
Halep va câştiga 
Roland Garros

S-a umplut patria de tenismeni. 
Popor de tenismeni! Curvele fără cli-
enţi, jucătorii de table şi haştagienii 
Rezist (la ce ?) - toţi tenismeni. Vor-
besc despre cum se serveşte şi unii ca-
re nu sunt buni nici de ospătari, că ţi-
ar vărsa ciorba în cap. 

Iar jumătate dintre activiştii şi zia-
ricii haştagieni scriu, cu mare dezin-
voltură, despre "tenismana" Halep. În 
traducere, "tenismana" înseamnă te-
nis - bărbată, un fel de "fii bărbată, 
Zoe!", ca în Caragiale. Că vă convine 
sau nu, uşor aromân şi Caragiale. O 
comunitate - nu minoritate, aromânii 
sunt protoromâni - care nu cred că sa-
re cu mult de 100.000 de oameni a dat 
un număr unu mondial la tenis (Ha-
lep), pe cel mai mare fotbalist român 
şi fost loc patru în clasamentul Balo-
nului de Aur 1994 (Hagi) şi pe cel mai 
mare handbalist al lumii (Cristian 
Gaţu), la un moment dat. La persona-
lităţile din cultură şi business e sufici-
ent să spui Caragiale, Victor Eftimiu 
(aceştia doi erau din toate câte puţin), 
Ressu, Malaxa şi nu trebuie să mai 
ajungi la Toma Caragiu. E drept, unii 
machidoni au fost în eroare. Constan-
tin Noica, de pildă, l-a ţinut în preaj-

mă pe constipatul suprem, Gabiţă Lii-
ceanu. Bine că am amintit de consti-
paţi. Am văzut că au păreri, îşi permit 
iarăşi să se screamă de păreri consti-
paţii cei mai constipaţi, prostoboii 
prostoboilor care au sărit pe Ilie Năs-
tase când a înjurat-o pe o mironosita 
din Anglia. Într-adevăr, Năstase a gre-
şit. A fost prea timid. Am avut noro-
cul să stau cu Ilie Năstase, imediat du-
pă meci. Ca toată lumea care, în loc 
să-l asculte pe Năstase ce zice despre 
tenis, îşi baga ea (lumea) opinia la in-
aintare, i-am spus şi eu că e mai greu 
să ajungi în finală decât s-o câştigi şi 
că Simona ar trebui să plângă, dar nu 
de supărare că a pierdut, ci de dispe-
rare că nu va mai prinde o finală. Năs-
tase a fost sclipitor ca pe teren. "Am 
auzit destui specialişti care o laudă în 
public, iar în particular garantează că 
nu se va mai întâlni cu o asemenea 
ocazie. Eu spun că Halep va câştiga la 
Roland Garros."

Şi acum să trecem la problemele 
noastre, că Halep e o investiţie  parti-
culară, n-are treabă cu sportul nostru. 
Dacă vrem să  facem ceva, e cazul să 
punem priorităţi, nu să ia vreo 50 de 
federaţii cam aceiaşi bani de la Gu-
vern. Priorităţile sunt gimnastica, te-
nisul, canotajul, handbalul. Ar merge 
şi un val doi, unde să intre atletismul, 
boxul, luptele. Dar nu se poate să pri-
mească bani cât gimnastica federaţiile 
de karate. Vreo zece. Karate Mumu, 
Karate Bubu, Karate Ciuciu sau cum 
s-or chema. Pentru popularitea pe ca-
re o are, aş băga şi fotbalul în primul 
val, cu condiţia să dispară propagan-
diştii din federaţie. Regret, dar trebuie 
să porţi pe umeri un maidan de sără-
cie sau să fii slugă ieftină ca să-l votezi 
şi în aprilie 2018 pe Burleanu. În 2014, 
Sistemul a infiltrat un cobai în cuşca 
fotbalului. După aia, fotbalul a deve-
nit un cobai şi o cuşcă. Dacă vreţi să 
ajungă şi tenisul ca fotbalul, am solu-
ţia. Puneţi-l pe Cristian Tudor Popes-
cu preşedinte la federaţia de tenis.

Despre duduia propusă ministru 
al sportului de către Dragnea şi Dăn-
cilă încă n-am avut timp să-mi fac o 
părere. Una execrabilă, că proastă era 
deja. Presa a speculat că tatăl fetei face 
ţuică. Nu e grav că un om face ţuică. E 
grav că Dragnea face miniştri. n
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Răzvan Ioan  
BoanchIş

1€ 4.6658 lei
1$ 3.7436 lei
1chf 4.0093 lei

Bitcoin BTC
  $ 11733.07 
Ripple XRP
      $ 1.2497 
Ethereum ETH
 $ 1170.30 5
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De ce şi-o fi ales Dragnea nişte oameni atât de 
vulnerabili, care urmează să administreze Româ-
nia, pare o enigmă. Asta aşa, la prima vedere. În 
realitate, Dragnea n-a urmărit decât puterea. A 
lui, personală, disimulată în PSD. Nu cred că 
sunt singurul care spun asta. A luat plasă cu 
Grindeanu, s-a păcălit şi cu Tudose. Nu PSD l-a 
păcălit, căci au fost propunerile lui. Şi-a făcut-o 
cu mâna lui. Acum, în spatele lui Dăncilă alinia-
ză o garnitură ciudată, cu oameni caracterizați 
de o trăsătură comună. Ciocu' mic!
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NiColae 
se mUtă  
îNaPoi îN  
româNia 

Gabriela Firea, primar cu greutate şi social-
democrată cu altă greutate, îmi este din ce în ce 
mai simpatică. Nu ratează nicio ocazie de a sări la 
fileu. De cele mai multe ori, mingea trece de ea, 
dar ea nu e pe fază. Sare, domnule, să vadă spec-
tatorii cât e de activă. Şi?


