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Prea multe de la acest ultim meci contra Recasului din prima parte a campionatului, nu mai
asteptam.Lanterna nu ne-o putea lua nimeni oricum, dar speram ca macar putin fotbal sa
vedem pe dreptunghiul verde-maroniu de pe Ilie Oana, ca gazon nu pot sa-i zic.Daca mai
veneau si ceva puncte, nu ar fi fost rau deloc dar cum noi, nu prea mai putem sa batem pe
nimeni, nu era cazul sa ne facem prea mari iluzii la capatul unuia dintre cele mai nefaste tururi
din istoria Petrolului.

PRIMA REPRIZA – Incepe fara sare,piper si orice alte condimente vreti voi, pana cand Beta
reuseste una din putinele lui centrari(daca nu chiar singura) de pe stanga pana la
Nepomuceno(10) care, din mijlocul careului nu poate decat sa ia la tinta un fundas si pericolul
dispare.Zoubir isi incepe evolutia buna (si) in acest meci, patrunde pe stanga si centreaza
razant cu bara transversala, mingea traverseaza careul si ajunge la Nepomuceno(14) care o
linisteste si ne linisteste cu un sut in peluza.Oaspetii isi dau seama, in sfarsit, ca e o paine de
mancat la Ploiesti, Goga il depaseste pe nefericitul Bucsa, pedepsit fundas dreapta, pozitie care
evident nu i se potriveste, pas inapoi pana la zvarluga Barbut(23) care e pacalit de tapsanul
comunal si mingea se duce mult pe langa poarta.Urmeaza o noua perioada de dominare
stearpa a Petrolului care se incheie cu o pasa la portar ce s-a vrut a fi un sut sanatos al
aceleiasi sperante desarte numita Nepomuceno(45) si repriza se termina cum a inceput, 0-0.

REPRIZA A DOUA – Debuteaza abrupt, lui Gevaro ii iese, in sfarsit, o centrare pe lung pana la
Benga(51) care din coltul careului de sase metri, talonat, nu reuseste sa reia pe spatiul
portii.Contra timiseana, si spaniolul Llorente(56) are o executie cum se vede mai degraba in
Primera, adica vinclu din afara careului, la care Pecanha era batut, din fericire mingea
ricoseaza in teren si scapam.Repede dincolo, Zoubir(57) incepe o noua sedinta de tricotat, intra
in careu si Melinte ii da peste picioare.Penalty ?Alta data, pentru ca arbitul e Tudor asa ca ia
d-aci Zoubire un cartonas galben ca sa nu mai te tavalesti data viitoare.Asa ceva ?!In loc sa ii
calarim, ne retragem inexplicabil si oaspetii indraznesc din ce in ce mai mult, Llorente(69) e
vazut la marginea careului nostru, are timp sa preia si sa isi bea si cafeaua pentru ca de la noi
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nu il ataca nimeni( !), si-o pune pe dreptul si prinde un golazo la coltul lung, cu toata interventia
disperata a lui Pecanha.Flamenco de Recas, 0-1 !Tresarim, Ropotan il vede pe stersul Lemnaru
patruns in careu, acesta preia cu cexteriorul, balonul ii sterge un pic si cotul,pas la alta deziluzie
din acest meci, adica Tamuz, care se impotmoleste cu senilele prin careul advers si mingea
ajunge cu noroc la spaniolul Petrolului, Velasco(72) care inscrie in ritm de « paso doble ».1-1
!Ole-urile le lasam pe alta data…Pentru ca desi excelentul Zoubir face a nu stiu cate cursa pe
stanga, ii pune niste unt pe tortilla aceluiasi Velasco(76) care lufteaza groaznic, mingea se
prelinge la Bucsa(76) care pune latul in loc sa bage siretul, ori la bal ori la maternitate.Se joaca
haotic,nu se mai respecta nicio tactica, elevii lui Flocea par insa mai proaspeti si mai lucizi in
joc, Sarmov(85) il intinde pe Pecanha care respinge pana la Belu care recentreaza si Elek(85)
suteaza inspre gol dar acelasi Pecanha se intinde si respinge mingea de undeva de deasupra
liniei portii.A trecut toata, n-a trecut ?Pana nu se cotizeaza sa avem si noi tehnologii ca in
campionatele unde se joaca fotbal,sa stim daca a fost gol sau nu, mai dureaza.Deocamdata n-a
fost pentru ca tusierul n-a dat.Uf !1-1 scor final, las-o asa, dar nu merge asa !

Evident un punct castigat chinuit, dar castigat, impotriva unei contracandidate la matineu care
ne-a cam fost superioara la toate capitolele.Balul de astazi de pe Ilie Oana a avut in program
dansurile spaniole,Insa, pana cand lupii nostri o sa danseze precum « calusarii » o sa mai
treaca mult timp. Dar, mai important decat toate e sa nu fi asistat, fara sa stim, la spectacolul «
Octombrie,ultimul bal ». E VIVA PETROLUL !
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