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Generaţia de la Guadalajara s-a născut 
la Londra şi s-a destrămat la Helsinki...



AM FOST ÎN „GROAPA CU LEI”

Povestea particip`rii României la Campionatul Mondial de
fotbal din Mexic este fascinant`. }i, probabil, una dintre cele mai
frumoase din istoria echipei na\ionale. Dar, în acela]i timp, este o
poveste cu multe întreb`ri care n-au avut niciodat` un r`spuns
concret, o istorie cu regrete, care a generat mii de pagini de ziar ]i
destule c`r\i cum este cazul ]i celei de fa\`.

Autorul acesteia face, îns`, mai mult decât s` scrie despre
eternul „de ce nu a jucat Dobrin în Mexic” sau s` se întrebe dac` am
fi fost mai buni cu Boc, R`ducanu sau Dan Coe pe teren. Pe lâng`
carierele celor 22 de „mexicani”, de dinainte ]i de dup` Campionatul
Mondial, urm`re]te ]i destinele fotbali]tilor – dramatice ale lui Gornea
sau Dumitrache, via\a plin` de satisfac\ii a lui Lucescu, ]i tot a]a. 

Mul\i dintre iubitorii fotbalului nu au ]tiut niciodat` întreaga
poveste a lui Adamache, ce s-a întâmplat cu Dan Coe, cum a ajuns
Lucescu la Hunedoara sau de ce a plecat Dumitrache de la Dinamo.
Acum, prin intermediul acestei c`r\i, vor afla. A]a cum vor afla ]i
cine ar fi putut fi în Na\ionala noastr` la Mondial, de ce a lipsit Sandu
Boc, cum a refuzat Pârc`lab s` mearg` în Mexic, de ce Angelo
Niculescu nu l-a vrut pe Iord`nescu ]i cum s-a întâmplat ca
Oblemenco, de patru ori golgheterul României, s` nu prind` nici
m`car un tricou sub tricolor. Pove]ti ]tiute de unii, noi pentru al\ii.

La tragerea la sor\i pentru turneul final, România a c`zut în
grup` („groapa cu lei” de la Guadalajara) cu Brazilia, Anglia ]i
Cehoslovacia, iar speciali]tii ne-au clasat din start pe locul 4. Nu s-a
potrivit îns`, fiindc` „tricolorii” chiar au f`cut un turneu final
onorabil: 0-1 cu Anglia (Campionana mondial` din 1966), 2-1 cu
Cehoslovacia ]i 2-3 cu Brazilia (care a câ]tigat titlul).
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Despre Brazilia de atunci se spune c` a fost cea mai bun`
echip` na\ional` din istoria fotbalului: Pele, Jairzinho, Carlos Alberto,
Gerson, Rivelino, Tostao, Paulo Cesar, to\i juc`tori de calibru. Dar
cel mai frumos meci al turneului a fost semifinala Italia – Germania
de Vest, câ]tigat` de juc`torii italieni dup` prelungiri, c`pitanul
germanilor Franz Beckenbauer jucând în prelungiri cu bra\ul drept
imobilizat dup` o fractur` de clavicul`!

Autorul acestei c`r\i, pe care merit` s` o citi\i, mi-a amintit
de vorbele celebrului poet latin Hora\iu: „Vai, ce repede zboar`
anii!”, dar ]i de cele ale lui Mihail Eminescu: „Trecut-au anii ca norii
lungi pe ]esuri ]i niciodat` n-or s` vin` iar`”.

CRISTIAN |OPESCU

Bogdan Costea
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CE-AR FI FOST DAC~...

Ideea acestei c`r\i mi-a venit în urma citirii unui interviu pe
care domnul Cristian Ga\u, pre]edintele Federa\iei Române de
Handbal l-a acordat unui ziar. A]a am aflat c`, la 40 de ani de la
ultimul din cele patru titluri cucerite, domnul Ga\u inten\iona s`-i
convoace pe fo]tii campioni mondiali de handbal ai României pentru
câteva zile de dep`nat amintiri. Acela]i domn Ga\u spunea c`, de
fapt, ar vrea ca la festivitate s` vin` to\i campionii mondiali ai
României din perioada 1961-1974, fiindc` dintre cei 39 de idoli ai
semicercului mai sunt în via\` numai 27. Mai mult, preciza domnul
Ga\u, dintre cei 14 hand bali]ti care au câ]tigat primul titlu mondial,
în 1961, mai sunt în via\` numai 5.

Atunci m-am gândit la genera\ia Mexic 1970. Oare ce mai fac
acei oameni care au scris o pagin` de istorie pentru fotbalul
românesc, ajungând pentru prima oar` la un Mondial dup` meciuri
preliminare? De Lucescu, de Dinu ]i de Necula R`ducanu ]tie toat`
lumea. Cine mai ]tie de Adamache, de Gornea, de Gergely... ]i de
to\i ceilal\i pân` la 22, num`rul fotbali]tilor care au fost în lotul nostru
în Mexic? Cum au reu]it ei s` profite de statutul de mare vedet` pe
care îl dobândiser` nu numai prin calificarea la Mondiale, ci ]i prin
faptul c` jucau cu to\ii la mari cluburi ale vremii? Cui i-a surâs
destinul ]i cui i-a închis via\a u]a în nas?

Aceast` carte nu se dore]te a fi biografia niciunuia dintre eroii de
la Guadalajara. Exist` articole bine documentate despre fiecare dintre
cei 22, despre momentul 1970 din via\a lor ]i, mai ales, despre ce a urmat
în cariera lor. Unii s-au realizat, al\ii au murit în mizerie... unii continu`
s` fie pe prima pagin` a ziarelor, al\ii tr`iesc într-un deplin anonimat.



Toate cele de mai jos s-au mai scris, s-au mai auzit, s-au mai
v`zut în vreun reportaj r`t`cit la televiziune sau pe blogul vreunui
fan al lui Dobrin, Dinu sau Dembroschi, ori al unei echipe ca FC Arge],
UTA sau FC Bra]ov. Inten\ia mea a fost s` strâng la un loc toate
aceste informa\ii, toate aceste pove]ti ]i destine, creion@nd o imagine
clar` a tuturor eroilor din Mexic 1970. 

Pentru cei mai tineri, pentru care fotbalul românesc începe cu
Hagi ]i se termin` cu Mutu, s` spunem c` ani de zile sportul cu mingea
rotund` a avut alte etaloane... Pu]tii voiau s` fie Dobrin, s` dea cu capul
ca Dumitrache, s` se arunce [n atac precum Dumitru, s` deposedeze
ca Dinu, s` apere uneori dumnezeie]te precum R`ducanu sau s` li se
spun` „eroul din Colentina”, ca lui Neagu – „eroul de la Guadalajara“.

Cei care nu au cunoscut „binefacerile“ comunismului ]i ale
partidului unic vor crede cu greu c` cele ce urmeaz` au fost posibile.
Cum s` nu po\i s` pleci s` joci în str`in`tate? Cum s` refuzi echipe ca
Real Madrid, Juventus Torino sau FC Barcelona? Cum s` se realizeze
unul dintre cele mai importante transferuri din istoria fotbalului românesc,
cel al lui Dobrin de la FC Arge] la CS Târgovi]te, în schimbul unei sume
cu care s-ar fi putut cump`ra o Dacia? E ca ]i cum Messi ar pleca acum
de la Barcelona la Manchester City, s` spunem, pentru... 10.000 de euro! 

Erau vremuri cu stadioanele pline! Da, am tr`it astfel de
vremuri! Cum la televizor se difuza doar un meci pe etap`, fanii erau
nevoi\i s` mearg` pe stadioane pentru a-]i vedea favori\ii! Erau
vremuri în care „muzica“ unui stadion era dat` de emisiunea Fotbal
minut cu minut, pe care fanii o ascultau în timp ce urm`reau meciul
echipei de suflet. Iar „Minoiu, Minoiu“, nu era doar o vorb` de duh,
preluat` ]i spus` acum de unii care habar nu au cine a fost Minoiu,
ci chiar reprezenta, pentru iubitorii fotbalului, semnul c` pe un stadion
s-a marcat, iar comentatorul respectivului meci îi cere realizatorului
]i coordonatorului emisiunii radiofonice, Gheorghe Minoiu, permi -
siunea de a intra în direct ]i a relata golul... 

Fotbali]tii de atunci erau privi\i ca adev`ra\i eroi, dar nu pentru
c` ar fi realizat mari fapte de vitejie, ci pentru c` fotbalul era, pe
vremea aceea, unul dintre ultimele bastioane ale divertismentului care
mai era permis în România. Mergeai la un meci de fotbal ca la un
spectacol, pentru c` la televizor vedeai din ce în ce mai pu\ine, iar
altfel de manifest`ri nu prea mai erau permise. 

Bogdan Costea
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Da, fotbali]tii erau pl`ti\i mai bine decât oamenii de rând,
terminau facult`\i sau universit`\i la f`r` frecven\` (la propriu, nu la
figurat...), vedeau \`ri str`ine, aveau diurn` (adic` valut`, ceea ce
pu\ini români puteau de\ine), erau personaje cunoscute care aveau
acces la lucruri interzise imensei majorit`\i a românilor, dar nimic nu se
compar` cu ce este ast`zi. Un salariu mai bun însemna, teoretic, dublul
unui salariu mediu de atunci... s` spunem c` undeva, la 1.000-1.500
de euro (actuali) pe lun`. Mai existau prime de meci, dar, cu excep\ia
celor de la cluburile mari, ele erau mai mult simbolice.

Fotbali]tii erau r`sf`\a\i, dar atât. Unii, pu\ini la num`r, au ]tiut
s` foloseasc` aceste avantaje în folosul lor, pe termen lung. S-au
descurcat foarte bine în acele vremuri, nu au irosit nimic din ce au
strâns, ]i acum fac în continuare parte dintre Seniorii fotbalului
românesc. Al\ii au sperat c` vor fi r`sf`\a\i toat` via\a, dar nu s-a
întâmplat a]a. Prima oar` când au fost l`sa\i din bra\e, s-au pr`bu]it...
pu\ini au mai avut for\a de a se mai ridica ]i de a o lua de la cap`t...

Am numit aceast` carte „Genera\ia pierdut`“ pentru c` pu\ini
mai sunt cei care î]i amintesc de ei... Acum se vorbe]te de „Genera\ia
de aur“ a lui Hagi ]i Gic` Popescu, de „Genera\ia ratat`“ a lui Mutu
]i Chivu, dar oamenii au uitat de Dobrin, de Dumitrache, de Domide,
de Mocanu ]i de ceilal\i. {n alte condi\ii, ei ar fi putut fi cu adev`rat
o genera\ie de vârf a României! Dar a]a au fost vremurile.

Revenind la carte, m-am gândit de la început c` fiecare dintre
cei 22 merit` un capitol aparte. Dar în ce ordine s` îi prezint? Dup`
notorietate? Dup` performan\ele realizate în ultimii 30 de ani? Dup`
echipele de club la care evoluau? Dup` vârst`? Dup` num`rul pe care
l-au purtat pe tricou în Mexic?

Pân` la urm` am ales s` recurg la o prezentare „în ordinea
numerelor de pe tricou“. {n definitiv, e foarte greu s`-i separi pe cei
care au f`cut istorie la Guadalajara, a]a c` prezentarea în ordinea
numerelor pe care le-au avut în Mexic mi s-a p`rut a fi cea mai
echidistant`.



*

Acum câteva zile, urm`ream o emisiune în care se spunea c`
destinul regretatului Gicu Dobrin ar fi putut fi cu totul altul, dac`
partidul l-ar fi l`sat s` plece la legendarul club Real Madrid. }i,
pentru o clip`, am c`zut pe gânduri ]i, ca o dulce melodie, în urechi
mi-a r`sunat vocea unui comentator frenetic...

„Noiembrie 2017. Na\ionala de fotbal a României ob\ine o
calificare entuziasmant` la Campionatul Mondial din Rusia în urma
unui parcurs perfect în preliminarii: 10 meciuri, 10 victorii! Cu
Nicolae Dobrin, starul lui Real Madrid, ]i Florea Dumitrache,
argintul viu din atacul lui Juventus Torino, adev`ra\i «diavoli» în fa\a
por\ilor adverse, cu imbatabilul Ric` R`ducanu de la Manchester
United ]i «ministrul ap`r`rii» Cornel Dinu de la Bayern München,
dirijând impecabil ap`rarea, cu Li\` Dumitru de la Barcelona ]i Radu
Nunweiller de la Borussia Dortmund, adev`ra\i st`pâni ai mijlocului
terenului, na\ionala noastr` î]i face deja planuri pentru Mondiale.
Iar antrenorul Angelo Niculescu, devenit celebru în întreaga lume a
fotbalului cu sistemul s`u de joc, temporizarea, copiat` apoi ]i de
celebra echip` Barcelona ]i rebotezat` tiki-taka, se gânde]te deja cum
s` surprind` la Turneul Final. Echipa de baz` e deja conturat`,
R`ducanu – S`tm`reanu, Dan Coe, Boc, Mocanu – Dumitru, Radu
Nunweiller, Dinu, Dobrin – Lucescu, Dumitrache, a]a c` a]tept`m s`
vedem cu ce ne va surprinde selec\ionerul.“

Nea]teptat, sunetul telefonului mobil m` scoate din amor\eal`.
Ce p`cat! A fost doar un vis.

Totu]i... Ce-ar fi fost dac`...?

Bogdan Costea
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