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D.Rodmanas: 80–90 metais LeBronas NBA būtų tik vidutiniokas, o geriausių laikų „Bulls“ neturėtų
vargo su dabartine „Heat“ ekipa
Kartų karas: ar L.Jamesas ryšis įsivelti į žodžių karą su D.Rodmanu
Šį sezoną įspūdingą sportinę formą demonstruojantis ir dar vieną naudingiausio Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezono žaidėjo titulą susivyniojęs
LeBronas Jamesas sulaukė kritikos iš Denniso Rodmano. Kartu su Michaelu Jordanu Čikagos „Bulls“ komandoje rungtyniavęs aukštaūgis teigė nesuprantantis, kaip
galima LeBroną lyginti su Jordanu, kadangi tuomet, pasak jo, krepšinio lygis buvo kur kas aukštesnis. „Aš nesuprantu, kaip galima lyginti juos. Jeigu LeBronas
žaistų 80-ais arba 90-metais, tuomet jis tebūtų vidutiniokas, niekuo neišsiskiriantis žaidėjas. Daryti tai, kas pavyko Jordanui, nežinau... Jordanas turėjo daugiau
charizmos ir jis mokėjo paveikti aplinkinius. LeBronas... Jo žaidime nėra ryškumo, trūksta kibirkštėlės. Tik nesupraskite manęs neteisingai, Jamesas – puikus
žaidėjas, nuostabus atlikėjas, šito neatimsi. Bet man Scottie Pippenas ir Jordanas liks patys geriausi“ – pasakojo skandalais pagarsėjęs D.Rodmanas. D.Rodmanas
pažėrė kritikos ir dabar NBA žaidžiantiems krepšininkas, nes šie nemoka išprovokuoti tinkamai pražangų, o jų tik maldauja rungtynių arbitrų. „Šiuolaikiniame NBA
28-erių Jordanas mažiausiai rinktų po 40 taškų. Tiesą sakant, man nusibodo nuolatiniai Jordano ir Lebrono palyginimai. Mes kalbame apie skirtingas epochas.
Draugai, atsibuskit. Jamesas atėjo į krepšį geru laiku. Jordanas žaidė tais laikais, kai mes galėjome varžovui trinktelėti ar jį nuversti ant žemės, bet patys mesti baudos
metimus. Viską, ką moka šiuolaikiniai žaidėjai – prašyti pražangos. Jie visada skundžiasi arbitrams“, – įsitikinęs amerikietis. Paprašytas palyginti, kuri komanda
stipresnė, ar savo geriausių laikų „Bulls“, ar dabartinė „Heat“, D.Rodmanas turėjo aiškų ir pagrįstą atsakymą – „Bulls“. „Bulls“ savo geriausiais laikais lengvai
nugalėtų dabartinį „Heat“. Be klausimų. Galbūt „Heat“ gali pasigirti dideliu talentu, bet mes turėjome daugiau protingų žaidėjų. Aš lengvai iš žaidimo išjungčiau
Chrisą Boshą. Visiškai be problemų. O ką padarytų Wade‘as prieš Pippeną? Jis lengvai uždengtų ir LeBroną. Bet niekas iš „Heat“ nesugebėtų sustabdyti Pippeno ir
Jordano“,– įsitikinęs D.Rodmanas. Parengta pagal pasaulio spaudą
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