Pe caşcheta lu’ nea Puiu: fotbalişti, mai bine rǎmȃneti acasǎ!
Scris de Horia Picu
Vineri, 09 Octombrie 2015 19:40 - Ultima actualizare Vineri, 09 Octombrie 2015 20:01

A doua zi dupǎ meci am aflat rezultatul naționalei noastre de petrecǎreți prin cluburi pline de
alcool, de fum şi multe alea (dupǎ ştirile vǎzute la TV cu vreo duǎ zile ȋnaintea meciului). Am
reuşit un scor egal cu echipa Finlandei.
Am fost extraordinari, am fǎcut o primǎ reprizǎ ȋn
care am ratatat cu multǎ abnegație din toate pozițiile. Marea echipǎ a Finlandei, care prin anii
70 pleca din Bucureşti cu 9 (nouǎ!) goluri ȋn desaga ȋncǎpǎtoare a lui Moş Crǎciun din Laponia,
acum ne-a ȋnfipt o boabǎ şi doar norocul şi bunǎvoința arbitrului ( pentru prelungirea partidei) au
fǎcut ca meciul sǎ se ȋncheie la egalitate. Bravos! Adicǎ...ruşine!

Toatǎ vara am fost intoxicați cu ştirea despre plasarea pe locul 7, sau 9, nu prea conteazǎ care,
a echipei de petrecǎreți romȃni ȋn clasamentul mondial, dupǎ numǎrul de puncte acumulate.
Ştirea a fost repetatǎ pȃnǎ la tocirea nervilor microbistului romȃn. Acum, dupǎ ultimele evoluții,
mǎ gȃndesc cǎ pe undeva s-a pierdut un 0 (zero). Precis cǎ era vorba de locul 70 sau 90 ȋn
lume. Aşa ar mai merge...Cam pe-acolo ne situǎm.

Speranța moare ultima. La romȃni, speranța moare mai tȃrziu, dupǎ ce moare omul. Vǎd cǎ ne
pregǎtim intens pentru meciul cu pescarii din Insulele Feroe. Nea Puiu ȋşi va folosi caşcheta aşa
cum trebuie şi va gȃndi cum terbuie meciul dintre cei doi giganți ai fotbalului. Trebuie sǎ
cȃştigǎm meciul de la pescari acasǎ. Sper ca bancurile de peşti sǎ-i ademeneascǎ mai intens
ca-n alte perioade ȋn activitatea lor zilnicǎ şi feroezii sǎ uite cǎ au meci ȋn ziua ȋn care vor ȋntȃlni
o mare forțǎ a fotbalului mondial. Doar aşa putem fi siguri de victorie. Problema ehipei de
manelişti poate fi extrem de gravǎ dacǎ ǎia pe-acolo n-au baruri deschise pȃnǎ-n zori.
Problema lor e una, problema telespectatorului romȃn e alta: pierde vremea uitȃndu-se la nişte
nulitǎți cu aere de vedete planetare.

Nea Puiu sper cǎ a descifrat mesajul de pe propria-i caşchetǎ: mai bine rǎmȃnem acasǎ decȃt
sǎ ne prezentǎm la Turneul Final. Cu aşa jucǎtori, nici sacul Moşului din Laponia n-ar fi suficient
de ȋncǎpǎtor pentru tot ce-am putea cǎpǎta pe-acolo... Putem gǎsi explicații dacǎ nu cȃştgǎm
ȋn Feroe: pe frigul ǎla, pe terenul ǎla, cu tribuna aia prea micǎ, cu marea aia prea agitatǎ cu
sunetele ei aproape de prea micul teren, etc, etc.

1/2

Pe caşcheta lu’ nea Puiu: fotbalişti, mai bine rǎmȃneti acasǎ!
Scris de Horia Picu
Vineri, 09 Octombrie 2015 19:40 - Ultima actualizare Vineri, 09 Octombrie 2015 20:01

La explicarea rateurilor (indiferent de domeniu) nu ne ȋntrece nimeni! Mǎcar la asta ne
pricepem...
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