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бира се, първото, което
ме посрещна, бяха тъл-
пите от английски фе-
нове по гарите... Още
от предната вечер (два
дена преди мача) те
бяха окупирали града
и го огласяха с тради-
ционните си гръмоглас-
ни песни. Фензоната
беше препълнена с де-
белите чичковци от мъг-
ливия Албион, които

отново по тради-
ция 

се наливаха
и заливаха

с бира

голи до кръста
под лъчите на
жаркото след-
обедно слънце...
Съвсем логично
се стигна и до
сблъсъци с мест-
ната полиция,
която се държа
не по-малко про-
вокативно и не-
предизвикано
разпръсна събра-

лата се британска тъл-
па с палки и сълзотво-
рен газ... Може би съ-
битията от Фаро на
Евро 2004 г. държаха
нащрек органите на
реда в Португалия, но
аз наистина не видях
те да бяха предизви-
кани с
н е щ о
к о й
з н а е
к а к в о
за тази
своя аг-
ресив-

Нищо ново под слън-
цето.

Нищо ново и за гос-
туващите английски фе-
нове в Португалия...

Така стана, случайно
или не, че в началото
на юни имах планирана
ваканция със семей-
ството си в Лисабон.
Разбира се, моят таен
план като върл фен на
футбола като цяло бе
да отскоча до Порто и
Гимараиш за финална-
та фаза на Лигата на
нациите. И да се срещ-
на с приятели от Англия
(там живея повече от
10 години) около мача
с Холандия. Преди да
се отправя на 3-часово
пътуване с влак към
Порто, реших да започ-
на футболната част от
моята ваканция със
стадиона и музея на
Спортинг Лисабон. На
„Алваладе“, естествено,
ме посрещнаха с ду-
мите „Роналдо ще спе-
чели Лигата за Порту-
галия“...

Аз обаче се интере-
сувах от друго и бях
отишъл да видя исто-
рията на други „рожби“
на лисабонския гранд.
И това бяха нашите ге-
рои от САЩ’94 - Краси
Балъков, Бончо Генчев
и Ивайло Йорданов.
Тримата оставиха своя-
та ярка футболна следа
там, преди Кристияно
Роналдо да стане ме-
газвезда. А да не гово-
рим, че като фен на
родния Локомотив (Гор-
на Оряховица), откъде-
то Спортинг купи Ивай-
ло Йорданов, след като
стана голмайстор на
България през 1991 г.,
бях особено развълну-
ван. И реших също да
покажа откъде са тръг-
нали Бончо Генчев и
Компира в миналото...
Показах няколко сним-
ки от личния си архив
от бенефиса на Ивайло
в Горна Оряховица, ко-
гато моят роден град
изпревари португал-
ския Спортинг по ор-
ганизацията за „изпра-
щането“ на самоковеца.

на реакция, освен хвър-
лените бирени бутилки
във въздуха, съпровож-
дащи песните и весел-
бата.

Нещо повече - след
това видях хора, чиито
голи тела приличаха
по-скоро на облечени
с моряшки фланелки от
произвола на полицей-
ските палки и болез-
нения отпечатък, който
оставят те след себе
си. Интересното беше,
че

по време на
целия турнир

бяха арестувани
само седем

поданици на Кралица
Елизабет, а медиите на
Острова направи-
ха „от мухата
слон“, раз-
тя га й к и
история-
та „като
локум“
и при-
давай-

ки и едва ли не опус-
тошителни размери...
За сравнение на еже-
годните фестивали като
Гластонбъри и Нотинг
Хил арестуваните всяка
година са стотици. Но
английските таблоиди
мълчат по този въпрос,
сякаш чакайки с не-
търпение футболните
фенове от Острова да
отпътуват за поредното
си гостуване зад гра-
ница, за да напълнят
страниците си!

Уморен още от пър-
вия изпълнен със съ-
бития ден, преспах в
хотела. А колкото до
англичаните, чувах пес-
ните им и цяла нощ. На
гостувания тези хора
наистина не спят по 2-
3 дена и съответно не
се будят сутрин...

Колкото до облича-
нето на фланелката на
Англия, то, както вече

споменах, феновете я
ползват май само за
полетите до поредната
дестинация, където иг-
рае националният им
о т б о р . . . 
Имам един приятел (за
който ще стане дума
след малко), който дори
пътува гол до кръста и
навсякъде по общест-
вени места - като ле-
тища, гари и стадиони,
органите на реда му
правят постоянни за-
бележки. А на него из-
общо не му пука...

Точно същата бе кар-
тинката и на следващия
ден (когато е мачът с
Холандия), когато се
срещнах с моите при-
ятели от Шефилд Уен-
зди и техния лидер -
въпросният Мистър

Танго, който нико-
га не носи

своята фла-
нелка (ис-
т и н с кото
му име е
Пол Грегъ-
ри и е на
54 г.).
Всички се

бяха уста-
новили на ог-

ромен плац
близо до реката

Дуро, която извира
от Северна Испания
и се влива в океана
при Порто...

Англичаните бяха
екзалтирани и пее-
ха гордо „Бог да
пази кралицата“ с
високо вдигнати
ръце, като при някои
вече надделяваше
умората и спяха на
разпънатите по зе-
мята британски зна-
мена, които 

образуваха
своеобразно

море до
океана

Както става в по-
вечето случаи, по-

интересните моменти
са винаги в дните преди
самия мач и този не
беше изключение...

Аз и моите приятели,
заедно с хилядите ал-
бионци, се отправихме
към гарата за едноча-
сово пътуване до Гима-
раиш – арената на по-
луфинала в Лигата на
нациите Англия - Хо-
ландия.

За разлика от поли-
цията в Порто хората
от това градче ни пос-
рещнаха с шпалир от
ръкопляскания като ис-
тински герои! Въпреки
тридневния запой бри-
танците отвърнаха с
любезност, ръкуваха се
и се прегръщаха с
местните, като с това
доказаха, че когато не
са предизвиквани с
лошо, то и те не отвръ-
щат с такова.

Наистина странното
бе защо медиите, които
заклеймиха събитията
предните две вечери,
премълчаха този факт!

Самият мач с Холан-
дия, както всички ви-
дяха, бе огромен про-
вал за англичаните, а
завоюваното трето мяс-
то на турнира след по-
беда над Швейцария с
дузпи бе малкото уте-

шение...

прекарани в музея, 

припомняйки на
португалците

за българската
нишка

в Спортинг, се отправих
към фензоната в Пор-
то.

След малко повече
от 3 часа пътуване с
влак пристигнах и, раз-

Фланелката на Иво от
въпросния бенефис ос-
тана в мен, след като
ми беше подарена от
Лъчезар Русев. Послед-
ният - като млад фут-
болист тогава, я на-
следи лично от него
при напускането му на
футболния терен в Гор-
на Оряховица завинаги!
Така след няколко часа,

На Спортинг е
показано как се
изпраща Ивайло

Йорданов

Типичният английски

фен не се събужда, защото

не ляга... Не пие една бира,

а над 20. И бях свидетел как

се оставят 100 евро на ден

само за бира! Английският

фен не облича фланелката

преди мач, а точно об-

ратното - съблича
я!!!

С ПРИВЪРЖЕНИКА НА ЛОКО (ГО) ТОШ

Татуираното шкембе на 
Мистър Танго не познава фланелка, 

когато тръгне след „трите лъва“

ИЗВОДЪТ

Или какво е да се слееш с 
английските запалянковци 
на Лигата на нациите в Португалия

В сърцето
на ударния
батальон

Финалният турнир на Лигата на на-
циите бе последният засега случай, в
който Европа посрещна ударния фут-
болен батальон. А именно – англий-
ските запалянковци. С тях в Португа-
лия се сля един фен на горнооряховс-
кия Локомотив. От страниците на „Ме-
ридиан Уикенд“ вече познавате Тодор
Стойчев, известен като Тош Макинтош.
Благодарение на него ви въвеждаме
в сърцето на островната армада, за
която в страната на мореплавателите
нямаше много радост – нелепа загуба
с 1:3 от 0:1 след продължения от Хо-
ландия в полуфинала в Гимараиш и
победа без особено значение пак там
с дузпи – 6:5 след 0:0 в игровото
време, над Швейцария в малкия фи-
нал. Ето го и разказа на Тош.


