrat catalanilor primul eşec
al stagiunii din La Liga. Chory Castro a redus din diferenţă, autogolul lui Javier Mascherano a egalat situaţia la doi, iar Imanol
Agirretxe a adus victoria grupării din Țara Bascilor, care a avut
un sezon de vis, încununat de calificarea în Champions League,
după locul patru ocupat la finalul Primerei Division. Meciul l-am
comentat alături de Andrei Niculescu, care mi-a spus la final că,
mai mult ca sigur, cei de la Barca au cedat deliberat iniţiativa,
mai ales că nu mai aveau cum să piardă titlul. Astfel, spunea tot
el, şi-ar asigura o bună parte din bugetul pe anul viitor dacă ar
fi pariat pe această desfăşurare pe tabelă. E drept, o combinaţie
2 pauză/1 final la casele de pariuri avea o cotă uriaşă, mai ales
când Barcelona avea 2-0, însă eu refuz să cred că fotbalul s-a
alterat atât de mult încât să se ajungă până aici.
30 Ianuarie 2013 | Steaua – FC Qabala 0-1 (0-0)
Steaua intrase în linie dreaptă cu pregătirile pentru meciul cu
Ajax Amsterdam, din 16-imile Europa League, dar rezultatele
din amicale nu erau încurajatoare pentru trupa lui Laurenţiu
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 eghecampf. Jocul echipei nu mai impresiona precum în tur, iar
R
marea problemă părea să fie reacomodarea cu ritmul unei partide cu miză, ceea ce Stelei îi lipsea de aproape trei luni. După
un prim stagiu de pregătire în Spania, în care au pierdut ambele
meciuri disputate, steliştii au început cu stângul şi cantonamentul din Antalya, fiind învinşi de azerii de la FC Qabala cu 1-0,
după golul brazilianului Dodo. La gruparea din Azerbaidjan,
a evoluat şi fostul dinamovist Cristi Pulhac, dar şi nigerianul
Ifeanyi Emeghara, care jucase în trecut la Steaua. Meciul l-am
comentat alături de George Dobre, care a realizat imediat şi ediţia specială de Fotbal European dinaintea primului El Clasico
al anului, Real Madrid – Barcelona, din Cupa Spaniei. Eu am
participat la emisiune din postura de invitat şi chiar am glumit
amândoi pe seama faptului că din 2009 încoace, de când Digi
Sport tot trimite comentatori la Real – Barca, este pentru prima
oară când amândoi suntem în studio.
Acum, pe Bernabeu, erau Andrei Tivilichi şi Andrei Niculescu, iar eu urma să asigur dublajul de la Bucureşti în cazul
nefericit că ar fi apărut probleme cu sunetul. În studio, am stat
între Gabi Balint şi Ilie Dumitrescu, cărora le-am zis înainte
de a intra în direct că încă din 1989 visam să fiu lângă ei doi
pe teren. Acum, dorinţa mi se îndeplinise, chiar dacă parţial,
într-un platou de televiziune.
Cum Iker Casillas se accidentase serios la un deget, Realul
l-a adus de la Sevilla pe Diego Lopez, care revenea în poarta
„galacticilor“ chiar cu ocazia acestei partide. El a avut câteva intervenţii de senzaţie, dar nu l-a putut împiedica pe Cesc Fabregas
să deschidă scorul. Madridul a avut foarte mulţi absenţi, dar a
reuşit să scoată un egal datorită puştiului francez în vârstă de 19
ani, Raphael Varane. Peste trei zile, însă, galacticii aveau să piardă
ultimul lor meci din acest sezon în La Liga, 0-1 cu Granada lui
Gabi Torje, în urma unui autogol al lui Cristiano Ronaldo.
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14 Februarie 2013 | Ajax – Steaua 2-0 (1-0)
Prima deplasare din 2013 aducea foarte multe speranţe pentru mine şi pentru George Dobre, alături de care comentam
pentru prima dată, pe viu, un meci în cupele europene al unei
echipe româneşti. Steaua încă îşi căuta ritmul competiţiei după
două luni de pauză înaintea confruntării cu Ajax, care mergea
la turaţie maximă în Eredivisie. La Amsterdam, am făcut joncţiunea cu Dan Filoti şi Bogdan Buruiană, care ajunseseră cu
câteva zile mai devreme. Ei au fost şi în Belgia pentru a realiza
un reportaj cu Mircea Rednic şi cu cei doi jucători români aduşi
de el la Standard Liege, Adrian Cristea şi George Ţucudean.
Am plecat cu noaptea în cap de la Bucureşti, astfel că imediat
ce ne-am cazat la hotel şi am despachetat bagajele, am trecut la
somn. După vreo trei ore de odihnă, când trecuse bine de amiază,
am plecat spre Amsterdam Arena, stadionul pe care-mi doream să
ajung încă din 1998, când fusesem fascinat de design-ul său futurist din ziarele şi revistele de la noi care prezentau finala Champions League, Real Madrid – Juventus 1-0. Aşteptările nu mi-au
fost înşelate şi pot spune că am descoperit o adevărată bijuterie.
După ce am luat acreditările noastre de la deja-obişnuitul TV
Meeting, am vrut să văd şi de unde urmează să comentăm a doua
zi. M-a condus una dintre doamnele responsabile cu mass-media
din partea UEFA pe nişte scări într-o spirală foarte întortocheată
şi strânsă, astfel că după ce am urcat două etaje nu mai puteam
articula cuvintele în engleză. Încercam să spun ceva, dar pe gură
abia bâiguiam ceva, semn că efortul depus mi-a lăsat creierul
fără oxigen. „A doua zi, trebuie să venim cu mult înainte de a
începe meciul, ca să avem timp să ne tragem şi sufletul“, mi-am
zis după escalada micului Everest de pe Amsterdam Arena, ce nu
o solicitase aproape deloc pe femeia de peste 40 de ani care m-a
condus până la locul nostru de comentariu.
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Am coborât apoi spre sala de presă, unde urma să înceapă conferinţa Stelei, cu Laurenţiu Reghecampf şi Alex Bourceanu. Până
să vină cei doi, m-am delectat cu nişte chips-uri albastre, pe care mi
le-a recomandat un angajat al clubului olandez. Domnul respectiv,
foarte amabil dealtfel, avea grijă ca bolurile cu alune şi sticks-uri să
nu rămână goale şi mi-a spus că aceste chips-uri cu tentă albăstruie
provin dintr-o plantă din America de Sud şi că nu conţin coloranţi.
În timpul conferinţei de presă, a existat şi un moment mai
tensionat când un jurnalist olandez l-a întrebat pe Reghecampf
despre un subiect legat de posibila aranjare a unui meci pe vremea
când juca în Germania. Laurenţiu a răspuns că acum discută doar
de meciul cu Ajax, la care ziaristul a continuat, spunând că este
singura lui ocazie de a-l întreba despre acest lucru. Antrenorul
Stelei a replicat tot pe un ton civilizat că îi lasă adresa de e-mail
pentru mai multe detalii şi a închis discuţia. Am asistat apoi şi la
antrenamentul oficial al Stelei, unde a venit şi George Ogăraru,
care peste doar câteva luni avea să preia o grupă de copii de la Ajax.
Tot se vorbise de primăvara europeană, dar la Amsterdam
era foarte frig şi mai şi fulguia, astfel că mai aveam de aşteptat
până când să ne bucurăm cu adevărat de primăvară.
După ce am terminat toată treaba la stadion, am plecat în formulă completă într-un pub să vedem meciul din optimile Champions League dintre Real Madrid şi Manchester United, încheiat
la egalitate, 1-1, după golurile lui Cristiano Ronaldo, respectiv
Danny Welbeck. Dincolo de spectacolul total de pe Santiago
Bernabeu, comentariul celor de la Sky Sports m-a cam dezamăgit
pentru că mi s-a părut prea sec, prea fad, prea fără viaţă.
George şi Dan au avut parte de o experienţă inedită când
au fost în salonul din cealaltă încăpere a pub-ului, rezervată
fumătorilor. Când şi-au scos ţigările din buzunar, toţi cei din
preajma lor s-au uitat lung şi foarte miraţi la ei de parcă ar fi fost
ciumaţi. După ce au văzut că toţi ceilalţi fumau iarbă, colegii
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mei au înţeles de unde venea uimirea celor din bar: eram la
Amsterdam, unde aproape orice este permis!
Ziua meciului a urmat ritualul obişnuit: mic dejun, citirea
presei de la noi pe tabletă, o moţăială de aproape o oră, apoi
ne-am întâlnit cu Adi Soare, de la Radio România Actualităţi şi
colaboratorul Digi Sport, sosit în acea dimineaţă la Amsterdam
şi care era cazat în acelaşi hotel cu noi. I-am dat acreditarea pe
care i-o ridicasem cu o zi înainte şi l-am lăsat să se odihnească,
iar noi am plecat în oraş pentru a lua prânzul.
Vremea se înrăutăţise, începuse să ningă tot mai tare, frigul
era destul de pătrunzător, iar noi ne-am bucurat de ultimele
senzaţii de căldură cu o friptură de vită şi un pahar de vin roşu
în faţă, înainte de a îndura mai bine de trei ore gerul de pe Amsterdam Arena. Dan şi Bogdan au filmat întâlnirea suporterilor
stelişti la câteva străduţe de noi, unde nu au avut loc incidente,
deşi unii dintre fani au avut probleme cu forţele de ordine.
Având în spate şi experienţa de la Copenhaga, vremea de la Amsterdam din timpul meciului mi s-a părut destul de blândă, totuşi.
În prima repriză, olandezii ne-au luat cam tare şi au condus
după primele 45 de minute cu 1-0, prin golul lui Toby Alderweireld. În pauză, m-a impresionat cum aproape toţi spectatorii au
cântat piesa lui Bob Marley, „Three little birds“, devenită un fel
de imn al echipei, iar versurile „Baby, don’t worry about a thing,
‘cause every little thing is gonna be all right!“ erau pe buzele
tuturor. Lucrurile au mers bine pentru „lăncieri“ şi în partea
secundă, când şi-au majorat avantajul prin Ricardo Van Rhijn.
La finalul meciului, în urechi îmi răsunau acordurile jamaicane
care aveau să se potrivească de minune steliştilor la retur.
Seara de 14 februarie, Ziua Îndrăgostiţilor de fotbal, cum
tot anunţasem pe post îninate, s-a încheiat şi mai neplăcut
pentru noi, românii, după ce CFR Cluj a pierdut tot cu 2-0
în deplasare cu Inter Milano, meci pe care l-am urmărit pe
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telefonul lui George în sala de conferinţe de presă.
Chiar când ne pregăteam să plecăm de la stadion, am reuşit
să pun mâna pe un trofeu nepreţuit pentru mine: autograful lui
Dennis Bergkamp, pe ultimul număr din World Soccer. Când
eram un puşti, Bergkamp mă fascinase cu clasa şi rafinamentul
său, iar acum, că eram atât de aproape de el, m-am emoţionat
aşa de tare că nici nu mi se mai legau vorbele în engleză pentru
a-i spune că am fost un mare admirator al lui şi că ne vedem
peste o săptămână la Bucureşti. Până la urmă, a fost mai bine că
nu i-am putut transmite tot mesajul pentru că mi-am amintit că
Dennis are frică de avion şi din acest motiv nu a venit şi la retur.
În ziua plecării spre casă, toţi am rămas impresionaţi de taximetristul care ne-a dus la aeroport. Era un tip trecut de 40 de ani,
bine făcut, nu avea niciun fir de păr alb, era foarte bine îmbrăcat,
cu un ceas destul de scump la mână, foarte îngrijit, aproape fără
riduri, semn că nu era apăsat de grija zilei de mâine. Omul s-a
dovedit o companie agreabilă pe durata drumului: era fan Ajax
şi avea cunoştinţe bogate de fotbal, avea şi un discurs bun în engleză şi ne gândeam că ar putea fi lejer manager la un club de la
noi la câtă prestanţă avea. Ne-a spus că îşi rezervase deja biletele
pentru meciul din turul următor cu Chelsea, din 14 martie, şi că
îşi luase şi concediu pentru a merge cu familia la Londra. Numai
că Steaua avea să îi dea planurile peste cap şi să îi strice vacanţa!
20 Februarie 2013 | AC Milan – Barcelona 2-0 (0-0)
Nu puteam omite din acest sezon un meci de care-mi voi
aminti mult timp de acum încolo din mai multe motive. Am
comentat din studio împreună cu Ionuţ Angheluţă şi pot spune
că a fost una dintre cele mai bine pregătite partide pentru mine
în condiţiile în care nu mă aflam pe stadion. Cel puţin patru ore
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am citit acasă diferite articole, interviuri, statistici şi declaraţii
ale jucătorilor şi antrenorilor de la Milan şi Barcelona. Am făcut
o selecţie riguroasă din ziarele de sport din Italia şi Spania la care
s-au adăugat şi ultimele numere din World Soccer şi Champions, astfel că la ora meciului aveam un bagaj de informaţii la
fel de consistent ca şi dacă aş fi fost la faţa locului. Cum Tito
Vilanova era în plin tratament la New York în lupta cu cancerul
tiroidian, secundul său, Jordi Roura, a fost în situaţia inedită de
a pregăti în calitate de principal acest joc.
Contrar tuturor aşteptărilor, după o primă repriză albă, Milanul
s-a impus cu 2-0 prin golurile lui Kevin Prince Boateng şi Sulley
Muntari. Prima reuşită a rosso-nerilor a fost precedată de un henţ clar,
neobservat, însă, de brigada de arbitri, iar catalanii, incapabili de vreo
reacţie, erau în pericol de a ieşi prematur din Champions League.
Au fost şi două momente inedite în timpul comentariului nostru: la pauză, Ionuţ mi-a spus că, dacă se marchează cumva şi el este
la voce, să-l ajut şi eu la gol. Zis şi făcut: ambele goluri ale Milanului
le-a prins el, iar eu mi-am respectat cuvântul şi am strigat „GOOOOLLLL“ împreună cu el. A fost foarte interesantă ideea, numai
că au fost foarte mulţi fani ai Barcei care ne-au criticat vehement
şi ne-au acuzat că am fost părtinitori. Mărturisesc şi acum că dacă
ar fi fost şi o reuşită a Barcei, am fi procedat la fel. Până la urmă,
suporterii blau-grana aveau să fie fericiţi la retur, când favoriţii lor
au izbutit o „remontada imposible“ şi au câştigat cu 4-0.
21 Februarie 2013 | Steaua – Ajax 2-0, 4-2
(după lovituri de departajare)
Steaua are încă o şansă de a demonstra că este o echipă cu
ADN de campioană şi că îi curge prin vene sânge de învingătoare.
De-a lungul istoriei sale glorioase, gruparea din Ghencea s-a mai
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confruntat cu meciuri decisive de totul sau nimic. De multe ori,
a triumfat, alteori a pierdut, însă, indiferent de ce se va întâmpla
în această seară, Steaua nu trebuie să-şi uite trecutul măreţ şi să
lupte cu demnitate până la capăt. Pentru actualii jucători ai lui
Laurenţiu Reghecampf, poate fi partida care să marcheze primul
pas pe drumul spre intrarea în legendă. După 0-2 cu Ajax, tot ceea
ce trebuie este să facă imposibilul să devină posibil. Alături de peste
30 de mii de fani minunaţi pe Arena Naţională, George Dobre şi
Bogdan Socol vă spun bună seara şi vă invită să credem împreună
pentru 90 de minute în aceşti băieţi minunaţi. Rămâneţi pe Digi
Sport 1, începe Steaua – Ajax!
Dacă este să aleg un meci definitoriu pentru cariera mea,
atunci este foarte simplu: nimic nu poate depăşi ca trăiri, ca
senzaţii şi ca emoţii meciul de pe Arena Naţională. Am comentat de atâtea ori Real – Barcelona, Steaua – Dinamo şi urma să
comentez şi finala Champions League, dar nimic nu s-a putut
apropia măcar de starea de extaz pur trăită la returul cu Ajax.
Recunosc că nu m-aş fi gândit vreodată că voi putea avea parte de
ceva atât de frumos şi unic prin scenariul său precum a fost acest
meci de poveste. Când cineva spunea că e o partidă de povestit
nepoţilor, ei bine, atunci trebuie să se raporteze mereu la ceea ce
s-a întâmplat în noaptea de 21 spre 22 februarie 2013. În 1989, o
altă noapte de 21-22 avea să trezească la viaţă spiritul adormit al
românilor, iar acum, a fost o noapte care a demonstrat că, atunci
când crezi suficient de mult în tine, imposibilul devine posibil!
Alături de George Dobre, am fost martorul unui miracol
românesc şi mă bucur teribil că am acest privilegiu de a putea
transmite mai departe o mică parte din toată nebunia unei
nopţi pe care mulţi dintre noi nu o vor uita vreodată. Chiar
cred că atunci când ne vom da ultima suflare, noi, cei 35 de
mii de oameni care am trăit cu sufletul la gură mai bine de
trei ceasuri într-un ger de februarie minunea Stelei, una dintre
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imaginile care ni se vor derula rapid prin faţa ochilor, într-un
film al vieţii de câteva clipe, va fi legată de bucuria nemărginită
din acea seară magică poleită cu praf de stele.
Steaua lui Laurenţiu Reghecampf a jucat perfect şi a egalat
scorul la general prin reuşitele de senzaţie ale lui Iasmin Latovlevici şi Vlad Chiricheş, astfel că s-a intrat în prelungiri. Au fost şi
câteva momente în care ne-a şuierat glonţul pe la ureche, când
Ajax a fost aproape să ne spulbere visul calificării, dar parcă totul
a fost făcut şi aranjat special pentru Steaua. Pot spune acum că
a fost scris în stele ca roş-albaştrii să-şi facă suporterii fericiţi,
după ce înaintea meciului puţini mai credeau cu adevărat în ei.
La începutul celei de-a doua reprize de prelungiri, am simţit
şi am şi spus în comentariu că Steaua se va califica la penalty-uri,
iar George a replicat: „Nu ştiu cine ţi-a spus asta, dar ar fi foarte
bine aşa ca să nu mai stăm atâta cu emoţii“. Şi aşa a şi fost. La
loviturile de departajare, am avut senzaţia că dacă ar fi bătut şi
Tătăruşanu, şi el ar fi înscris, atât de siguri pe ei şi de motivaţi mi
s-au părut steliştii. Am şi spus în comentariu că, indiferent cine
execută, impresia este că nimeni nu poate rata. Tot Latovlevici
a închis meciul, după ce tot el a deschis drumul calificării spre
optimile de finală, unde aştepta campioana Europei, Chelsea.
Steaua îşi ducea legenda mai departe, aşa cum doar ea ştie
să o facă, cu câte un meci memorabil la anumite cicluri. Am
spus că a fost un meci inegalabil din punctul meu de vedere
pentru că trăieşti cu totul diferit şi la o intensitate mult mai
mare atunci când este implicată o echipă din ţara ta faţă de
un derby european. De altfel, toată încărcătura emoţională şi
toată adrenalina acumulată în timpul meciului m-au făcut să nu
pot adormi până spre dimineaţă, iar după ce m-am trezit, îmi
simţeam corpul atât de stors şi epuizat de parcă eu aş fi alergat
non-stop 120 de minute. Cineva m-a întrebat cu ce pot compara
starea trăită la această partidă, iar eu i-am răspuns simplu: „Cu

96

Bogdan Socol

zece orgasme deodată!“ şi cred că şi după 10-20 de ani, când
voi revedea meciul, la fel voi afirma.
Comentariul l-am încheiat apoteotic, cuprins de euforia ce a
pus stăpânire pe toată lumea: „O noapte excelentă! La revedere!
Ne vedem la Universitate!“
24 Februarie 2013 | Bradford – Swansea 0-5 (0-2)
După un asemenea meci, pe care îl consider vârful carierei
mele, orice alt comentariu pălea pe lângă ce ne ieşise la Steaua
– Ajax. Din acest motiv, a fost poate mai bine că nu am avut niciun meci la prima etapă din Liga 1 în 2013 pentru că simţeam
şi un efect de recul şi de relaxare involuntară după nebunia de
pe Arena Naţională.
În lipsa unei partide pe stadion, m-am delectat cu finala Cupei Ligii Engleze, Bradford – Swansea, care se anunţa foarte interesantă prin prisma parcursului avut de cele două echipe până
la ultimul act de pe Wembley. Venită din liga a patra, Bradford
eliminase trei echipe din Premier League până în finală, unde
visa să scrie cea mai glorioasă filă din tumultuoasa sa istorie.
Uneori, nu e nevoie de bani pentru a scrie o poveste de
succes, ci doar de un suflet mare. Iar fotbalul britanic abundă în acte de vitejie ale unor pitici deveniţi uriaşi într-un an.
Echipa unde Dan Petrescu a evoluat în sezonul 2000-2001 în
Premier League trece de un deceniu prin numeroase perioade
de turbulenţe. A intrat de două ori în administrare forţată, a
coborât rapid din elită până în obscuritatea din League Two,
însă a redescoperit spiritul care să o propulseze spre Templul
fotbalului englez. Şi-a început aventura în Cupa Ligii pe 11
august 2012, când a învins-o cu 1-0 pe Notts County, după
prelungiri. A trecut apoi de Watford, trupa lui Gianfranco Zola,
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cu 2-1 cu un gol marcat în minutul 90. A urmat un nou meci al
nervilor cu Burton Albion, câştigat cu 3-2 după ce a dus jocul
în prelungiri, revenind de la 0-2 la 2-2 în minutele 83 şi 90. Au
venit la rând echipele din Premier League. Wigan şi Arsenal au
pierdut la penalty-uri in faţa lui Bradford, înainte ca Aston Villa,
formaţie aflată cu 62 de locuri deasupra „cocoşilor“, să fie scoasă
în dublă manşă cu scorul general de 4-3. Tot universul pare să
fi conspirat în actualul sezon pentru această grupare devenită
o veritabilă campioană a ultimei secunde. Este cea mai mare
performanţă a clubului de pe Valley Parade în cei 110 de ani de
istorie după triumful din Cupa Angliei din 1911.
Echipa lui Phil Parkinson este cel mai jos situată pe scara
ierarhică a fotbalului englez dintre toate cele care au evoluat în
era modernă a Premier League. Iar managerul de 45 de ani a
cerut iconizarea băieţilor săi minunaţi: „La club, există un Lounge 1911 pentru a celebra victoria din Cupa Angliei din acel
an. Va fi un asemenea lounge şi cu numele tuturor jucătorilor
şi cu ceea ce au realizat!“
Este o poveste nu doar despre fotbal, dar şi despre oameni.
Bradford a cunoscut şi tragedia: 56 de oameni au murit şi mulţi
alţii au fost răniţi în incendiul de pe Valley Parade din 1985.
Acum, „cocoşii“ puteau privi din nou înainte cu speranţă!
Pe de altă parte, Swansea tocmai trecuse de Chelsea în semifinale cu 2-0 la general şi dorea să cucerească primul său trofeu
major în 101 ani de existenţă.
A fost un detaliu pe care nu l-am putut relata în timpul
comentariului din motive lesne de înţeles. Citisem în Sunday
Sport un articol despre un fan al lui Bradford care îşi oferea soţia
tuturor jucătorilor dacă echipa sa de suflet câştiga Cupa Ligii.
Deşi doamna, trecută de 40 de ani, arăta destul de bine, se pare
că oamenilor lui Phil Parkinson nu le-a plăcut deloc pentru că
au avut grijă cumva să nu ajungă în ipostaza unui duel unu la
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unu! Și spun asta pentru că meciul nu a avut istoric: Swansea a
marcat repede primul gol prin Nathan Dyer, apoi totul a fost
o simplă formalitate pentru echipa lui Michael Laudrup, care
s-a impus cu 5-0, cel mai clar succes în istoria finalelor Cupei
Ligii. Chiar şi în ciuda diferenţei uriaşe de valoare, a existat şi
un moment tensionat în repriza secundă, când „lebedele“ au
obţinut un penalty, iar Dyer a vrut să bată tot el pentru a fi
sigur că va fi desemnat omul meciului. După lungi tratative fără
sens, a executat Jonathan De Guzman, care a încheiat seara cu
o dublă, la fel ca şi Dyer. Acesta a primit la final premiul Man
of the Match, însă, după mine, el a fost corigentul serii. Deşi
favorita lor a fost spulberată, cei 40 de mii de fani ai lui Bradford s-au bucurat de fiecare clipă de pe Wembley şi au exultat
ca la un gol decisiv când echipa lor a obţinut primul corner în
minutul 80, când se ştia deja câştigătoarea.
Mai mult, când Bradford a rămas în zece oameni, ceilalţi
jucători ai grupării din League Two se temeau de o adevărată
calamitate, însă Michu, golgeterul lui Swansea, care a marcat şi
în finală o dată, i-a liniştit spunându-le că se vor opri la 4 sau 5!
După această lecţie de demnitate, am comentat Clasicul
Franţei, Paris Saint-Germain – Olympique Marseille 2-0, după
autogolul lui Nicolas Nkoulou şi reuşita lui Zlatan Ibrahimovic.
Derby-ul de pe Parc des Princes a subliniat încă o dată supremaţia lui PSG şi diferenţa clară de valoare a trupei lui Carlo
Ancelotti faţă de rivalele din Ligue 1.
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2 Martie 2013 | Real Madrid – Barcelona 2-1 (1-1)
A fost primul Clasico din istoria Digi Sport comentat din
studio şi nu de pe stadion. Cu doar patru zile mai devreme,
Realul câştigase pe Camp Nou returul din Cupa Spaniei, 3-1,
în timp ce situaţia din Primera Division era net favorabilă Barcei, aflată la o distanţă imposibil de recuperat de urmăritoare.
Mai mult, şi galacticii lui Mourinho şi catalanii se gândeau mai
mult la confruntările din Champions League, cu Manchester
United, respectiv AC Milan.
Astfel, meciul de pe Santiago Bernabeu l-am comentat din
cabina Digi Sport alături de Andrei Niculescu. Mi-am pregătit
comentariul ca şi cum aş fi fost la faţa locului, dar parcă ceva
lipsea. Cu mulţi dintre titulari menajaţi, cei doi giganţi ai Spaniei au oferit un spectacol aproape la fel de impresionant ca şi
în precedentele dueluri, iar la final, madrilenii s-au impus cu
2-1 prin golurile lui Karim Benzema şi Sergio Ramos, respectiv Lionel Messi. În ultimele minute, Barcelona a reclamat un
penalty neacordat la un fault al lui Ramos asupra lui Adriano,
dar cum soarta luptei pentru titlu era de mult decisă, s-a trecut
destul de uşor şi de repede peste eroarea de arbitraj.
3 Martie 2013 | Rapid – Dinamo 0-1 (0-1)
Ziua de duminică am început-o cu al doilea meci al sezonului comentat din Serie A, Fiorentina – Chievo 2-1, goluri Manuel Pasqual şi Marcelo Larrondo, respectiv Isaac Cofie, şi am
încheiat-o cu primul derby din 2013 în Liga 1, Rapid – Dinamo.
Giuleştenii erau în mari dificultăţi financiare, patronul George
Copos solicitând intrarea în insolvenţă, în timp ce „câinii roşii“
aveau şi ei numeroase restanţe salariale.
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Înaintea comentariului alături de Ionuţ Angheluţă, am avut
o intervenţie la Digi 24, unde am anunţat şi echipele de start.
Pe hârtie, Dinamo avea un plus la capitolul experienţă, întrucât
Rapidul avea în 11-le de start un debutant în prima ligă, fundaşul stânga de 17 ani, Vasile Nicolae. Până la urmă, entuziasmul
Giuleştiului, care a avut parte de o atmosferă de vis nu a fost
suficient pentru a îngenunchea echipa lui Cornel Țălnar, iar
veteranul Ionel Dănciulescu a făcut diferenţa, marcând unicul
gol al derby-ului în prima repriză.
În timpul comentariului, am spus că este un meci cu ritm de
Champions League, iar pentru asta am fost ironizat pe anumite
site-uri. E drept, am exagerat şi eu, însă, la un moment dat,
meciul chiar a fost spectaculos, cu ocazii mari la ambele porţi,
dar comparaţia a fost un pic forţată. Până la urmă, nu am făcut
decât să vând cât mai bine produsul nostru.
4 Martie 2013 | FC Braşov – Concordia 3-2 (0-0)
Intrat în hora meciurilor de Liga 1, am început să joc tare şi
a doua zi după partida din Giuleşti, am plecat la Braşov pentru
duelul dintre „stegari“ şi Concordia Chiajna. Prima repriză, deşi
spectaculoasă, a fost lipsită de goluri, dar acestea au venit în cascadă în partea secundă. Meciul a avut o desfăşurare halucinantă.
Chiajna a deschis scorul imediat după pauză prin Mihai Leca, dar
Braşovul a ripostat imediat şi a preluat conducerea după golurile
lui Mugurel Buga şi Sergiu Oltean, din minutele 59 şi 64. Ardelenii au înscris apoi prin Buga, dar reuşita a fost anulată eronat
pe motiv de ofsaid. Totuşi, Paul Batin părea să aducă liniştea pe
stadionul Tineretului în minutul 87, însă prelungirile meciului
au fost desprinse parcă dintr-un thriller autentic. Portarul Braşovului, Daniel Mutu, a luat gol în minutul 90+2 de la Alexandru
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Popovici, apoi s-a accidentat la cap şi a suferit o comoţie, fiind
transportat de urgenţă la spital. Cum Adrian Szabo epuizase
toate schimbările, în poartă a intrat chiar Batin pentru ultimele
secunde. Până la urmă, Braşovul a bifat cele trei puncte, în timp
ce Concordia îşi accentua prăbuşirea sprea zona retrogradării.
La faza accidentării lui Mutu am făcut o greşeală pentru care
mi-am cerut scuze abia la începutul următoarei ediţii de campionat şi o mai fac şi acum, pe această cale. Am spus de legenda
vie a Braşovului, Tata Ucu, cel mai longeviv medic sportiv din
România, aflat în slujba „stegarilor“ de mai bine de cinci decenii,
numai că eu, impresionat de cele întâmplate pe teren şi din neatenţie, l-am făcut maseur. Mi-am dat seama abia peste un minut
de gafa comisă, însă nu am mai apucat să mă corectez, iar a doua
zi, fostul ofiţer de presă al stegarilor, Adi Marica, m-a sunat să-mi
spună că Tata Ucu s-a supărat pe mine, mai ales că şi jucătorii
au început să facă glume pe seama erorii mele. L-am rugat să-i
transmită scuzele mele, iar cu prima ocazie, la începutul acestui
sezon, când l-am întâlnit înaintea partidei dintre Corona Braşov
şi Oţelul Galaţi, m-am dus la el să mă prezint şi să-i spun că îmi
pare rău de gafa comisă. A zâmbit cu o serenitate specifică unui
spirit liber şi frumos, apoi mi-a zis că nu e cazul să îmi fac probleme pentru că s-a amuzat şi el la vremea respectivă. Din păcate,
aceea avea să fie prima şi ultima întâlnire cu Laurian Taus, omul
pe care toată lumea îl ştia drept Tata Ucu. La 87 de ani, a plecat
din lumea noastră, lăsând un mare gol în urma sa!
7 Martie 2013 | Steaua – Chelsea 1-0 (1-0)
După ce a demonstrat că nimic nu este imposibil şi că visătorii
nu pot fi îmblânziţi, Steaua trece la un nivel superior şi se ia la
trântă cu Chelsea, campioana Europei. O Românie roş-albastră
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va sta, iarăşi, cu sufletul la gură şi va spera într-un nou miracol.
Trupa lui Laurenţiu Reghecampf are toate motivele să arate că
lumea este a celor născuţi pentru a o cuceri, nu a celor care doar
visează să o cucerească! După ce ne-au transformat visele în realitate, steliştii ne invită să credem din nou în ei pentru că idealurile
nu pot fi interzise!
Steaua ajunsese în faţa celui mai important moment al sezonului său: bătălia cu deţinătoarea Champions League, Chelsea,
retrogradată în Europa League, după ce se clasase doar pe locul
al treilea în grupa sa. Înaintea meciului de pe Arena Naţională,
comentat alături de Dan Ştefănescu, am avut o presimţire că
trupa lui Laurenţiu Reghecampf este capabilă de ceva inimaginabil. Ajuns la stadion, mă îndreptam spre zona rezervată
mass-media pentru a lua foaia cu echipele de start, când m-am
întâlnit chiar cu antrenorul Stelei, care ieşise puţin să-şi limpezească gândurile cu o ţigară şi un Red Bull. Îl felicitasem
personal imediat după calificarea cu Ajax, iar acum m-am oprit
să-i urez multă baftă şi să-i spun că am mare încredere că va fi
bine şi acum. Aş fi vrut să-i mai zic că îmi încolţise deja în gând
ideea că Steaua poate ajunge în finala Europa League. Exista
însă riscul ca omul să mă catalogheze drept nebun, deşi tocmai
Laurenţiu le-a inoculat jucătorilor săi gândirea unui învingător şi acea atitudine de a nu ceda niciodată fără luptă în faţa
nimănui. Pe măsură ce avansam cu scrierile din acest jurnal,
mă gândeam ce frumos ar fi ca Steaua să joace finala Europa
League, iar Real Madrid să cucerească La Decima.
În faţa unei asistenţe-record în istoria Arenei Naţionale, roşalbaştrii s-au autodepăşit din nou şi au învins-o pe Chelsea cu
1-0 prin golul marcat din penalty de Raul Rusescu. În timpul
meciului, am spus că „Steaua nu trebuie să lase nimic la mâna
Hazardului şi are nevoie de o prestaţie de Oscar pentru a spera
la calificarea în sferturile de finală“, făcând un joc de cuvinte cu
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numele a două dintre superstarurile lui Chelsea. Şi cred că am descris destul de bine situaţia acestei duble cu trupa lui Rafa Benitez.
9 Martie 2013 | Rapid – Petrolul 0-0
În doar şase zile, am fost de două ori în Giuleşti pentru
două derby-uri, cu Dinamo şi Petrolul. Şi acum, atmosfera a
fost impresionantă: e ceva senzaţional să auzi cum toţi cei de
pe stadion cântă din toţi bojocii imnul Rapidului, dar tot acest
entuziasm al tribunelor transmis şi jucătorilor din teren nu a
putut să ducă la înscrierea vreunui gol, astfel că echipa lui Marian Rada rămânea cu o singură reuşită în primele trei etape
din 2013, în deplasarea de la Iaşi, care a fost, de fapt, un autogol
al lui Alexandru Creţu. Cu patru puncte adunate dintr-o victorie, un egal şi o înfrângere şi un golaveraj de 1-1, Rapidul se
pregătea de una dintre cele mai zbuciumate perioade din lunga
sa existenţă. Mai mult, giuleştenii au fost la un pas să piardă al
doilea meci consecutiv acasă, după ce Petrolul a ratat o ocazie
imensă chiar la final.
14 Martie 2013 | Chelsea – Steaua 3-1 (1-1)
Una dintre cele mai strălucitoare campanii europene din istoria
Stelei a ajuns în punctul culminant, iar poveştile trebuie spuse până
la capăt. Dacă roş-albaştrii au învins-o pe Chelsea în tur, de ce nu
ar reuşi să o şi elimine? Miracolele par la mâna Stelei în drumul
glorios spre recunoaşterea întregului continent, dar, până acolo,
pe băieţii lui Laurenţiu Reghecampf îi aşteaptă bătălia vieţii lor.
Chelsea este rănită în orgoliu şi a demonstrat că este capabilă de
reveniri incredibile. De pe Stamford Bridge din Londra, George
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Dobre şi Bogdan Socol vă spun bună seara şi vă invită să rămâneţi
pe Digi Sport 1 pentru meciul unei naţiuni şi al unei generaţii
teribile, Chelsea – Steaua!
A fost deplasarea în care am plecat cu cele mai mari şi mai
frumoase speranţe şi cu cele mai pozitive gânduri. Şi eu, şi
George eram încrezători că Steaua poate realiza încă o performanţă uriaşă, după ce câştigase în tur cu 1-0. Am plecat şi acum
foarte devreme din Bucureşti şi am aterizat pe aeroportul din
Luton. De acolo, am luat un autobuz spre centrul Londrei, iar
de acolo, un taxi până la hotelul nostru, aflat în apropiere de
Stamford Bridge. Acolo, ne aşteptau reporterul Viorel Grigoroiu
şi operatorul Cristi Vidu, sosiţi cu o zi mai devreme.
În drumul spre hotel, am intrat în vorbă cu taximetristul
şi am aflat că este un suporter înfocat al lui Arsenal. Dincolo
de faptul că era o enciclopedie în materie de fotbal, lucru firesc
pentru un englez, cum aveam să aflăm ulterior, omul nostru
avea şi un discurs care ne-a cucerit. Era un tip la vreo 40 de ani,
care vorbea cu o însufleţire incredibilă despre Arsenal. Ne-a spus
că va ţine cu Steaua la meciul cu Chelsea, apoi şi-a vărsat amarul cu privire la un nou sezon ratat al „tunarilor“. Nu-i reproşa
nimic lui Arsene Wenger, însă era furios pe acţionarul majoritar,
Stan Kroenke, pentru politica de a vinde toate vedetele de pe
Emirates. „Înţeleg că nu-l mai puteam ţine pe Van Persie, dar nu
se poate să-l vinzi tocmai la Man. United. Este răscolitor pentru
mine să-l văd pe Robin, pe care l-am iubit atât de mult, cum
marchează meci de meci şi devine golgeterul lui United. Puteau
să-l transfere oriunde în Europa, dar nu la marea noastră rivală.
Şi acum, sunt în situaţia de a mă uita diseară împreună cu fratele
meu cum vom fi călcaţi în picioare de Bayern Munchen. Dacă
îi păstram pe Van Persie, Fabregas, Song, Nasri şi Clichy, măcar
aveam o şansă să ne luptăm de la egal la egal cu ei! „ Când ne-a
lăsat la hotel, taximteristul ne-a mai urat o dată noroc pentru
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Steaua, dar seara avea să-i ofere o revelaţie. Învinsă în tur cu
3-1 acasă, Arsenal a câştigat cu 2-0 în Bavaria şi a fost foarte
aproape de înscrie şi golul calificării. Măcar, succesul a venit ca
o mângâiere pentru pătimaşul suporter al echipei lui Wenger.
La hotel, am descoperit un automat foarte interesant cu diverse lucruri de care ai avea nevoie într-o deplasare şi pe care,
poate, le-ai uitat acasă: periuţă şi pastă de dinţi, aţă şi ace de
cusut, ba chiar şi o carte de acţiune. După ce ne-am despachetat
bagajele, George a ales să se odihnească puţin, în timp ce eu
am optat pentru o vizită în London Eye, acea roată imensă de
deasupra Tamisei şi din care poţi vedea cele mai importante
monumente şi construcţii din Londra. Mai fusesem doar o dată
în capitala Marii Britanii, chiar cu ocazia Nunţii Regale, la
sfârşitul lui aprilie 2011, şi am fost fascinat de tot ce înseamnă
Londra: civilizaţie, clădiri, arhitectură, sport, presă, parcuri,
distracţie şi agrement. Aşa că nici acum nu puteam să trec prin
Londra fără a vedea ceva nou. În urmă cu doi ani, comentasem
împreună cu Ilie Dumitrescu două meciuri: Chelsea – Tottenham 2-1 şi Arsenal – Manchester United 1-0 şi abia aşteptam
să revin în patria fotbalului.
După vreo două ore de plimbare prin aerul umed şi rece de
primăvară timpurie, George m-a sunat să-mi spună că s-a trezit
şi că urmează să ne întâlnim cu Ciprian, un prieten al emisiunii
Fotbal European stabilit de mai mult timp în Anglia. George se
întâlnise prima oară cu el în decembrie, la Manchester, cu ocazia
derby-ului City – United 2-3, pe care-l comentase cu Andrei
Niculescu. Ciprian este un fan adevărat al lui Man. United şi
nu prea a ratat multe din meciurile „diavolilor roşii“, indiferent
unde se dispută acestea, în Anglia sau în străinătate.
Am ieşit să mâncăm într-un pub de lângă hotel, unde am
văzut şi Bayern – Arsenal 0-2, astfel că am renunţat la ritualul
meu de a merge la antrenamentul şi conferinţa Stelei dinain-
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tea meciului. La stadion, erau Viorel şi Cristi, astfel că aceste
evenimente erau acoperite. Totuşi, aveam o strângere de inimă
care s-a dovedit justificată a doua zi după meci. Nu sunt un tip
superstiţios, dar acum mă gândesc că şi acesta a fost un detaliu
ce a contat la final, ca o piesă lipsă dintr-o înlănţuire de alte
piese ce ar fi trebuit să compună puzzle-ul calificării.
După ce am mâncat, Ciprian a vrut să ne arate câteva din
atracţiile Londrei pe timp de seară, însă eram atât de obosit încât
mai mult am moţăit pe durata plimbării cu maşina, iar cum am
ajuns în cameră, am adormit imediat ce am pus capul pe pernă.
A doua zi, după micul dejun, am făcut un stand-up pentru
ştiri din faţa arenei Stamford Bridge, unde am aflat că suporterii
Stelei nu mai pot cumpăra bilete pentru meci decât dacă sunt
rezidenţi în Anglia. Cum tot eram pe Fulham Road, mi-am
zis că este o bună ocazie să văd şi Craven Cottage, stadionul
lui Fulham. Acesta este aşezat chiar pe malul Tamisei şi mi se
pare foarte cochet deşi are peste un veac de când a fost dat în
funcţiune, iar din afară arată ca o fabrică din secolul 19. După
această plimbare, am revenit la hotel, unde mi-am pregătit ultimele informaţii legate de meci, apoi am ieşit să mâncăm ceva tot
în apropiere. Spre stadion am mers cu Ciprian, care ne-a făcut
cunoştinţă cu Ted Beckham, un foarte bun prieten de-al său şi
nimeni altul decât tatăl faimosului David Beckham. Ted mi s-a
părut un tip tare de treabă, care ne-a spus că îşi doreşte ca Steaua
să o elimine pe Chelsea. Ulterior, el avea să ne ofere, prin intermediul lui Ciprian, cartea scrisă de el, „David Beckham, my son“.
Mi-a părut tare rău că am rămas fără baterie la aparatul foto
tocmai când am ajuns la Stamford Bridge şi nu am mai apucat
să facem o fotografie cu Ted. După ce am mai stat câteva minute
cu Ciprian, prietena lui şi Ted în faţa lojei unde aveau bilete, am
vorbit cu George să ne îndreptăm către locurile noastre de comentariu. Numai că nu ştia niciunul dintre noi că vom fi văzuţi
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în toată lumea după o întâmplare ciudată şi comică, totodată.
Un steward, văzându-mi acreditarea UEFA la gât, ne-a invitat să intrăm chiar pe lângă autocarul lui Chelsea, care tocmai
ajunsese la stadion. Noi i-am urmat sfatul, dar ne-am intersectat
chiar cu jucătorii lui Rafa Benitez, care coborau şi se îndreptau
spre vestiare. Era acel moment care se filmează şi se difuzează
pe toate posturile care transmit meciul la începutul feed-ului
internaţional. Un alt steward, gras şi roşu la faţă ca un rac fiert,
aflat chiar aproape de ieşirea din autocar, ne-a văzut şi imediat
a strigat uimit la noi: „What the fuck are you doing here?“ Am
încercat să-i explic cum un coleg de-al lui ne-a îndrumat prin acel
loc, dar el ne-a făcut semn să rămânem unde suntem. Astfel că
pe imaginile cu sosirea lui Chelsea la stadion, când Mata coboară
din autocar, eu şi cu George ne vedem în toată splendoarea: eu
ţinând cutia de comentator, iar George, o pungă dintr-o benzinărie de la noi, în care erau căştile! După ce au trecut toţi jucătorii,
stewardul s-a întors spre noi şi a repetat: „What the fuck are you
doing here?“ I-am răspuns şi eu pe un ton mai apăsat că un coleg
de-al lui ne-a trimis pe acolo, iar când ne-a văzut acreditările, s-a
mai potolit şi ne-a spus pe unde să o luăm.
Ajunşi la locurile noastre, am instalat cutia, am cuplat căştile, am făcut probele de sunet şi aşteptam meciul, cu speranţa
unui nou miracol. Eram optimişti, mai ales că Chelsea nu părea interesată de Europa League, în condiţiile în care obținuse
accesul în semifinalele Cupei Angliei şi era şi în lupta pentru
calificarea în Champions League, iar o victorie în faţa Stelei i-ar
fi aglomerat şi mai tare calendarul.
Steaua a ratat o ocazie mare chiar la începutul meciului prin
Raul Rusescu, apoi a jucat inteligent, însă nu l-a putut împiedica
pe Juan Mata să deschidă scorul. Totuşi, Vlad Chiricheş a egalat
chiar înainte de pauză, iar la un moment dat îmi imaginam
cum ar fi ca povestea acestui sezon să fie încununată de o finală
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de Europa League jucată de Steaua. Visul ni s-a frânt, însă, în
repriza secundă, după ce John Terry şi Fernando Torres au făcut
3-1, iar El Nino a mai ratat şi un penalty. Steaua ieşea totuşi cu
fruntea sus din Europa după ce demonstrase cu vârf şi îndesat
că nimic nu este imposibil când crezi cu adevărat în şansa ta.
A mai fost un moment care nu s-a văzut la televizor în timpul
meciului. Un suporter al Universităţii Craiova a intrat pe teren
şi s-a dus în faţa galeriei Stelei. Noi nu ne-am dat seama că e
un fan al Știinţei, crezând iniţial că e un hooligan englez. Mi-a
părut rău şi atunci că nu mai puteam face poze cu aparatul meu
pentru că aş fi avut câteva fotografii exclusive pe care să le trimit
colegilor de la site-ul nostru, www.digisport.ro.
29 Martie 2013 | U Cluj – Concordia 1-0 (0-0)
Prima deplasare internă din 2013 a fost în Ardeal, unde am
avut parte de un meci incredibil între Universitatea Cluj şi Concordia Chiajna, echipe care luptau pentru supravieţuirea în Liga
1. Partida a fost de-a dreptul nebună: trupa lui Ilie Stan, care
nu mai bătuse pe nimeni de şase etape, a solicitat în minutul 67
eliminarea lui Ionuţ Boşneag pentru o lovitură dură aplicată lui
Wellington, dar arbitrul Robert Dumitru nu a acordat nimic.
Şi asta cu toate că brazilianul şi-a dat jos tricoul special pentru
a-i arăta cum pielea îi era brăzdată de crampoanele portarului
de la U. Opt minute mai târziu, Alin Buleică a deschis scorul
pentru „şepcile roşii“ din centrarea perfectă a lui Janos Szekely,
introdus inspirat de Ionel Ganea în repriza secundă. Meciul a
atins cota de fierbere în ultimele minute, când Boşneag a văzut
în cele din urmă cartonaşul roşu pentru că l-a placat în careu
pe Alexandru Popovici. Cum U efectuase toate schimbările, în
poartă a intrat Apostol Muzac. În mod normal, la un penalty
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executat în asemenea circumstanţe, e suficient să tragi pe poartă
pentru că un jucător de câmp nu are reflexele unui portar. Numai că, deşi Muzac nu a schiţat niciun gest, rămânând ţintuit
pe linia porţii, Ispir a şutat în bară, iar Universitatea Cluj s-a
impus cu 1-0, spre furia lui Ilie Stan.
30 Martie 2013 | Gaz Metan – FC Braşov 0-0
Fără nicio exagerare, a fost unul dintre cele mai frumoase
meciuri ale sezonului din Liga 1, la concurenţă cu CFR Cluj –
Petrolul 2-2. Şi aş mai spune că a fost cel mai spectaculos 0-0
din ultimii ani în campionatul nostru. Chiar George Dobre
m-a sunat a doua zi după meci să îmi spună că am avut parte
de unul dintre cele mai tari jocuri ale stagiunii.
După ce am ajuns la Mediaş şi ne-am cazat, am constatat
că stăm în acelaşi hotel cu cei de la FC Braşov. M-am întâlnit
cu ofiţerul de presă, Ilie Vâju, care mă vede drept un talisman
pentru clubului de sub Tâmpa, considerând că atunci când eu
comentez, „stegarii“ nu pierd. Cel puţin, şi la meciul acesta,
treaba a funcţionat bine! Când m-a văzut la restaurantul hotelului, Ilie mi-a spus că e sigur deja de măcar un punct. Până
la urmă a fost un meci superb, căruia doar golurile i-au lipsit
pentru a fi perfect!
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2 Aprilie 2013 | PSG – Barcelona 2-2 (0-1)
Cu meciul de pe Parc des Princes, am înţeles şi din postura de
comentator că UEFA Champions League începe cu adevărat din
sferturile de finală şi că tot ceea ce se joacă în faza grupelor este
Liga Campionilor, cum spune şi colegul meu, Andrei Niculescu.
Şi revista Champions acordă spaţii mult mai ample partidelor,
iar pregătirea comentariului necesită mai mult timp, însă este
ceva foarte plăcut atunci când ai atâtea informaţii la dispoziţie.
Mai mult, meciul a fost senzaţional. Cu Tito Vilanova din
nou pe bancă după 72 de zile de chimioterapie la New York, de
unde urmărea antrenamentele echipei live pe internet şi transmitea indicaţii secunzilor săi prin videoconferinţe, Barcelona
a condus de două ori. Lionel Messi a deschis scorul, dar s-a
accidentat şi a fost schimbat la pauză cu Cesc Fabregas. Ca şi în
optimile de finală cu AC Milan, catalanii au fost dezavantajaţi
de arbitri, iar Zlatan Ibrahimovic a egalat în minutul 80 dintrun ofsaid de un metru. Xavi a readus-o pe Barca în avantaj,
dintr-un penalty transformat în minutul 89, dar în ultimele
secunde ale prelungirilor, Blaise Matuidi a egalat la doi şi a făcut
returul de pe Camp Nou mult mai atractiv.
3 Aprilie 2013 | Real Madrid – Galatasaray 3-0 (2-0)
Împăratul Terim a pus gând rău Imperiului Galactic: vrea
să cotropească Madridul şi să reînvie zilele de glorie ale Imperiului Cim Bom din urmă cu un deceniu. Cu o altă armie, Fatih
Cuceritorul încearcă să producă un nou şoc în Europa şi să dea
lovitura de graţie Casei Albe. Însă, Galatasaray are în faţă un Real
mai hotărât ca niciodată să transforme visul numit La Decima în
realitate: totul şi toţi pentru al 10-lea trofeu suprem continental.
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Cel mai dezechilibrat duel din sferturile Champions League
a fost câştigat clar de „galacticii“ lui Mourinho, deşi Galata a
arătat mult tupeu în ofensivă, dar şi multă naivitate în apărare,
iar Realul a taxat-o prompt. Cristiano Ronaldo şi Karim Benzema au făcut 2-0 până la pauză, iar Gonzalo Higuain a închis
tabela la 3-0 şi returul se anunţa o simplă formalitate pentru
gruparea blanco. Mi-a plăcut o remarcă a colegului de comentariu, Dan Ştefănescu, în timp ce eu aduceam vorba de Împăratul
Terim: „Astăzi, împăratul e gol!“ Legat de antrenorul Galatei,
Florin Bratu a avut numai cuvinte de laudă când l-am sunat în
dimineaţa jocului pentru a-i cere câteva informaţii de culise.
Bratone a colaborat şase luni cu Terim la Galatasaray, în 2003, şi
mi-a spus că este un tip deosebit, care va avea un capitol aparte
în cartea sa autobiografică, atunci când se va decide să o scrie.
Era ceva ce nu am înţeles nici eu, nici Dan. Citisem cum
Mourinho şi Terim s-au gratulat reciproc la conferinţele de
presă premergătoare meciului, în care s-au declarat foarte buni
prieteni. Noi nu am priceput nici până acum când s-au putut
împrieteni ei atât de bine, în condiţiile în care nu s-au intersectat
deloc în carieră, iar concluzia noastră a fost că totul a pornit de
la cursurile antrenorilor la Comisia Tehnică a UEFA.
Săptămâna europeană am încheiat-o joi într-o postură pe care
nu mi-aş fi dorit-o: de moderator al studioului Euro Fotbal pentru
seara de Europa League. Pentru prima oară, eram la pupitru când
se juca în această competiţie, pentru că până atunci eram implicat
în comentariul meciurilor Stelei. I-am avut alături pe MM Stoica,
şi el într-o postură pe care ar fi dorit să o evite, Gabi Balint şi
Florin Bratu. A fost o experienţă frumoasă, interesantă, dar era şi
mai bine dacă eram pe stadion, cum spunea şi MM. Din cele trei
partide transmise în direct de Digi Sport, m-am axat pe Benfica
– Newcastle 3-1 (goluri Rodrigo, Lima, şi Oscar Cardozo, din
penalty, respectiv Papiss Cisse) şi pe Chelsea – Rubin Kazan 3-1
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(dublă Fernando Torres şi un gol Juan Mata, respectiv Natcho,
din lovitură de la 11 metri). Tot atunci, s-a mai jucat Fenerbahce
– Lazio 2-0, dar pe mine, cel mai mult m-a impresionat Benfica,
pe care o vedeam capabilă să câştige chiar trofeul.
7 Aprilie 2013 | Steaua – CSMS Iaşi 3-1 (1-1)
Ziua de duminică am început-o cu un 0-0 viu în Premier
League, la Liverpool – West Ham, şi am continuat-o cu meciul Stelei împotriva lui CSMS Iaşi. Seara a fost tare urâtă: era
o ploaie măruntă de toamnă târzie, care îți băga tot frigul în
oase, iar copertina de la tribuna oficială nu mai era eficientă,
astfel că masa presei era plină de apă, iar ziariştii s-au refugiat
fiecare pe unde a putut. Eu cu Dan Ştefănescu am fost feriţi
oarecum de vitregiile vremii, fiind instalaţi într-una din cabinele
de comentariu. Dacă ploaia nu ne afecta, în schimb, frigul era
omniprezent pentru că unul dintre geamurile cabinei era deschis întrucât doar pe acolo puteau intra cablurile de alimentare
pentru monitor şi cutia de comentariu.
Steaua a avut din nou probleme în faţa unei nou-promovate
şi s-a văzut condusă din minutul 15, când Alex Chipciu l-a tras
de tricou pe Mitic în careu, iar Claudiu Tudor a transformat
cu precizie lovitura de pedeapsă. Au urmat 30 de minute tare
ciudate: la o fază de atac a Stelei, Chipciu l-a lovit involuntar pe
Rusescu, căruia i-a spart capul. Raul a fost, dealtfel, schimbat la
pauză, la fel ca şi Paul Pârvulescu, care a suferit şi el o accidentare serioasă. Ambii au ajuns la Spitalul Militar, dar probleme
mai mari a acuzat Paul, care a şi scuipat sânge pe teren întrucât
două coaste i-au perforat un plămân.
Erou negativ în două rânduri în prima repriză, Chipciu şi-a
readus la lumină echipa chiar înainte de pauză, când a egalat la 1.
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În repriza a doua, Steaua a mai punctat de două ori prin Mihai
Pintilii şi Leandro Tatu şi s-a impus cu 3-1. Prin acest succes, Steaua
se distanţa la 16 puncte de ocupanta locului secund, Astra, cu nouă
etape înaintea finalului de sezon. Titlul 24 era tot mai aproape!
9 Aprilie 2013 | Galatasaray – Real Madrid 3-2 (0-1)
Pe Ali Sami Yen, a fost un meci cu o desfăşurare la care nici
eu şi nici Andrei Tivilichi nu ne aşteptam. După 3-0 în tur,
manşa de la Istanbul părea doar o simplă formalitate pentru
Real, cu atât mai mult cu cât Cristiano Ronaldo a deschis scorul
foarte repede. Numai că după pauză, Galata a prins o viteză
supersonică o dată cu eurogolul lui Emmanuel Eboue, picat
după o mare ratare a trupei lui Jose Mourinho. Apoi, gruparea
Cim Bom a declanşat asediul la poarta lui Diego Lopez şi a
pus în pericol chiar calificarea galacticilor. Foştii jucători ai lui
Mourinho, Wesley Sneijder şi Didier Drogba au făcut 3-1, iar
Galatasaray mai avea nevoie de numai două goluri pentru a prinde miraculos, careul de aşi. Deja îmi aminteam de un banner
al fanilor turci, pe care-l văzusem pe Ali Sami Yen la meciul cu
CFR Cluj şi pe care scria în engleză: „Nu trebuie să mori ca să
vezi Iadul“ şi îmi imaginam că şi Realul are parte de asemenea
clipe de coşmar. Însă echipa lui Fatih Terim nu a mai marcat
vreun gol, iar pe final, Cristiano Ronaldo a închis tabela la 3-2.
Dacă la Istanbul, nebunia nu a ţinut până la final, în schimb,
la Dortmund, suspansul a fost asigurat până în ultima clipă.
După 0-0 în tur, Malaga a marcat pentru 2-1 în minutul 89, dar
Borussia a reuşit imposibilul: a egalat imediat, iar la ultima fază
a meciului, Felipe Santana a înscris golul calificării dintr-un ofsaid nesemnalizat. Aşadar, Real Madrid şi Borussia Dortmund
mergeau mai departe pentru o semifinală de poveste.
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12 Aprilie 2013 | CFR Cluj – Pandurii 2-3 (0-1)
Acesta a fost un meci pe care nu-l voi uita prea curând din
două motive. Primul este golul lui Claudiu Voiculeţ, după mine,
cel mai frumos din ultimii ani în Liga 1. A fost o execuţie de
excepţie, care m-a făcut să aplaud în picioare inspiraţia mijlocaşului de la Pandurii, care a urcat scorul la 3-1 în favoarea echipei
sale. Am şi spus în comentariu că este un eurogol şi că asistăm
la reuşita sezonului. Până la bijuteria lui Voiculeţ, Pandurii a
controlat autoritar jocul. John Ibeh a deschis scorul în prima
repriză, dar, după pauză, Ionuţ Rada a egalat dintr-o lovitură
liberă specialitatea casei, aşa cum am şi anticipat înaintea execuţiei. Deivydas Matulevicius a readus trupa lui Cristi Pustai
în avantaj, iar Voiculeţ a desăvârşit victoria gorjenilor.
Îmi voi aminti mult timp de acest meci şi datorită lui Ilie
Dobre, colegul de la Radio România Actualităţi. Înaintea partidei, a venit la mine cu o mare rugăminte. Mi-a spus: „Bogdane,
de voi depinde soarta mea! Am vorbit şi cu arbitrul să nu lase
pauza dintre reprize mai mult de 15 minute pentru că altfel,
sunt mâncat! Pierd trenul de întoarcere la Bucureşti. Iar arbitrul
spune că televiziunea care transmite meciul are ultimul cuvânt.
„I-am zis că o să încerc să-l ajut cum pot în condiţiile în care
partida începea la 21:30, deci urma să se încheie pe la 23:25,
iar trenul lui Ilie pleca la 23:37. Ideea era că el deja vorbise cu
cineva să-l aştepte la ieşirea din stadion să-l repeadă spre gară,
în condiţiile în care drumul cu maşina nu dura mai mult de
cinci minute.
Am vorbit cu producătorul Alex Truşcă, iar răspunsul lui
în glumă m-a amuzat teribil: „Dacă ştiam, îl rugam pe Radu
Petrescu să facă pauza de vreo 20 de minute! „
Faza tare a fost că repriza a doua a avut patru minute de prelungire, iar în minutul 90+3, CFR a înscris prin Saşa Bjelanovic
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pentru 2-3. Pe moment, mi-am şi imaginat că Ilie nu a mai ţinut
celebrul lui „gooooollll“ prelungit din motive lesne de înţeles şi a
încheiat rapid comentariul pe picior de plecare să nu rateze trenul.
La scurt timp, la o nouă întâlnire cu Ilie Dobre, am aflat că a ajuns
la fix la gară, iar trenul a plecat imediat după ce s-a urcat în el.
În altă ordine de idei, după acest nou eşec, Paulo Sergio a
fost demis de la CFR Cluj, iar în locul său a fost numit antrenor
interimar, Eugen Trică.
14 Aprilie 2013 | Rapid – Steaua 1-1 (1-0)
Giuleştiul freamătă a derby adevărat într-o atmosferă de senzaţie ce aminteşte de serile mari ale Rapidului. Dacă sunt singuri
împotriva tuturor, atunci zece mii de fani speciali şi 11 jucători
alb-vişinii vor înfrunta furia roş-albastră a Stelei, care vrea să
cucerească titlul 24, umilindu-şi rivalele. Orgoliul şi spiritul Rapidului contra tradiţiei de învingătoare a grupării din Ghencea
– aceasta este marea bătălie a etapei a 26-a din Liga 1. Despărţite
de 26 de puncte în clasament, cele două echipe luptă pentru obiective diametral opuse: Rapidul vrea să răsplătească devotamentul
şi sprijinul necondiţionat al minunaţilor săi suporteri, în timp
ce Steaua vrea să-şi confirme supremaţia în fotbalul românesc cu
un triumf în Giuleşti.
Ziua de duminică am început-o cu meciul de Premier League dintre Stoke City şi Manchester United, câştigat de „diavolii
roşii“ cu 2-0 prin golurile lui Michael Carrick şi Robin Van
Persie. Apoi, împreună cu Ionuţ Angheluţă, am luat drumul
Giuleştiului pentru un derby în flăcări şi la propriu şi la figurat.
Atmosfera fusese încinsă serios ca un cazan cu smoală de
declaraţiile beligerante de ambele părţi, astfel că nu mai era
nevoie decât de o mică scânteie pentru ca totul să explodeze.
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Fanii Rapidului au ştiut ca întotdeauna să creeze o ambianţă impresionantă, care s-a transformat pentru mult timp în
al 12-lea jucător al giuleştenilor, care treceau prin clipe grele
ca urmare a intrării în insolvenţa solicitată de George Copos.
Suporterii granata au făcut tot posibilul pentru a-i intimida
pe jucătorii lui Laurenţiu Reghecampf cu o primire ostilă, pe
care am simţit-o şi noi din plin. Când ne îndreptam spre cabina
de unde urma să comentăm, un individ de la tribuna oficială
s-a ridicat în picioare şi pe un ton tare agresiv a început să ne
înjure de mama focului de parcă noi i-am fi fost cei mai aprigi
duşmani. Trecând peste aceste detalii mai puţin plăcute, meciul
a avut toate ingredientele unui derby adevărat.
Ovidiu Herea a deschis scorul în minutul 9 dintr-o lovitură
liberă şi a declanşat nebunia în tribune, iar Stelei i-a fost greu
să-şi regăsească ritmul pentru o perioadă. Roş-albaştrii au egalat
abia în minutul 81 prin căpitanul Alex Bourceanu, care marcase
golul victoriei cu 1-0 în tur, în minutul 90+5, iar imediat, Giuleştiul a părut rupt din Infern. Suporterii Rapidului au aruncat
o brichetă în capul lui Vlad Chiricheş, iar meciul a fost oprit
de arbitrul Sebastian Colţescu pentru opt minute, timp în care
tensiunile dintre cele două bănci au răbufnit, iar din peluză au
început să zboare scaune, sticle şi brichete. Totul părea să ducă
spre deznodământul din 2008, când derby-ul a fost întrerupt de
Alexandru Deaconu la scorul de 1-0 pentru Rapid, iar Steaua a
câştigat la masa verde cu 3-0. Numai că acum, Bourceanu a dat
o nouă dovadă de bărbăţie şi a cerut coechipierilor să rămână pe
teren şi să joace până la final. Mai mult, Steaua a fost aproape
chiar de victorie în prelungiri, dar Gabi Iancu a trimis în bară.
A fost un derby care a iscat multe comentarii în acea noapte
şi a doua zi, iar concluzia mea a fost una simplă: Giuleştiul are
nişte fani unici în România, dar, în acelaşi timp, este cel mai
nesigur stadion pe care am fost eu în Liga 1!
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Din păcate pentru „farmecul vieţii“, stadionul Valentin Stănescu va fi lipsit vreme bună de aroma marilor meciuri din cauza
unor conducători care nu au prea urmărit şi binele clubului.
16 Aprilie 2013 | CFR Cluj – Astra 0-0
A doua zi după derby-ul din Giuleşti, am plecat de dimineaţă
împreună cu producătorul Cristi Bârnaz şi cu operatorul Liviu
Trandafir la Odorheiu Secuiesc, de unde urma să transmitem
meciul de handbal masculin dintre HC Odorhei şi Potaissa
Turda. Eu nu aveam nicio implicare la acest eveniment, dar
aceeaşi echipă trebuia să fie prezentă a doua zi la Cluj, la meciul
din semifinalele Cupei României, CFR – Astra. Astfel că am
avut ocazia de a vedea pentru prima dată ţinuturile secuimii.
Mi-a plăcut mult zona, dar un mare minus l-au constituit problemele de comunicare cu o parte a localnicilor. Am avut şi
ceva dificultăţi în a găsi pensiunea unde eram cazaţi, noroc cu
Cristi care a rostit cuvântul magic „panzio“ (pensiune în limba
maghiară). Am plecat apoi spre Sala Sporturilor, iar eu am căutat pe acolo un restaurant unde să şi mănânc ceva. Şi aici, am
avut parte de o conversaţie amuzantă cu ospătarul. Cum eram
în Postul Paştilor, l-am întrebat de o ciorbă fără carne, la care
mi-a răspuns: supă de pui! Am rămas mască pentru o clipă,
după care i-am cerut un gulaş de fasole de post, care s-a dovedit
foarte gustos. După ce am mâncat, am decis ca o repriză să o
văd din tribune, iar cealaltă din carul de transmisie, cum nu
aveam nimic de făcut la meci.
Am fost impresionat de faptul că sala era plină, iar atmosfera,
foarte fierbinte. În plus, am descoperit un portar fabulos, Ionuţ
Ciobanu, de la HC Odorhei, care a avut mai multe intervenţii
senzaţionale şi a contribuit din plin la succesul echipei sale cu
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36-33. La finalul jocului, am văzut ceva ce mie nu mi-a plăcut
deloc: toţi handbaliştii şi antrenorii gazdelor s-au strâns înlănţuiţi pe teren şi împreună cu toţi spectatorii au cântat imnul
secuilor. Iniţial, am crezut că este imnul Ungariei, dar Costi
Prună, comentatorul nostru de handbal, care a fost de mai multe
ori la Odorhei, mi-a spus despre ce este vorba. Pentru un patriot,
cum mă pretind a fi, mi s-a părut ceva de neacceptat. Totuşi,
trăim în România, chiar dacă noi mai glumeam şi întrebam dacă
nu cumva ni se activează roamingul la telefon în zonă! Altfel,
nu am avut nimic de reproşat gazdelor noastre, care s-au purtat
impecabil cu noi. Sincer, nu am văzut nicăieri ca cineva să pună
atâta preţ pe corectitudine, pe omenie şi pe cuvântul dat precum
aici! Peste câteva luni, când am fost din nou la Cluj, la începutul
sezonului 2013-2014, am văzut în faţa statuii lui Matia Corvin
câţiva tineri care se pozau cu drapelul Ungariei. Pe moment, m-a
enervat scena, însă, imediat m-am gândit mai bine şi am realizat
că nu era nimic în neregulă cu acei oameni. M-am întrebat, însă,
oare câţi români ar merge la Budapesta sau oriunde altundeva
în vacanţă şi s-ar fotografia cu steagul României?!
A doua zi, am ajuns la Cluj pentru prima semifinală a Cupei,
CFR – Astra. Ambele echipe îşi schimbaseră antrenorii înaintea
partidei, astfel că Eugen Trică debuta la ardeleni, iar Daniel Isăilă
la gruparea din Giurgiu. Arbitru a fost Istvan Kovacs, prietenul
meu cu care m-am îmbrăţişat înaintea meciului, gest observat şi
de Dinu Gheorghe, preşedintele Astrei, care a spus, mai în glumă,
mai în serios şi tare, să audă toţi cei din preajmă: „Acum, ştiu de
ce îl tot lauzi pe el şi când greşeşte!“ Tot Dinu Gheorghe mi-a
reproşat atunci şi că am strigat prea tare la golul lui Bourceanu din
meciul cu Rapid de parcă ar fi marcat în finala Cupei Mondiale!
Istvan a condus foarte bine jocul şi l-a eliminat corect în prima repriză pe Gabi Mureşan pentru o lovire cu cotul evidentă.
Meciul a fost extrem de plictisitor şi am şi spus că ambele echipe
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au chinuit fotbalul şi că au părut chinuite de fotbal! După un
0-0 sec, când producătorul m-a întrebat cine ar merita să primească la final trofeul Jucătorul Meciului, m-am gândit puţin
până să îi spun că Silviu Lung jr., portarul Astrei, este singurul
care merită un premiu.
23 Aprilie 2013 | Bayern – Barcelona 4-0 (1-0)
De Ziua Pământului, astăzi avem parte de Seara Nepământenilor, a fotbalului venit de pe altă planetă şi care a aterizat la
Munchen în OZN-ul numit Fussball Arena. Maşina perfectă a lui
Bayern înfruntă magia în stare pură a Barcelonei într-un duel de
vis. Strigătelor de luptă ale teutonilor li se opun broderiile unice
ale catalanilor într-o seară de festin a fotbalului adevărat. Cea
mai bună echipă din lume împotriva celui mai bun Bayern al
tuturor timpurilor, aşa prefaţa bătălia de astăzi Jupp Heynckes,
care încearcă să-i lase o moştenire grea succesorului său din vară,
Pep Guardiola, tocmai omul care a apropiat-o pe Barca de perfecţiunea absolută.
Munchen-ul ne-a întâmpinat cu un cer înnorat, dar cu o
temperatură potrivită pentru sfârşitul lui aprilie, aproximativ
15 grade Celsius. M-a surprins când am ajuns la Allianz Arena
pentru ridicarea acreditărilor la meciul Bayern – Barcelona să
întâlnim un nene responsabil cu paza, care se apropie cu paşi
siguri de pensionare, de o rigiditate ce m-a făcut să mă gândesc
că în tinereţe a fost agent STASI. Nu a vrut să ne lase sub niciun chip să intrăm în incinta stadionului până când George i-a
arătat o legitimaţie de presă. Cum eu îmi lăsasem toate bagajele
cu acte cu tot la hotel, nu aveam la mine decât buletinul. Am
încercat să-i explic omului, în engleză, că trebuie să ajungem
la centrul de presă pentru a-mi ridica acreditarea şi i-am spus
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să îmi verifice numele pe lista de la UEFA. Bătrânul paznic s-a
uitat atent la cartea mea de identitate şi mi-a răspuns dezarmant:
keine presse! Cu alte cuvinte, nu aveam nicio şansă să intru aşa
şi doar George a putut pătrunde în stadion. Peste vreo zece
minute, Marian Olaianos, de la TVR, a venit să mă infiltreze
şi pe mine cu acreditarea pe care i-o dăduse George.
Din cauza acestui exces de zel, am pierdut vreun sfert de
oră din conferinţa de presă susţinută de Philipp Lahm şi Javi
Martinez, însă ce am apucat să văd şi să aud a fost suficient să
îmi dau seama că fazele superioare din Champions League chiar
înseamnă ceva special, nepământean pentru cei ca noi. Jucătorii
lui Bayern parcă nici nu se pregăteau de o semifinală de Ligă,
atat de relaxaţi, de naturali şi de bine dispuşi au fost la întâlnirea cu presa. Au gustat poantele jurnaliştilor spanioli, germani
şi englezi şi nu au părut deloc afectaţi de miza confruntării cu
extratereştrii Barcei. Mi-am dat seama că venim din altă lume
şi când am văzut cele două cabine speciale pentru translatorii
în engleza şi spaniolă, de parcă mă aflam la un congres NATO,
nu la un meci de fotbal. E drept, însă, un Bayern – Barcelona
poate fi comparat cu un summit NATO la cel mai înalt nivel!
După o jumătate de oră cu Lahm şi Javi Martinez, am avut
plăcerea de a savura discursul lui Jupp Heynckes, un senior
al fotbalului! În ciuda unei cărţi de vizită impresionante, am
remarcat simplitatea şi modestia antrenorului de 67 de ani,
care a răspuns prompt şi în germană şi în spaniolă. A făcut şi
glume, a fost şi sobru, iar la final, a fost de-a dreptul delicios
când l-a corectat pe directorul de comunicare al lui Bayern,
Markus Horwick, un tip impunator, care aduce puţin cu Meat
Loaf. Acesta anunţase că la conferinţa Barcelonei va veni „Javi
Hernandez“, moment în care Heynckes s-a uitat în foile lui şi
a spus tare să-l audă toată lumea din sală: Xavi! Apoi, după ce
s-a ridicat, a repetat ca pentru el: Xavi, Xavi...
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După ce ne-am întors la hotel, George a făcut toate eforturile
de a găsi un stream cu ajutorul căruia am putut vedea meciul
dintre Steaua şi Petrolul, încheiat 2-2. Cu ochii pe laptop, George mai butona şi telecomanda televizorului, iar la un moment
dat s-a oprit pe ARD şi a scos o frază memorabilă: „Mi-aş dori
să prind şi eu ziua când TVR 1 va difuza, în prime-time, un
documentar despre viaţa animalelor din savana africană.“ Întradevăr, asta rula pe postul naţional german la ora 20.
A doua zi, am preferat să rămânem în hotel să ne pregătim
meciul dintre Bayern şi Barcelona, dar şi cel dintre Borussia
Dortmund şi Real Madrid, pe care urma să-l comentăm în ziua
următoare după un drum de vreo şase ore cu trenul. Eu am fost
responsabil cu alimentarea cu sandvişuri, pizza şi apă, pe care
le-am cumpărat din gara aflată vizavi de hotelul nostru. Sincer, Munchen-ul nu m-a prea impresionat şi nu am simţit vreo
dorinţă de a-l vizita. Nici măcar Marienplatz nu m-a atras să o
descopăr, iar tot ce am mai reţinut din capitala Bavariei, cu excepţia fabulosului Allianz Arena, a fost vechiul Olympiastadion,
pe lângă care am trecut când mergeam de la aeroport la hotel.
Aşadar, după ce ne-am făcut temele, am luat metroul spre
stadion, unde ne aştepta un meci pe cinste.
Mi s-a părut interesant să găsesc chiar la locul nostru de comentariu foaia oficială de meci de la finala Champions League
din 2012, Bayern – Chelsea. Parcă ne aşteptase pe noi aproape
un an! Bayern a realizat o demonstraţie de forţă şi s-a impus autoritar cu 4-0, graţie reuşitelor lui Thomas Muller, autorul unei
duble, Mario Gomez şi Arjen Robben. Am spus în comentariu
că eşecul acesta este actul de deces al celui mai strălucitor Dream
Team din istoria Barcelonei. Mi s-a părut un 0-4 mai dureros
chiar decât cel din finala Ligii Campionilor din 1994, cu AC
Milan. Mulţi au crezut că m-am bucurat de necazul catalanilor,
însă nici gând de aşa ceva. E drept, prestaţia arbitrului maghiar
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Viktor Kassai a fost dezamăgitoare, dar supremaţia trupei lui
Jupp Heynckes nu a putut fi pusă vreodată la îndoială. Bayern a
fost ca o blindată care mărşăluieşte triumfal şi care nu se poate
împiedica de nimeni şi de nimic şi care calcă totul în picioare, făcându-l una cu pământul. Spre finalul partidei, eu mă gândeam
deja cu teamă la ce o aşteaptă pe Real Madrid în finală dacă va
trece de Dortmund. Doar că destinul a ales altceva!
24 Aprilie 2013 | Dortmund – Real Madrid 4-1 (1-1)
O stare de spirit unică stă în calea unui vis transformat aproape în obsesie. Borussia Dortmund luptă însufleţită de căldura şi
energia emanate de Zidul Galben pentru a-şi continua cea mai
frumoasă aventură posibilă în fotbalul european, în timp ce Imperiul Galactic al Madridului nu concepe să rateze încă un an
La Decima. Un oraş care trăieşte doar pentru culorile galben şi
negru îşi pune toate speranţele în puştii teribili ai lui Jurgen Klopp
în marea bătălie cu Super Realul lui Jose Mourinho, care vrea să
demonstreze că doar el este omul capabil să întrerupă o aşteptare
de mai bine de un deceniu.
Am dormit doar vreo trei ore şi jumătate pentru că aveam
tren spre Dortmund la 7 dimineaţa. Astfel că, după un mic
dejun frugal, ne-am urcat în tren şi ne-am pregătit pentru o
călătorie de vreo şase ceasuri. În drumul spre Dortmund, am
trecut şi prin Koln, un oraş care mi-a plăcut din ceea ce am
văzut din mers. Şi asta chiar înseamnă ceva în condiţiile în
care în Germania am fost la Munchen, Stuttgart, Frankfurt,
Gelsenkirchen, Essen sau Dortmund şi nu pot spune că mi-a
rămas întipărit în minte sau în suflet din ce am văzut pe acolo.
În schimb, la Koln, m-a impresionat cum oraşul este străbătut
de Rhin şi am admirat în trecere impresionantul Dom. A fost
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pentru prima oară când eram în Germania şi mă gândeam că
mi-ar fi plăcut să iau la pas oraşul.
Dacă asta a fost la plusuri, la minusuri intră întârzierea de
vreo 50 de minute pe care a avut-o trenul din cauza unei defecţiuni depistate în gara din Frankfurt. Deşi mulţi dintre călători
au şi coborât acolo pentru a lua alte trenuri spre destinaţiile
lor, noi am rămas încrezători că situaţia se va remedia, dar şi
pentru că eram presaţi de timp şi nu aveam garanţia că lucrurile ar merge mai bine altfel. La 20:45 începea meciul, dar noi
mai trebuia să ajungem la hotel să ne schimbăm şi, eventual, să
mâncăm ceva şi să ne odihnim puţin.
Am ajuns aproape de ora 14 la Dortmund, am luat un sandviş
din gară, după care ne-am aruncat într-un taxi care să ne ducă
la hotel. După ce ne-am cazat, am descoperit cu surprindere că
urma să stăm într-o adevărată cutie de chibrituri. Camera era
foarte îngustă, astfel că abia ne puteam mişca cu toate bagajele
noastre. Peste mai bine de jumătate de an, când am fost la Londra, la meciul Chelsea – Steaua, din UEFA Champions League,
aveam să îmi retrag cuvintele şi să constat că se poate şi mai rău:
am stat într-o cameră şi mai neîncăpătoare decât în Germania.
Cu toate aceste neplăceri, am reuşit să fur vreo 20 de minute
de somn adânc, timp în care George şi-a făcut un duş şi s-a bărbierit, după care m-am spălat şi eu, apoi am luat-o spre stadion.
Acolo ne-am întâlnit cu reporterul Ciprian Bălţoiu şi operatorul Alex Drăgan, veniţi de la Madrid cu un charter în care au
călătorit şi fanii Realului. Am mers să ne ridicăm acreditările
de la centrul de presă, unde i-am regăsit pe Emil Grădinescu,
Cosmin Băleanu şi Ovidiu Ionescu, comentatorii şi reporterul
de la Dolce Sport. Când am ajuns la poziţiile de comentariu
pentru a ne instala, am rămas impresionaţi de măreţia peluzei
în care stă galeria Borussiei, care era goală în acel moment şi neam imaginat cum va fi plină. Aveam să aflăm peste câteva ore.
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La încălzirea echipelor, am fost absorbit de gesturile celor doi
antrenori, Jurgen Klopp şi Jose Mourinho, care s-au îmbrăţişat
la mijlocul terenului şi s-au întreţinut câteva minute bune. După
care putea începe bătălia! A fost liniştea dinaintea furtunii, pentru că Dortmund a fost ca un uragan care a măturat totul, împinsă de la spate de forţa Zidului Galben. Robert Lewandowski
a fost senzaţional şi a marcat patru goluri în poarta lui Diego
Lopez, care a mai avut câteva intervenţii miraculoase. Golul lui
Cristiano Ronaldo din prima repriză, când a egalat la unu, părea
să readucă în joc Realul, dar „galacticii“ au fost de nerecunosut
pe Westfallenstadion. Visul La Decima rămânea doar o obsesie.
După terminarea măcelului, am zbughit-o spre sala de conferinţe de presă pentru a prinde un loc cât mai în faţă ca să-l
pot vedea şi asculta perfect pe Mourinho. Eram cel mai mare
fan al lui Jose până la meciul acesta. Numai că portughezul m-a
cam dezamăgit prin atitudine, contestând două dintre golurile
Borussiei, dar, în schimb, am descoperit un personaj fabulos
în persoana lui Jurgen Klopp. Mourinho nu şi-a recunoscut
greşelile şi a avut aceeaşi atitudine ca şi după „manita“ de pe
Camp Nou. În schimb, Klopp a fost uriaş, iar după ceea ce
am văzut la Dortmund, am devenit suporterul său numărul 1.
Mi-a plăcut cum a pornit în această meserie, demonstrând la fel
ca şi Mourinho că nu trebuie să fii un mare jucător ca să devii
un antrenor de calibru.
„Cea mai bună analiză o faci urmărind un meci de mai multe
ori. Revedeam fazele de mii de ori, iar pentru 90 de minute de
fotbal, aveam nevoie de şase ore. Asta a fost şcoala mea, fără
cărţi, fără seminarii, fără a sta lângă marii antrenori. Începeam
la micul dejun, iar într-o săptămână urmăream zece meciuri.
Urmăream orice joc, chiar şi cele la care nu se uita nimeni, cu
excepţia mea. Voiam să înţeleg cum şi de ce se înscrie un gol, ce
greşeală a dus la marcarea unui gol“, și-a descris Klopp începutul
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carierei de antrenor. Între timp, Kloppo a luat două titluri cu
Dortmund şi avea să ajungă în finala Champions League. Iar
antrenorul de 45 de ani are o carismă unică. Aşa a ajuns să fie
aplaudat de trei ori de întreaga sală la conferinţa ce a urmat celui
mai important succes al carierei sale. Întrebat dacă Lewandowski
va intra în istoria Borussiei, Klopp a răspuns nonşalant: „Cu
siguranţă, golurile lui vor putea fi văzute mult timp de acum
încolo în muzeul clubului, dar şi eu am marcat patru goluri,
într-un meci cu Erfurt! Iar unul dintre ele a fost identic cu cel
al lui Lewandowski, dar eu nu l-am văzut! Voi vorbi cu cei de
la Sky Sport şi ZDF să mi-l arate şi mie!“ (Asta pentru că Herr
Jurgen nu a privit penalty-ul din care polonezul a făcut 4-1.)
Klopp a subliniat şi frumuseţea uneia din reuşitele lui Lewa:
„Acest gol merită fiecare cent din milioanele pe care televiziunile
le plătesc pentru drepturile TV!“ Antrenorul Borussiei şi-a continuat recitalul, când i-a răspuns unui jurnalist care îi spusese că
Mourinho a acuzat un posibil ofsaid la golul al doilea: „Trebuie
să mă gândesc, au fost cam multe goluri date de Robert!“ Klopp
m-a surprins şi prin faptul că, imediat ce a primit raportul de
joc în timpul conferinţei, a început să se uite atent în cifrele
meciului de la Dortmund.
Tot în timpul deplasării în Germania, am avut plăcerea de a
mă reîntâlni cu Henry Winter, de la cotidianul englez The Daily
Telegraph, unul dintre jurnaliştii mei preferaţi şi, în acelaşi timp,
autorul cărţii biografice a lui Steven Gerrard. Citeam articolele
lui Henry încă din timpul liceului, când traduceam textele lui la
meditaţiile de la limba engleză, iar în 2011 l-am întâlnit pentru
prima dată la un meci la Londra, Arsenal – Manchester United
1-0. Eram pe Emirates cu Ilie Dumitrescu, alături de care am
comentat partida, iar în zona rezervată presei l-am abordat pe
Mister Winter şi l-am rugat să îmi dea un autograf. A acceptat
imediat şi m-a întrebat ce jucători mai poate oferi România
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pentru Premier League, iar eu i l-am prezentat pe Ilie! La care
Henry ne-a spus: „Nu ştiu cum îl vor primi fanii lui Arsenal, dar
cert e că lor le-au plăcut dintotdeauna classy players (jucătorii
de clasă).“ I-am mai zis atunci că mi-a plăcut mult cartea despre
Gerrard, iar el a replicat: „Nu a fost doar bestseller, dar a fost şi
cea mai furată carte din Liverpool!“ Acum, la Dortmund, l-am
mai întrebat dacă mai are în gând să mai scrie vreo carte, iar
răspunsul său a venit prompt: „No more books!“
28 Aprilie 2013 | Arsenal – Man. United 1-1 (1-1)
Din 1993, Manchester United şi-a început dominaţia în fotbalul englez sub comanda lui Sir Alex Ferguson, iar 20 de ani
mai târziu, „diavolii roşii“ continuă să celebreze pe Old Trafford.
Unele feţe s-au schimbat între timp, dar performanţele rezistă.
Teatrul Viselor a împlinit visele atâtor jucători în atâtea sezoane de
Premier League, iar acum, al 13-lea titlu în era modernă este deja
acontat. Cel care a făcut toate acestea posibile este legenda unică
a lui United, poate singurul om mai presus decât întreaga istorie
a clubului, Sir Alex Ferguson. Acum, managerul scoţian şi campionii săi primesc recunoaşterea valorii şi a supremaţiei lor chiar
din partea rivalilor de la Arsenal la superderby-ul de pe Emirates.
Nu ştiam atunci când comentez acest meci că va fi pentru
penultima oară când îl văd ca manager al lui Manchester United pe Sir Alex Ferguson. Şi asta pentru că legendarul antrenor
septagenar al „diavolilor roşii“ avea să-şi anunţe retragerea din
fabuloasa sa activitate la începutul lunii mai, la scurtă vreme
după ce a cucerit un nou titlu de campion. Cu siguranţă, suporterii lui United ştiau că la un moment dat va veni şi clipa
despărţirii de Sir Alex, însă nu îşi doreau să o vadă vreodată. Asta şi poate pentru că Fergie era considerat nemuritor, de
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 estrămutat. Iar Ferguson avea să iasă din scenă aşa cum stă
n
bine unui învingător: ridicând primul trofeul Premier League
din sezonul 2012-2013 deasupra capului! Scoţianul a cules laurii unei cariere fabuloase şi, totodată, s-a putut bucura şi de o
gardă de onoare din partea rivalilor de la Arsenal la partida de
pe Emirates, încheiată la egalitate, 1-1, după golurile lui Theo
Walcott, respectiv Robin Van Persie. Ulterior, Sir Alex a şocat
prin dezvăluirile din noua sa autobiografie, lansată în toamna
lui 2013, în care şi-a atacat o parte dintre foştii săi jucători, precum David Beckham, Ruud Van Nistelrooy sau Roy Keane, dar
şi pe rivalii de la Liverpool. Dincolo de săgeţile otrăvite lansate
în această carte, Fergie a rămas, pentru mine, cel puţin, un tip
simpatic. Într-un material din magazinul Premier League World
pe care l-am dublat, Ferguson povestea cum soţia sa i-a schimbat
alimentaţia în perioada când juca. Sir Alex a dezvăluit cum, în zi
de meci, mânca pâine prăjită cu miere, iar în timpul partidelor
se simţea mereu foarte uşor şi plin de energie, în comparaţie cu
ceilalţi fotbalişti, obişnuiţi cu mâncarea tradiţională britanică:
fasole şi cârnaţi! Şi apoi, devenit manager, a încercat să schimbe
obiceiurile jucătorilor săi. Când îl auzeam aşa, mi-o şi imaginam
pe doamna Ferguson ca o entitate, precum era doamna Columbo, din celebrul serial: mereu adusă în discuţie, dar niciodată
prezentă în mijlocul acţiunii!
După Arsenal – Man. United, am avut parte de încă un
spectacol total la Real Sociedad – Valencia, câştigat de gruparea
din Ţara Bascilor cu 4-2, graţie reuşitelor lui Inigo Martinez,
Chory Castro şi a dublei lui Imanol Agirretxe, în timp ce pentru
„lilieci“ au punctat Roberto Soldado şi brazilianul Jonas.
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3 Mai 2013 | Gaz Metan – Ceahlăul 3-1 (2-1)
A fost primul meu meci de Liga 1 comentat din studio la
Digi Sport din cauza faptului că ne era, practic, imposibil să
acoperim de pe stadioane toate partidele etapei care se disputa
în preajma Paştilor. Aşadar, în Vinerea Mare, deşi am ţinut post
negru, nu m-am putut abţine de la fotbal şi am comentat Gaz
Metan – Ceahlăul. Deşi nu eram la Mediaş, am încercat cât am
putut să dau senzaţia telespectatorului că aş fi pe stadion prin
diferite informaţii cum ar fi: temperatura de la faţa locului sau
numărul de spectatori, pe care le-am primit de la producătorul
Silviu Bordei, aflat la arena din urbea ardeleană.
Meciul a fost foarte spectaculos şi a început cu reuşita lui Bojan
Golubovic, care a deschis scorul pentru Ceahlăul. În acel moment,
am spus că numele atacantului bosniac vine de la gol şi că e firesc
să se lipească la asemenea reuşite. Totuşi, trupa lui Gigi Mulţescu
a întors rezultatul în favoarea sa, graţie lui Răzvan Avram, Thaer
Bawab şi Nicandro Breeveld, iar Gazul s-a impus cu 3-1.
Cum eram la birou şi nu pe stadion la Mediaş, seara am mai
comentat un meci din Ligue 1, Saint-Etienne – Bordeaux 0-0.
7 Mai 2013 | Gloria Bistriţa – Steaua 0-1 (0-0)
Pe 7 mai 1986, Steaua realiza cea mai mare performanţă din
istoria fotbalului românesc prin câştigarea celui mai strălucitor şi
mai preţios trofeu continental. 27 de ani mai târziu, roş-albaştrii
demonstrează că şi-au păstrat gena de campioni şi continuă să fie
priviţi cu invidie de rivali. Pe 7 mai 2013, gruparea din Ghencea
are parte de o dublă sărbătoare: aniversează 27 de ani de la noaptea magică de la Sevilla şi, în acelaşi timp, celebrează al 24-lea
titlu de campioană. La primul lor meci după ce au supus din nou
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fotbalul românesc după o aşteptare de şapte ani, steliştii înfruntă
o echipă care trăieşte o senzaţie diametral opusă. Gloria Bistriţa
s-a resemnat în privinţa salvării de la retrogradare şi îşi aşteaptă
cu seninătate, dar şi cu tristeţe, soarta fatidică.
Steaua devenise campioană matematic fără a juca în Sâmbăta
Mare, după ce Petrolul a scos doar o remiză la Turnu Severin,
2-2. Aşadar, după şapte ani, titlul revenea în Ghencea, iar la
meciul de la Bistriţa, Laurenţiu Reghecampf a mizat mai mult
pe cei care nu au prea apucat să evolueze în acest sezon. Astfel,
titularii de drept au fost spectatori de lux în tribune, iar pe teren
au apărut Valentin Cojocaru, Doru Bratu sau Ionuţ Năstăsie.
Chiar şi aşa, în condiţiile în care Gloria era deja retrogradată,
Steaua s-a impus cu 1-0 prin reuşita lui Gabi Iancu, aflat la
primul gol într-o partidă oficială în tricoul roş-albastru.
Totuşi, ardelenii şi-au vândut scump pielea şi au avut câteva
ocazii bune de a egala, însă Cojocaru a impresionat prin paradele
sale şi prin siguranţa pe care a transmis-o colegilor săi, deşi era la
debutul în Liga 1. Portarul de 18 ani a părut foarte convingător şi
la interviul dat după meci, când a spus că poate să îl înlocuiască pe
Tătăruşanu, dacă Ciprian va pleca de la Steaua. Această declaraţie
nu i-a picat prea bine lui Reghe, care l-a amendat pe Cojocaru,
spunând că trebuie să rămână cu picioarele pe pământ.
Tot la Bistriţa, am avut senzaţia că publicul ţine în egală măsură cu ambele echipe. Şi asta pentru că spectatorii se ridicau în
picioare şi oftau de nemulţumire şi când rata Steaua vreo ocazie
şi când Gloria avea o acţiune mai consistentă în atac.
9 Mai 2013 | CFR Cluj – CS Severin 1-3 (1-2)
După Bistriţa, am ajuns la Cluj, unde bifam prima mea
„dublă“ a sezonului în Liga 1. Era prima confruntare a acestei
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ediţii de campionat pe care o comentam tur-retur. Şi la fel ca la
Turnu Severin, şi acum au câştigat oaspeţii cu 3-1!
Trupa lui Jerry Gane, care încă mai spera în salvarea de la
retrogradare, a învins o echipă apatică şi care nu mai avea vreun
obiectiv în Liga 1. CFR se mai gândea doar la Cupa României,
astfel că Severinul s-a impus neaşteptat de uşor graţie lui Florin
Costea, autorul unei duble şi care avea să ajungă în Gruia în
vară, şi Vojislav Vranjkovic, în timp ce pentru ardeleni a marcat
Rui Pedro. Cu toate acestea, CS Turnu Severin avea să eşueze
în tentativa de menţinere în prima ligă.
15 Mai 2013 | Corinthians – Boca Juniors 1-1 (0-1)
După ce am văzut finala Europa League, Chelsea – Benfica
2-1, am început pregătirea meciului retur din optimile de finală
ale Copei Libertadores, Corinthians – Boca Juniors, care începea la ora 4 dimineaţa în România. Aşadar, am avut la dispoziţie
câteva ore pentru a fi la curent cu tot ce trebuia să ştiu despre
finalistele ediţiei precedente câştigate de brazilieni. Acum, Boca
pornea cu un mic avantaj după ce se impusese în tur cu 1-0.
Pentru mine, fiecare partidă din Copa Libertadores are ceva
special şi îmi place la nebunie să comentez din America de Sud
în ciuda orelor imposibile pentru noi, din cauza cărora am avut
uneori probleme în a rămâne treaz în timpul comentariului. E
o senzaţie tare ciudată pe care nici nu o poţi controla pentru că
totul ţine de oboseala creierului. Spun ceva pe post, iar imediat
încep să mă gândesc dacă nu am scos vreo prostie pe gură sau
dacă nu cumva mă repet cu ceea ce urmează să zic. Din fericire,
acum nu a fost cazul pentru că meciul a fost foarte spectaculos
şi m-a ţinut în priză, la fel ca şi pe telespectatori. Am primit o
grămadă de mesaje din partea unor oameni din Canada, Statele
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Unite sau Anglia şi pe care le-am citit în majoritate pe post, aşa
cum am instaurat tradiţia la transmisiunile din America de Sud.
De cele mai multe ori, la meciurile din Libertadores, comentate
noaptea în direct, primesc mai multe mesaje decât în timpul
emisiunii Fotbal European, difuzată la o oră accesibilă oricui.
Sunt un fan declarat al Bocăi şi, o dată chiar am visat cum
comentez live un Superclasico cu River Plate de pe Bombonera,
însă acum trebuie să admit că argentinienii au fost avantajaţi
în mod evident de arbitru. Mai întâi, Corinthians a avut un
gol valabil anulat aiurea, iar imediat trupa lui Carlos Bianchi a
deschis scorul prin Juan Roman Riquelme, care a înscris precum Hagi împotriva Columbiei la Cupa Mondială din 1994.
Brazilienii nu s-au demoralizat şi au continuat să atace, deşi
aveau nevoie de trei goluri pentru a merge în sferturi. Au marcat
o dată prin Paulinho, care a egalat la 1, apoi au mai avut un gol,
anulat şi acesta în mod eronat. Dacă mai punem la socoteală
şi ghinionul din unele faze, pot spune că totul a fost împotriva
celor de la Corinthians. Iar asta cu atât mai mult cu cât pot
declara cu mâna pe inimă că Boca este una dintre echipele mele
de suflet, alături de Real Madrid! Mi-ar plăcea să pot afirma şi
cu ce club din România simpatizez, dar nu aş face decât să îmi
fac gratuit duşmani pe stadioanele ţării. Din păcate, nu putem să
ne declarăm preferinţele, precum în ţările civilizate, fără a nu fi
acuzaţi că suntem părtinitori. Dar pentru că tot sunt la capitolul
mărturisiri, mai spun că am ajuns să iubesc atât de mult fotbalul
din Anglia şi din Franţa încât nu mai am vreo simpatie specială,
iar campionatele din Italia şi Germania nu m-au cucerit.
Şi în sezonul 2013 de Copa Libertadores, Dumnezeu a rămas
brazilian, iar în finala uluitoare pe care am comentat-o alături
de Dan Ştefănescu, la sfârşitul lui iulie, Atletico Mineiro, echipa
lui Ronaldinho, a învins-o la penalty-uri pe Olimpia Asuncion,
după un meci de şapte stele!
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17 Mai 2013 | Real Madrid – Atletico 1-2 (1-1)
Tare ciudat mi s-a părut finala Cupei Regelui Spaniei! Totul
părea făcut pentru un succes al Realului: se juca pe Santiago
Bernabeu şi „albii“ îşi înfruntau victima preferată, Atletico, care
nu mai triumfase într-un derby madrilen din 1999. În plus, Jose
Mourinho nu pierduse niciodată o finală în cariera sa. Totuşi,
Realul o mai păţise la precedenta finală de Copa del Rey de pe
Bernabeu, în 2002, chiar în ziua în care-şi aniversa centenarul,
când a pierdut cu 1-2 în faţa lui Deportivo La Coruna.
Am comentat alături de Andrei Niculescu şi am avut parte
de un nou meci pe cinste. „Galacticii“ au deschis scorul prin
Cristiano Ronaldo şi nimic nu anunţa să strice fiesta blanco.
Echipa lui Mourinho încerca să cucerească un trofeu în acest
sezon pentru a mai şterge din amărăciunea eliminării din semifinalele Champions League de către Borussia Dortmund. Dar,
deşi portughezul este un garant al succesului, ceva nu a mai
funcţionat cum trebuia în acea seară de mai.
Atletico a egalat până la pauză prin Diego Costa, iar mecanismul Realului s-a gripat ireversibil. Şi acum cred că toate conflictele pe care le-a avut Mou în ultima perioadă pe Bernabeu cu
Sergio Ramos, Casillas sau Pepe s-au întors împotriva sa chiar
la acest meci. Iar Jose a ieşit pe uşa din dos, fiind eliminat de
arbitrul Clos Gomez pentru proteste în minutul 75. Văzându-l
cum pleacă furios spre vestiare, mi-a trecut prin cap să spun în
comentariu că Mourinho se duce deja să-şi împacheteze lucrurile pentru a pleca la Londra.
Totuşi, Realul a avut nişte ocazii incredibile, dar Thibaut
Courtois a apărat fantastic, iar tot universul a conspirat împotriva lui Mourinho. Un alt semn că astrele nu îi sunt favorabile
a venit în prelungirile celor 90 de minute, când şi Cristiano Ronaldo a primit cartonaşul roşu. Chiar şi în zece oameni, Realul a
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dominat jocul în extra-time, dar trupa lui Diego Simeone a dat
lovitura decisivă în minutul 98, când Miranda a înscris pentru
2-1 şi a pus capăt unui blestem ce o urmărea pe Atletico de 14
ani. Nici nu se putea un mod mai plăcut pentru „colchoneros“
de a-şi lua revanşa în faţa marilor rivali după atâtea umilinţe.
Pentru mine, ca suporter al Realului, a fost o seară care mi-a
lăsat un gust amar. Şi nu din cauza eşecului, ci a ieşirii urâte din
scenă a lui Jose Mourinho, care rămâne, oricum, preferatul meu.
18 Mai 2013 | Petrolul – Astra 1-1 (1-0)
La Ploieşti, am comentat cu George Dobre şi am avut parte
de evenimente neaşteptate după meci. Până să ajungem acolo,
totul părea să fie în regulă. Am ajuns devreme la stadionul Ilie
Oană, astfel că am avut timp să merg şi la şedinţa tehnică, unde
m-am reîntâlnit cu bunul meu prieten, Istvan Kovacs, arbitrul
jocului. Înaintea meciului, lângă vestiare, m-am întâlnit şi cu
preşedintele Astrei, Dinu Gheorghe, care este şi colaboratorul
emisiunii Digi Sport Special. M-a întrebat pe un ton şugubăţ
dacă sunt din Ploieşti şi i-am răspuns că ştie doar că sunt din
Braşov, de când era şef acolo. La care tot el mi-a aruncat în treacăt: „Vezi cum strigi la golurile lor! „ Nici eu nu am rămas fără
replică şi i-am zis că voi fi la fel de zgomotos şi dacă înscrie Astra.
La începutul meciului, am avut o dilemă în privinţa modului în care vor fi dispuşi pe teren jucătorii giurgiuvenilor, dar
George a fost foarte inspirat. În prima repriză, Astra a avut o
distribuţie un pic diferită faţă de aşezarea grafică dată de noi,
însă în partea secundă, Daniel Isăilă parcă ne-ar fi auzit şi a
trecut la modulul la care se gândise George înaintea partidei.
Altfel, Petrolul a condus la pauză cu 1-0 prin golul marcat
din penalty de Jeremy Bokila, iar Astra a egalat în repriza se-
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cundă prin Ben Youssef, care a stabilit şi rezultatul final: 1-1.
Problemele au apărut, însă, după terminarea partidei, când
Dinu Gheorghe a intrat în direct prin telefon la Digi Sport Special
şi a început să ne bălăcărească pe mine şi pe George, spunând că
am fost tendenţioşi în comentariu, că avem simpatii pentru Petrolul, întrucât Ploieştiul e mai aproape de Bucureşti decât Giurgiul
şi că se gândeşte să renunţe la colaborarea cu postul nostru.
Ceva nu am înţeles în tot acest scandal provocat gratuit
de Dinu Gheorghe: cum a auzit el ce am spus noi în timpul
comentariului cât timp el a stat pe banca Astrei? Doar nu avea
un televizor lângă el ...
Până la urmă, totul a rămas în coadă de peşte, iar noi ne-am
văzut mai departe de treabă pentru că asemenea acuzaţii aberante
tot întâlnim, din păcate, în fotbalul nostru. Mi-ar plăcea să putem
să ne declarăm în mod deschis simpatia pentru o echipă din România, aşa cum se întâmplă pretutindeni şi cu oricine în fotbalul
civilizat, fără a fi înjuraţi apoi pe stadioane şi acuzaţi de subiectivism
doar ca urmare a preferinţelor noastre. Mi s-ar părea firesc ca şi noi
să fim judecaţi după ceea ce spunem, nu după ce simpatii avem.
19 Mai 2013 | Steaua – Viitorul 2-5 (1-4)
Ghencea respiră după şapte ani parfumul campionilor la capătul unui sezon în care Steaua s-a luptat doar cu propriile sale
recorduri. La prima reprezentaţie în faţa propriilor fani după ce
s-a reîncoronat regină în Liga 1, gruparea roş-albastră vrea să-şi
respecte blazonul şi promite să ofere spectacol şi în meciul cu Viitorul
Constanţa. Şi asta deşi majoritatea celor care au dus greul acestui
sezon plin de succese au intrat într-o minivacanţă. De partea cealaltă, puştii lui Gică Hagi încearcă să se menţină pe linia de plutire,
iar pentru asta ar avea nevoie de un rezultat pozitiv în Ghencea.
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Nu m-am gândit nicio clipă cât mi-am pregătit meciul şi
când am scris această introducere că voi avea parte de o partidă
atât de stranie şi în jurul căreia s-au legat atâtea evenimente. Tot
cu Ionuţ Angheluţă mai comentasem şi jocul de acasă cu VfB
Stuttgart, din Europa League, în care Steaua primise tot cinci
goluri, însă aici totul a fost imprevizibil. În urmă cu doar câteva zile, roş-albaştrii câştigaseră autoritar derby-ul cu Dinamo,
dar cu Viitorul Constanţa jucătorii lui Laurenţiu Reghecampf
s-au făcut de râs. Am şi spus în timpul comentariului că este
o lipsă de respect pentru cele patru mii de spectatori, care au
venit în Ghencea să-şi vadă favoriţii. Pentru toată lumea a fost
inexplicabil cum nişte puşti, care în tur nu au mişcat în faţa
Stelei, pierzând cu 0-4, acum zburdă pe teren precum nişte
răpciugi de cai transformaţi peste noapte în armăsari pursânge,
după ce au înfulecat jăraticul miraculos din basmul cu Harap
Alb. E drept că mulţi dintre titularii de drept, Tătăruşanu,
Chiricheş, Szukala, Latovlevici, Bourceanu, Pintilii şi Tănase,
primiseră câteva zile libere şi că împotriva grupării lui Hagi au
evoluat jucători care nu au prins prea multe minute, dar ceea ce
s-a întâmplat în Ghencea a fost de domeniul unei parodii SF.
Doru Bratu a fost eroul negativ al serii, după ce a comis-o grav
la primele trei goluri ale oaspeţilor, motiv pentru care a şi fost
schimbat în minutul 38 cu Daniel Georgievski.
Aurelian Chiţu a făcut ce a vrut cu fostul fundaş al Chiajnei
şi a reuşit o dublă de senzaţie graţie căreia a prins un transfer
în vară la Valenciennes, în Ligue 1. Fostul idol din Ghencea,
Nicolae Dică, a marcat şi el din penalty în poarta lui Valentin
Cojocaru. Stefan Nikolic doar a dat senzaţia că Steaua poate
reveni, când a punctat pentru 1-2 dintr-o lovitură de la 11 metri,
iar Ştefan Larie a desăvârşit ruşinea istorică a roş-albaştrilor în 45
de minute. Niciodată, steliştii nu mai primiseră patru goluri pe
teren propriu în prima repriză a unui meci din Liga 1. Mai mult,
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avea să fie primul eşec din 2013 în campionat pentru trupa lui
Reghecampf şi prima înfrângere acasă după mai bine de un an.
Făcută franjuri în prima repriză, Steaua a redus din diferenţă
în minutul 57 prin Adi Rocha, brazilianul aflat la al nouălea
gol în campionat pentru Steaua şi, totodată, ultimul în tricoul
roş-albastru. Viitorul a mai marcat o dată prin macedoneanul
Boban Nikolov, singurul stranier din lotul lui Cătălin Anghel,
care şi-a trecut în cont prima reuşită în Liga 1. Mai mult, oaspeţii puteau face 6-2, dar Cojocaru a apărat penalty-ul bătut
de Vlad Rusu, un atacant format chiar la Steaua.
Imediat după terminarea meciului, a început circul! La
flash-interviul Digi Sport, Laurenţiu Reghecampf a anunţat că
nu mai poate continua în aceste condiţii la Steaua şi din sezonul
viitor pentru că nu se pretează la asemenea lucruri murdare, apoi
Gigi Becali a intrat în direct prin telefon, spunând că nu a fost
niciun aranjament făcut. Patronul Stelei a fost chiar amuzant
când a declarat: „Nu a fost blat, ci omenie! Sunt fericit pentru
naşul meu, Hagi!“
Ceva mai târziu, Reghe şi-a revizuit spusele şi a revenit
asupra plecării sale din Ghencea, dar furtuna abia începuse
la Steaua! În acea noapte, Gigi Becali a fost oprit pe aeroport
de poliţie după ce a vrut să plece în Israel, iar a doua zi a fost
condamnat doi ani de închisoare în Dosarul schimbului de
terenuri cu MapN.
22 Mai 2013 | Astra – CFR Cluj 0-2 (0-1)
Trei zile mai târziu, am fost tot cu Ionuţ Angheluţă la returul
semifinalei Cupei României, la Giurgiu. Era pentru prima oară
când ajungeam pe stadionul Marin Anastasovici, unde am avut
parte de senzaţii tari. Era primul meci al Astrei după remiza cu
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Petrolul, la finalul căreia preşedintele giurgiuvenilor, Dinu Gheorghe, ne-a terfelit pe mine şi pe George Dobre. Am încercat să
fiu cât se poate de discret înaiantea partidei, dar nu mi-a ieşit.
Cu vreo oră înaintea începutului meciului, un paznic foarte
zelos din fire a fost la un pas să dea în mine pentru că i s-a părut
că am avut o atitudine sfidătoare la adresa lui. Ce se întâmplase
de fapt? Am ieşit puţin din carul de transmisie pentru a merge
la o toaletă ecologică din apropiere. La întoarcere, văzând că se
aglomerase un pic aleea, am zis să o iau pe scurtătură spre car,
adică prin iarbă. Atunci, m-a zărit respectivul „om de ordine“
care a strigat la mine: „Bă, vino-ncoa’! „ La care eu i-am spus că
merg la carul Digi Sport, unde aveam şi legitimaţia de serviciu.
Atunci, el, un pachet îndesat de muşchi şi atât, a venit în fugă
la mine şi m-a strâns de mâini cu o privire foarte agresivă de
buldog dresat să muşte pe oricine întâlneşte în cale. A urmat un
schimb de replici pe un ton mai ridicat şi astfel, colegii mei din
car, auzind gălăgie afară, au ieşit să vadă ce se întâmplă. Între
timp, a venit şi un superior al acelui „badigard“, care mi-a spus
ca data viitoare să-i răspund mai frumos brutei mici. Din acest
punct de vedere, cred că e nevoie de foarte mult timp pentru ca
spectatorii să se simtă în siguranţă când vin la meciuri pe stadioanele noastre, cât timp ziariştii sunt trataţi ca nişte boschetari
de cei angajaţi să asigure paza oamenilor.
Trecând la meci, CFR a ştiut să profite de plusul de experienţă şi de valoare la acest nivel şi a deschis scorul repede în minutul
20 prin Ioan Hora. Astra trebuia să marcheze de două ori pentru
a ajunge, în premieră, în finală, iar CFR-ul a gestionat perfect
situaţia. Jucătorii lui Daniel Isăilă au avut câteva ocazii imense
de a egala, însă nu l-au putut învinge pe Mario Felgueiras. Mai
mult, ardelenii şi-au asigurat calificarea cu reuşita din ultimul
minut a lui Diogo Valente. Cu toate că în precedentele două
situaţii în care Astra a ajuns în semifinalele Cupei, echipa care
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a scos-o din competiţie a şi cucerit trofeul, acum lucrurile au
stat diferit şi Petrolul a câştigat Cupa României, după 1-0 în
ultimul act, la capătul unei aşteptări de 18 ani.
Tot la Giurgiu, am avut parte şi de un atac dezlănţuit al
unei întregi armate de ţânţari. Până să vin la această partidă,
credeam că auzisem doar basme despre aceşti vampiri în miniatură de la malul Dunării. Însă, am simţit pe propria piele
cât de neplăcute sunt aceste fiinţe, care au suferit o mutaţie
genetică. S-a văzut şi în transmisia noastră cum cei din staff-ul
Astrei încercau să se protejeze de înţepăturile ţânţarilor cu tot
felul de spray-uri, însă cred că nimic nu poate avea un efect
total asupra insectelor de la Giurgiu.
25 Mai 2013 | Dortmund – Bayern 1-2 (0-0)
Toate Clasicurile sunt speciale. De la începutul timpurilor.
De când fotbalul era în faza preistorică. Clasicurile au fost şi vor
rămâne seniorii marilor bătălii. Sportive şi emoţionale. Unde
pasiunea şi rivalitatea depăşesc toate barierele imaginabile. Unde
veneraţia pentru culori se converteşte în nebunie colectivă în caz de
victorie şi în tristeţe şi disperare în masă, la înfrângere. El Clasico
mult visat în finala de pe Wembley este, de fapt, Der Klassik, duelul la vârf din fotbalul german dintre singurele reprezentante ale
Bundesligii care au cucerit trofeul suprem al fotbalului european
în era modernă.
Imnul UEFA Champions League are astăzi puternice rezonanţe din Deutschland Uber Alles, care a răsunat triumfal
ultima dată pe Wembley în finala EURO 1996, ultimul succes
major al fotbalului teuton la nivel de naţionale. La 17 ani distanţă, Templul Fotbalului se închină din nou în faţa măreţiei
Imperiului German.
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Când am început să ţin acest jurnal de bord, nu mă gândeam că un sezon atât de special şi unic prin toate experienţele
trăite se va încheia în cel mai maiestuos mod cu putinţă, finala
UEFA Champions League. Întâmplarea, sau poate nu, a făcut
ca meciul de pe Wembley să fie ultimul pe care îl comentez în
stagiunea 2012-2013, una cu adevărat de poveste pentru mine.
Şi doar dacă aţi ştii cum am pornit la drum spre Londra!
Urma să plec cu George Dobre şi cu operatorul Cătălin Dimancea, cu un avion care decola la 7 dimineaţa. Nu ştiu ce s-a
întâmplat, dar nu am auzit alarma de la telefon, iar eu m-am
trezit doar când m-a sunat George, adică la ora la care trebuia
deja să plecăm din faţa sediului RCS&RDS spre aeroport. Am
sărit ca ars din pat, m-am spălat pe faţă şi pe dinţi, m-am îmbrăcat, totul în mare viteză, şi noroc că am avut bagajele făcute
de cu seară. În 20 de minute, eram gata să ies pe uşă şi să chem
un taxi spre Otopeni, când George m-a sunat să-mi spună că vin
ei să mă ia din faţa blocului. Am ajuns în timp util la aeroport,
iar după această goană nebună, totul a curs foarte frumos.
La Londra, ne-am cazat într-un hotel tare drăguț de lângă
Hyde Park, de fapt o casă în cel mai pur stil englezesc, unde
lucrau foarte mulţi români, care ne-au ajutat mult pe durata
şederii noastre. Am luat metroul spre Wembley pentru a ne
ridica acreditările, iar când am ajuns la destinaţie, am simţit
cu adevărat ce înseamnă finala Champions League. Este un
eveniment aparte care se diferenţiază în mod evident de restul
competiţiei. Acreditările sunt personalizate, ca la un Campionat
Mondial sau la Jocurile Olimpice, cu poza fiecărui jurnalist şi
cu zonele de acces marcate vizibil. Am făcut şi două stand-upuri pentru ştirile Digi Sport, apoi am asistat la antrenamentele
oficiale ale celor două echipe. Cei de la Bayern erau foarte concentraţi, încrâncenaţi chiar, de înţeles până la urmă, după eşecul
din sezonul trecut, când au pierdut finala chiar la Munchen.
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În schimb, jucătorii Borussiei Dortmund erau foarte relaxaţi
şi destinşi, precum antrenorul lor, Jurgen Klopp, un adevărat
personaj, care râdea întruna şi nu dădea senzaţia că se află în
faţa celui mai important moment al carierei sale. A fost suficientă doar o jumătate de oră petrecută lângă iarba de pe Wembley, impecabilă şi ea, de altfel, pentru a realiza că pentru Jupp
Heynckes era un meci de totul sau nimic, mai ales că urma să-i
lase locul lui Pep Guardiola după finală, şi că presiunea apăsa
enorm asupra bavarezilor.
Toată ziua de vineri a plouat şi a fost cam frig, iar eu mă temeam că la fel va fi şi sâmbătă, mai ales că nu îmi luasem multe
lucruri groase la mine. Însă, a doua zi, a fost superb, iar dimineaţa
am petrecut mai bine de o oră în Hyde Park. Totul era de un
verde crud, iar aerul era foarte proaspăt. Am fost impresionat de
câtă linişte îţi poate transmite un asemenea loc, în care veveriţele
sunt atât de de prietenoase că se urcă şi pe tine ca să le dai ceva.
După plimbarea din parc, am trecut la treabă în cameră: toate
ziarele din Anglia pe care le-am cumpărat au sâmbăta o grămadă
de suplimente ce însumează sute de pagini. Astfel că a trebuit
să facem o selecţie foarte riguroasă şi am lăsat deoparte câteva
kilograme bune de maculatură şi am păstrat doar suplimentele
de sport. Ne-am făcut conştiincios temele vreo trei ore, apoi am
plecat spre Wembley. Nu mi-a venit să cred cât de mult se schimbase totul în mai puţin de 24 de ore: aleea care leagă staţia de
metrou de stadion devenise un adevărat furnicar, din care ieşeau
în evidenţă patru culori: alb, roşu, galben şi negru. George a făcut
câteva interviuri cu fanii celor două echipe, ba chiar a găsit şi
nişte români stabiliţi în Germania care o susţineau pe Borussia.
Am intrat apoi în incinta stadionului, după un control riguros la poarta de acces, asemănător celor de pe aeroporturi,
pentru a participa la întâlnirea cu reprezentanţii tuturor televiziunilor care transmit finala. Acest TV Meeting a avut loc
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chiar în sala unde se ţin conferinţele de presă şi a arătat ca un
congres în toată regula cu peste 100 de participanţi, în comparaţie cu precedentele şedinţe de care ştiam noi şi la care abia ne
strângeam zece inşi la o masă.
După aproape o oră în care am aflat la ce să ne aşteptăm la
ceremonia de deschidere a finalei, intitulată sugestiv „Încoronarea Regilor Europei“, l-am sunat pe Ilie Dumitrescu pentru
a stabili unde să ne întâlnim în vederea live-ului de la marginea
terenului din cadrul ediţiei speciale Euro Fotbal. Ilie avea loc
într-o altă zonă a stadionului decât noi şi nu ştia cum să ajungă
la punctul de întâlnire, astfel că am hotărât să mergem noi spre
el. Cineva ne-a explicat pe unde să o luăm şi ne-am trezit că am
ajuns, din greşeală, în bucătăria unui lounge. Noi ne-am văzut,
însă, de drum şi, după ce ne-am întâlnit cu Ilie, am luat-o tot pe
unde venisem. Dar Ilie era uimit de cum îl găsisem şi a urmat
un dialog amuzant.
– Voi nu înţelegeţi că nu aveţi voie pe aici?, repeta întruna.
– Ilie, cât timp ne-am descurcat, ce mai contează?! Hai să
mergem!, i-am spus eu.
– Eşti incredibil, Socolino, mi-a zis. Pe tine, dacă te las şi în
deşert, tot te descurci. Vezi, la întoarcere să vii iar cu mine că
nu ştiu pe unde să o mai iau acum!
A venit apoi momentul meu de uluială. Am ieşit pe unul
dintre tunelurile laterale care dau pe gazonul de pe Wembley,
iar senzaţia a fost unică! Cu fiecare pas cu care mă apropiam de
teren şi mi se deschidea câmpul vizual cu tribunele deja aproape
pline, mă simţeam ca un gladiator ce păşea în Colosseum. Mă
întrebam dacă pe mine mă luase cu aşa furnicături când intrasem pe Wembley doar în dreptul peluzei cu fanii lui Bayern,
oare ce simte, ce senzaţie trăieşte un fotbalist care calcă în acest
templu ca un idol? Iar Ilie Dumitrescu, pe care îl priveam acum
cu şi mai multă admiraţie, chiar a trăit acest sentiment suprem
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pe Wembley: a jucat şi a dat gol aici în 1994 într-un amical
Anglia – România 1-1.
George şi Ilie au rămas lângă teren, unde ne-am intersectat
cu Alexandru Săbău şi Ioan Andone, care aveau direct pentru
Dolce Sport, iar eu am mers să instalez cutia de comentariu
chiar lângă colegii de la Digi Sport Ungaria.
După vreo 30 de minute, mi s-a alăturat şi George, iar spectacolul putea începe. A fost una dintre cele mai frumoase şi mai
echilibrate finale din ultimul deceniu în Champions League. La
cum s-a jucat în prima repriză, nu mi-a venit să cred că era tot
0-0 după 45 de minute. Însă, în a doua parte, am avut parte şi
de goluri. Bayern a deschis scorul prin Mario Mandzukic, în
minutul 60, dar imediat Dortmund a egalat dintr-un penalty
transformat de Ilkay Gundogan. Când ne pregăteam de prelungiri, Arjen Robben s-a scuturat de toate etichetele de looser
care i s-au lipit în trecut şi a dat lovitura de graţie în minutul
90, aducând bavarezilor al cincilea trofeu suprem în Europa
din istorie. Berea urma să curgă în valuri la Londra, dar mai
ales la Munchen. Chiar înaintea festivităţii de premiere, mi-am
amintit de ceea ce spusese Francois Jacob, laureat al premiului
Nobel pentru medicină şi decedat la vârsta de 83 de ani cu doar
o lună înaintea finalei, şi am simţit potrivit să redau acel citat
pe care-l citisem prima oară la Munchen, cu ocazia semifinalei
cu Barcelona, şi care cred că însuma toate trăirile eroilor acestui
supermeci: „Suntem făcuţi dintr-un amestec ciudat de acizi nucleici, de amintiri, vise şi proteine, de celule, lacrimi şi cuvinte.“
A fost un final de vis al unui sezon memorabil. Nici nu se putea
încheia cu o experienţă mai frumoasă decât această finală epică.
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Şi în a doua parte a anului 2013, am avut parte deja de multe
experienţe deosebite. Pe câteva dintre ele le redau cu ajutorul
introducerilor scrise la ora respectivă.
16 Iulie 2013 | Steaua – Vardar Skopje 3-0 (3-0)
Creatorii producţiilor de succes: „Imposibilul e posibil!”, „Cuceritorii Reginei Europei“ şi „O dorinţă numită titlul 24“ lansează
o nouă peliculă care se doreşte să aibă o rezonanţă şi mai puternică decât precedentele: „Spre Liga Bărbaţilor Extraordinari“!
Premiera episodului-pilot are parte de o asistenţă impresionantă:
peste 30 de mii de fani sunt în tribunele Arenei Naţionale pentru
prima proiecţie a Stelei în sezonul european. Regizorul Laurenţiu
Reghecampf şi-a pierdut starul principal, Raul Rusescu, dar alături de alţi 11 actori de top promite un nou serial care să ne ţină
cu sufletul la gură mult timp de acum încolo. De la această oră,
George Dobre şi Bogdan Socol vă spun bună seara şi vă invită la
mega-premiera verii: primul pas al Stelei pe drumul confirmării
în Europa, meciul cu Vardar Skopje, din turul doi preliminar al
UEFA Champions League.
27 August 2013 | Legia – Steaua 2-2 (1-2)
De cinci ani, Steaua a tot visat la grupele Champions League, la stadioanele decorate cu steluţele care atestă excelenţa în
fotbalul adevărat şi la bonusurile impresionante oferite de UEFA
după confruntările cu granzii Europei. Acum, roş-albaştrii sunt
la 90 de minute de realizarea acestui vis, dar pentru a-l şi trăi
aievea trebuie să facă încă un meci magic, aşa cum ne-au obişnuit
de-a lungul istoriei. Campioana României are nevoie de cel puţin

150

Bogdan Socol

un gol pentru a îngheţa Iadul Alb de pe satdionul Legiei şi pentru
a ajunge a şaptea oară în Paradisul fotbalului. De la această oră,
Ionuţ Angheluţă şi Bogdan Socol vă spun bună seara şi vă invită să
rămâneţi pe Digi Sport 1 pentru a trăi Visul unei nopţi de vară,
duelul care să ne deschidă porţile spre grupele Champions League,
Legia Varşovia – Steaua!
26 Octombrie 2013 | Barcelona – Real Madrid 2-1 (1-0)
El Clasico a intrat într-o nouă dimensiune! Au trecut doar
şapte luni de la ultimul duel Barca – Real, dar ambii coloşi ai
fotbalului spaniol şi-au schimbat complet faţa sub comanda noilor dirijori, Gerardo Tata Martino şi Carlo Ancelotti. Au apărut
alte două supervedete, Neymar şi Gareth Bale, cumpărate pentru
150 de milioane de euro, dar şi acest episod din ceea ce a devenit
un clasic al fotbalului mondial pare acaparat de oamenii-record,
Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo. Indiferent, însă, de starurile din
teren, El Clasico nu îşi pierde din strălucire. Pentru că El Clasico
rămâne El Clasico! De la această oră, Andrei Niculescu şi Bogdan
Socol vă spun bună seara de pe Camp Nou şi vă invită să rămâneţi
alături de Digi Sport 1 pentru meciul de care nu ne plictisim şi nu
ne săturăm niciodată, Barcelona – Real Madrid!
11 Noiembrie 2013 | Corona – FC Braşov 1-2 (0-2)
Braşovul trăieşte o experienţă unică în elita fotbalului românesc: pentru prima dată în istoria Ligii 1, oraşul de sub Tâmpa este
pus în situaţia de a-şi împărţi afecţiunea şi sentimentele. Deşi a
avut de-a lungul timpului numeroase cluburi cu tradiţie sau mai
puţin la nivel local, precum Tractorul, ICIM, Metrom sau Forex,
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alături de echipa fanion, FC Braşov, urbea ardeleană respiră, simte
şi joacă primul său derby în Liga 1. Şi asta datorită Coronei, o
grupare fondată în urmă cu numai cinci ani şi care deja a reuşit
să stârnească valuri în Braşov după promovare. Atmosfera s-a înfierbântat în ultima săptămână, iar tihna obişnuită a oraşului de
sub Tâmpa a fost deranjată brusc de această rivalitate crescândă,
care anunţă orgolii uriaşe şi o dorinţă imensă de victorie cu atât
mai mult cu cât ambele cluburi sunt în zona retrogradării. De
la această oră, Bogdan Socol vă spune bună seara şi vă invită să
rămâneţi pe Digi Sport 1 pentru primul derby al Braşovului în
Liga 1, Corona – FC Braşov.
Am comentat de la Varşovia, într-o atmosferă cum nu am
mai văzut pe niciun stadion până acum, calificarea Stelei în
Champions League, apoi toate cele şase meciuri ale roş-albaştrilor în faza grupelor, cu o menţiune specială pentru dubla cu
Chelsea. Cu ocazia acestor partide, am avut prilejul să discut
şi cu Jose Mourinho la conferinţele de presă şi am fost plăcut
impresionat de personalitatea portughezului. Mou a fost oneman-show şi la Bucureşti şi pe Stamford Bridge. După meciul
de pe Arena Naţională, l-a oprit pe ofiţerul de presă al Stelei,
Cătălin Făinişi, care asigura traducerea, spunându-i în engleză:
„Româna ta seamănă mult cu portugheza mea!“
Apoi, pentru mine, ca braşovean, a fost o adevărată onoare
şi mândrie să comentez primul derby local în Liga 1, Corona
– FC Braşov. Deşi pentru oricine altcineva ar fi părut un meci
ca oricare altul, pentru mine a fost un adevărat moment istoric!
În toamna lui 2013, m-am relaxat şi comentând trei partide
de rugby, două în debutul campionatului Angliei şi meciul-test
Franţa – Tonga 38-18. Nu îi mai comentasem pe „cocoşii galici“
de la triumful din sferturile Cupei Mondiale din 2011 împotriva
Angliei, iar acum m-am putut bucura de o partidă spectacol cu
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patru eseuri ale Franţei şi două ale tongalezilor, pe care îi văzusem pe viu cu o săptămână în urmă la Bucureşti cum au pierdut
la limită în faţa României. În afară de fotbal, am mai comentat
doar rugby, un sport pe care îl admir de vreo 20 de ani şi îmi
pare rău că nu l-am şi practicat, măcar în fază incipientă, pentru
a-i înţelege şi mai bine frumuseţea. Atunci când se întâmplă să
mă simt suprasaturat de fotbal, cel mai bine mă relaxez urmărind
un meci de rugby adevărat, cu un plus pentru naţionala Franţei.
În 2015, la următoarea ediţie a Cupei Mondiale, mi-ar plăcea
să scriu şi Jurnalul unui iubitor de rugby pentru a încerca să
demonstrez de ce este atât de special sportul cu mingea ovală.
Ca un bonus, am prins şi El Clasico, Barcelona – Real M
 adrid
2-1, cu o faţă complet schimbată în comparaţie cu precedentele
dueluri. În Catalunya, am avut parte şi de cel mai neplăcut
moment din toate deplasările mele: am fost furat! Hoţii ne-au
lăsat pe mine şi pe operatorul Adrian Glodeanu fără acte, nişte
bani, un telefon mobil şi hainele pe care le aveam într-un rucsac,
iar din această cauză am pierdut şi avionul de întoarcere acasă.
Dar totul e bine când se termină cu bine şi acum, când
privesc în urmă, nu pot spune decât că sunt fericit că am cea
mai frumoasă meserie din lume şi că îmi trăiesc visul copilăriei
mele la fiecare meci comentat!

MULŢUMIRI
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Pentru tot ceea ce am scris aici, trebuie să mulţumesc soției
mele, Simona, pentru că m-a înţeles şi mi-a înţeles pasiunea şi
pentru răbdarea pe care o are cu mine zilnic. Totodată, îi sunt
recunoscător mamei mele, Raluca, pentru că mi-a dat, involuntar, imboldul de a scrie acest jurnal, oferindu-mi agenda în care
mi-am ţinut însemnările în timpul deplasărilor mele.
Îi mulţumesc şi celui mai bun prieten al meu, Romeo Csato,
datorită căruia această carte poate fi judecată şi după copertă, nu
doar după conţinut! Mulţumiri speciale lui Radu Paraschivescu
pentru modul impecabil în care mi-a criticat manuscrisul şi
care m-a făcut deja să îmi doresc să scriu ceva mult mai bine şi
mult mai bun decât acest jurnal. Totodată, le sunt recunoscător
Clarisei Iordache şi lui Doru Măxineanu pentru ajutorul acordat
la designul cărţii.
De asemenea, trebuie să le mulţumesc colegilor mei de la
Digi Sport, care au colaborat, în mod indirect, la apariţia acestei
cărţi şi pe care i-am pomenit în paginile acestui jurnal, dar şi
celor nemenţionaţi. În acelaşi timp, sunt recunoscător echipelor
şi jucătorilor pe care i-am comentat de-a lungul anului.
Nu în cele din urmă, mulţumiri trustului RCS&RDS, în
special domnului Alexandru Oprea, pentru că mi-a fost oferită
şansa de a trăi toate momentele relatate în acest jurnal de călătorie.
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Ilustrată din Copenhaga – 6 decembrie 2012
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Cu John Terry, căpitanul lui Chelsea, pe Stamford Bridge
– decembrie 2013

Pe Amsterdam Arena, înaintea partidei Ajax – Steaua – februarie 2013
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Cu Henry Winter, de la The Daily Telegraph, unul dintre jurnaliştii mei
preferaţi şi coordonatorul autobiografiei lui Steven Gerrard – aprilie 2013

Cu George Dobre, pe Stamford Bridge, înainte de
Chelsea – Steaua 1-0 – decembrie 2013
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În Anglia, e interzis să calci pe iarbă. Eu am reuşit să încalc puţin
această regulă după Chelsea – Steaua 1-0 – decembrie 2013

Aici îi luasem locul lui Mourinho pe banca lui Chelsea – decembrie 2013
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La Varşovia, înaintea partidei Legia – Steaua 2-2 – august 2013

Iadul alb în desfăşurare – cea mai tare atmosferă trăită vreodată pe
un stadion – Varşovia, august 2013
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Cu Ionuţ Angheluţă, pe stadionul Legiei, înaintea meciului cu Steaua
– august 2013

Cu Dan Filoti la studioul Champions League, înainte de Legia –
Steaua 2-2 – august 2013
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Trupa de şoc după Legia – Steaua. Sus, de la stânga la dreapta:
Gabi Balint, Adi Soare, Ionuţ Angheluţă, Nicu Fotachi, eu şi regizorul
Răzvan Anghel. Jos: Dan Filoti şi Dragoş Caretaş

Pe Wembley, cu o zi înaintea finalei Champions League 2013. Era
liniştea dinaintea spectacolului!
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Wembley, 25 mai 2013 – aici e dovada că am fost imparţial la finala
Dortmund – Bayern!
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În timpul unei intervenţii în direct din faţa Camp Nou, alături de
operatorul Costin Glodeanu – octombrie 2012

Mereu mă trece un fior când trec pe aici: mă aflu în inima României,
într-un peisaj de vis – august 2012
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Îngheţat de frig pe Parkenstadion, înainte de FC Copenhaga –
Steaua, în Europa League – decembrie 2012

Alături de Sonny Anderson, fostul mare atacant brazilian de la Lyon şi
Villarreal, înaintea meciului Barcelona – Real Madrid 2-2 – octombrie 2012
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Cu Raul Albiol, cu o zi înaintea Supercupei Spaniei, Real Madrid –
Barcelona 2-1 – august 2012

Cu Andrei Tivilichi şi premiul TV Mania pentru Cea mai bună echipă
de comentatori, Digi Sport – decembrie 2012
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Pe Ali Sami Yen, la Galatasaray – CFR Cluj 1-1, după o zi plină cu
peripeţii – octombrie 2012

Cu Dan Ştefănescu, în vizită la Mica Sirenă, Copenhaga –
decembrie 2012
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În studioul Digi Sport, la Euro Fotbal, ediţia de Europa League –
aprilie 2013

Echipa Euro Fotbal pentru serile de Europa League: Florin Bratu,
Mihai Stoica şi Gabi Balint – aprilie 2013

