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De Ce înseamnă să joci în Echipa Națională 

 

Mă numesc Iulian și am unsprezece ani. 

          Încă de când eram mic îmi era foarte drag să mă joc cu verișorul meu: să 

alergăm, să arunc și să prind mingea, sau să ne rostogolim la îmtrecere. Aveam 

abia șapte anișori când verișorul meu mă antrena cum să mă joc cu mingea, 

adică s-o lovesc corect cu piciorul,însă trebuie să recunosc că eram pitic și foarte 

neîndemânatic, așa, cel puțin, îmi zicea verișorul cănd mă învăța. 

         Pe la 9 anișori părinții mei au hotărât să ne transferăm cu traiul la oraș. Am 

fost înscris în echipa mică de fotbal a școlii în care învăț. Atunci am simțit că 

voi fi foarte important pentru școala mea, adică voi juca bine împreună cu 

colegii și voi apăra cinstea școlii și, apoi, voi merge cu succes mai departe. 

          La început îmi era greu, eram cel mai mărunțel din echipă și strigau toți la 

mine când scăpam mingea, sau nu o preluam bine.Au trecut anii și iată că acum 

sunt în clasa a VI-a. Încă nu pot să mă laud că joc fotbal foarte bine, dar joc mult 

mai bine ca la început. Nu pot zice nici că sunt așa de mare, dar nu sunt nici atât 

de mic ca să nu înțeleg ce înseamnă să joci în echipa națională. 

         Să joc în echipa națională este cel mai frumos vis al meu. Doresc să mă 

ridic mare fodbalist de performanță și să joc în echipa națională. 

         Aud tot mai des că sportivii din țara noastră cuceresc medalii de aur, de 

argint, ori de bronz, deci ei sunt mămdria țării, prin ei lumea știe de Republica 

Moldova ca țară a sportului. Mi se umple inima de bucurie și de mândrie când 

din țara noastră mică iese sportivi cu nume mare. 

       Să joci în echipa națională înseamnă să fii cel mai bun, înseamnă să te 

întristezi cănd echipa pierde și să te bucuri la nebunie cănd echipa câștigă și tu 

ești o parte din echipă. Să joci în echipa națională cred că este ,,Eu sunt 

Republica Moldova,, 

        Dacă ar fi mai mulți copii și tineri cărora le-ar plăcea sportul, atunci s-ar 

forma echipe puternice din care să se selecteze cei mai buni. Atunci sportul 

nostru ar fi de cea mai înaltă performanță, și, deci, atunci când ar trebui să 

rostim cuvântul sport, găndul fiecărui om de pe planetă să se ducă la țara 

noastră, mai pe scurt: ,,Sport =Republica Moldova! Și cine dacă nu Echipa 

Națională o reprezintă peste tot?! Și cine dacă nu și eu voi fi în echipa națională? 


