
IlIe Năstase  
sau Numărul 
uNu moNdIal 

prINtre 
turNătorI  
șI dosare

Am tot scris despre Ilie Năsta-
se. N-ajunge. Mai trebuie. Mi-am 
luat și înjurături de la invidioșii 
anonimi împachetați în dogme. 
Mai vreau, mai vreau orăcăieli de 
la proștii călduți, care devin viteji 
când butonează internetul, sub 
plapumă!

Rafael Nadal l-a apărat pe Năs-
tase, spunând ceva de genul "dați-
ne înapoi tenisul jucat de Ilie!" 
Dar românii nu vor tenisul lui Ilie, 
românii ar dori să-l bage la pârna-
ie pe Primul Număr Unu Mondial 
din istoria ATP. "Ilie Năstase poa-
te primi cinci ani de închisoare", 
scria pe burtiera postului de tele-
viziune unde lucrează (sifonează) 
un hingher de personalități, care a 
vorbit cu Ilie în clubul ăla și pe ur-
mă a chemat organele, la pont. 
Nu-i singurul delator. A fost un 
concurs între sifonari mondeni.

O să râdeți, dar până și Elena 
Ceaușescu s-a dovedit mai rezo-
nabilă decât justițiarii și stropito-

rile de azi. După meciul cu Stan 
Smith din finala Cupei Davis 
(1972), s-au lansat tot felul de mi-
zerii despre Năstase. Nicolae 
Ceaușescu a invitat la Comitetul 
Central echipa noastră și pe cea 
americană, iar Elena Ceaușescu 
l-a luat între patru ochi pe Năsta-
se și i-a spus: "Stai liniștit, nu pu-
ne la suflet, ai prins o zi mai proas-
tă, dar io și Nicu știm că ești un 
bun român!"

Mai am o întâmplare, legată de 
scutere, că Ilie a fost oprit de 
poliția română, pentru a două oa-
ră în câteva ore, când era pe scu-
ter. Al doilea sifon, a doua săltare 
- totul e în logica acestei epoci a 
turnatorilor. Așadar, povestioară!  
Năstase la Paris. Cu un prieten de-
al lui și de-al meu. Un domn mai 
în vârstă ca Ilie, care l-a întrebat 
pe un al treilea, tot român, "ce-mi 
dai dacă mă plimb cu Ilie pe scu-
ter, prin Paris?" "3000 de euro." 
"Bravo ție! Oricum mă duceam. 
La fiecare semafor sau trecere 
pentru pietoni, francezii și turiștii 
se strângeau să-l salute, să-l apla-
ude pe Ilie sau să facă poze cu el." 
În București, pe Năstase îl oprește 
poliția, să-i facă dosare. La pont.

Milioane de români s-au legiti-
mat în străinătate cu Ilie Năstase. 
Așa cum e el. Talentat și glumeț, 
spontan și irepetabil. Politicienii 
români se prezintă ca niște chel-
neri în fața președinților Americii 
și ai Franței. Când Năstase întra 
intr-un restaurant parizian, Mit-
terand și Chirac se ridicau de la 
mese ca să-l salute, iar la aceste 
scene au asistat zeci de români. 
Când Bush a venit la București, l-a 
lăsat pe Iliescu și a luat-o la fugă 
să-l îmbrățișeze pe Ilie. Spre deo-
sebire de artă, sportul are puțini 
nemuritori. Năstase e unul dintre 
ei. Iar România nu-și permite lu-
xul de a-și batjocori un nemuri-
tor. Mitterand, prietenul lui Năs-
tase, era supranumit "La Force 
tranquille". Forța calmă. Ilie Năs-
tase este "Furia creatoare". "Zgo-
motul și furia", ca să parafrazez 
un mare scriitor. Sictir, sifonari-
lor! n

Partidul 
lui Ponta, 
condus de 
Pahonţu!
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Ponta e un 
mincinos!

Credite fără dobândă pentru tineri. 
ei nu Prea vor

Iohannis face 
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Percheziţii  
la amicii  
lui Klaus

serena Williams, în  
costum de „super-eroină”
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Vânzarea stadionului 
Wembley „nu este o trădare” 5 9 4 8 4 9 0 5 4 0 0 1 7 40160
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Bianca 
drăguşanu 
confundă 
tonomatul 
cu bărbatul

exclusiv
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Bizadea 
preia 
frâiele SRI!
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HellvIg caută soluţII

1€ 4.6399 lei
1$ 3.9958 lei
1chf 4.0412 lei

Bitcoin BTC
       $ 7.380 
Ripple XRP
      $ 0,5939 
Ethereum ETH
 $ 553,69

Bădălău, „sIfoNul” psd
Pentru mine a fost una din zilele foarte urâte. 

Încărcată de simboluri de imagine și de vorbe as-
cunse în spatele altor vorbe. Iohannis s-a dus la 
Bookfest, un eveniment eminamente cultural - 
repet, CUL-TU-RAL -unde nu s-a abținut și a 
aruncat cu alți bolovani în curtea PSD. Guvernul 
ăsta să pună mâna să muncească, nu să facă mitin-
guri, care lui îi evocă perioada comunistă. Nu ne-
inspirată, ci chiar imbecilă trimiterea. A atacat, 
apoi, pensiile și cam tot ce era bun de luat în răspăr. 
Cu asistență de soi, căci era însoțit de doi ambasa-
dori. Al SUA și al Germaniei. A vrut să-și arate din 
nou mușchii sau ce?

paginile 4-5

Fostul deputat UNPR Gigi Nețoiu îl contrazi-
ce flagrant pe Victor Ponta, spunându-i direct în 
faţă că minte. Acesta susţine că oamenii politici 
ar trebui să dezbată problemele ţării, nu să jig-
nească și să răspândească afirmaţii false în diver-
se răfuieli personale.
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