Veniți de luați spectacol
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Înaintea partidei cu FC Vaslui din sferturile Cupei, am avut parte de o săptămână mai agitată
decât oricând în istoria recentă a clubului. Demisii și demiteri speculate sau chiar bani cărați din
visteria clubului către politic, adică multe zvonuri răuvoitoare.

Unii suporteri erau preocupațI doar de jocul inestetic al echipei, nu de încrederea acordată
continuității. Chiar s-a iscat o dezbatere la comentarii: mai bine spectacol vs mai bine victorii
. Și iată că seara trecută a confirmat rezultatul acestei dileme. Am avut un meci mai spectaculos
ca niciodată la Galați, dar încheiat trist, cu înfrângere. La final, cred că toți suporterii și-ar fi dorit
un 1-0 ghebos, crâncen, câștigat și fără pic de spectacol, decât eliminarea din competiţie după
un meci nebun, în care îți vine greu să reproșezi ceva roş-alb-albaştrilor. Spectacol a mai fost și
cu Dinamo (3-3) sau cu Gaz Metan (2-2), dar nici atunci nu ne-au picat prea bine momentele...
Și totuși nu trebuie făcut un capăt de drum, odată cu această eliminare din Cupa României, ci
trebuie să fie un punct de plecare pentru ceea ce a rămas de jucat din acest sezon. Încă se
poate prinde un loc de cupă europeană via Liga I. Steaua și FC Vaslui sunt la 6, respectiv 4
puncte, iar meciurile directe se dispută la Galați, în acest retur. Chiar dacă nu vom reuși să ne
aflăm printre echipele ce vor reprezenta România în Europa şi în sezonul următor, tot nu ar fi o
tragedie. În cazul în care ne compromitem timpuriu șansele, se poate încerca promovarea
câtorva fotbaliști de la echipa a doua și pregătirea sezonului următor, în care, cu unitate de grup
la toate nivelurile se pot obţine din nou performanțe extraordinare.
Așadar, pentru toți cei care au criticat victoriile sau trofeele obținute și bazate pe scorul de 1-0,
ce preferaţi: un 1-0 sănătos ori un 2-3 bolnăvicios?
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