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Gol Tangan Tuhan Terulang di Nou Camp 

MADRID - Lionel Messi kembali membuktikan jika julukan "titisan
Maradona" tak salah dialamatkan padanya. Pada matchday ke-37 dini
hari kemarin WIB, pemain Barcelona itu membuat gol tangan Tuhan
(hand of God) ala maestro Argentina Diego Armando Maradona.

Dalam partai menentukan melawan Espanyol, Messi memperdaya
kiper Carlos Kameni sekaligus wasit Santiago Rodriguez saat
mencetak gol pertama di menit 43.

Pada sebuah momen, Gianluca Zambrotta melepaskan crossing dari
sisi kiri pertahanan Espanyol. Messi yang berada di tengah kotak
penalti berdiri tanpa kawalan melompat berusaha menanduk bola yang
bersarang di gawang. Penonton di Nou Camp langsung bersorak dan
wasit menunjuk titik putih tanda terjadi gol.

Tim tamu langsung protes dengan gol pertama Messi.Sebab, dalam
tayangan ulang terlihat bahwa bukan kepala Messi yang membelokkan
bola crossing Zambrotta, tapi tangan kirinya yang menjemput bola yang
sudah tak terjangkau kepalanya. 

Aksi Messi itu persis seperti yang dilakukan Maradona saat
memperdaya kiper Inggris Peter Shilton di Piala Dunia 1986. Seperti
Maradona yang melakukan aksi hand of god, tangan kiri Messi juga
terangkat bersamaan saat ia melayang berusaha menggapai bola
dengan kepalanya.

Kepiawaian Messi memfotokopi sang senior sekaligus idolanya
Maradona juga terjadi beberapa pekan lalu di semifinal Copa del Rey.
Dalam first leg melawan Getafe, Messi melakukan aksi mirip Maradona
saat mencetak gol juga ke gawang Inggris di Piala Dunia 1986 dengan
melakukan solo run dari tengah lapangan. 

Sementara itu, perjalanan Liga Primera Spanyol musim ini semakin
menegangkan. Tiga tim papan atas (Real Madrid, Barcelona, dan
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Sevilla) bersaing ketat hingga babak puncak. Buktinya, hingga satu
matchday sebelum kompetisi berakhir pekan depan, di antara mereka
belum berhasil mengunci gelar. 

Sampai pekan ke-37 kemarin, mereka sama-sama hanya menorehkan
hasil imbang. Real Madrid yang butuh kemenangan untuk memuluskan
langkah ke tangga juara, ternyata ditahan 2-2 (1-0) oleh Real Zaragoza
di La Romareda. El Real (julukan Real Madrid) bahkan nyaris pulang
tanpa hasil. Itu karena Zaragoza masih memimpin 2-1 berkat dua gol
Diego Milito (32’, 64’) hingga menit ke-88. 

Ruud van Nistelrooy yang berhasil mencetak gol pertama pada menit
ke-58, kembali menyelamatkan Real lewat gol pada ke-89. Namun,
kubu Madrid belum tenang dengan skor 2-2 tersebut. Itu karena
Barcelona masih unggul 2-1 saat menjamu Espanyol di Nou Camp
lewat gol Lionel Messi menit ke-43 dan 57. 

Menjelang laga berakhir, kubu El Real bisa bernapas lega. Itu setelah
Espanyol melalui Raul Tamudo berhasil menyamakan kedudukan
menjadi 2-2 saat pertandingan memasuki menit ke-90, atau 20 detik
setelah Nistelrooy memastikan skor 2-2 di La Romareda. Bagaimana
Sevilla? 

Di saat dua tim papan atas gagal memetik poin maksimal, Sevilla juga
tak berhasil memanfaatkan situasi. Saat melawat ke Son Moix
menghadapi Real Mallorca, jawara Piala UEFA ini hanya mampu
bermain imbang tanpa gol. Nah, karena tiga tim kandidat juara gagal
meraih poin maksimal, otomatis tak ada pergeseran posisi di klasemen
sementara. 

Madrid tetap memimpin dengan koleksi 73 poin. Barca yang memiliki
poin sama, tapi kalah head to head juga tetap berada di posisi posisi
kedua. Sevilla di peringkat ketiga tertinggal dua poin di belakang
Madrid dan Barca. "Kami belum memenangkan gelar," kata Fabio
Capello, arsitek Madrid kepada Goal, sembari mengingatkan
pasukannya agar tetap fokus menghadapi pekan terakhir melawan
Real Mallorca. 

Kapten tim Real Madrid Raul Gonzalez juga mengingatkan agar
rekan-rekannya tampil lebih ngotot di laga terakhir di Stadion Bernabeu
nanti. "Setelah laga ini, semuanya tergantung diri kami sendiri. Kami
tertekan, namun kami akan merayakan pesta di kandang," tutur Raul.
(bas)
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