
IlIe Năstase a 
garaNtat că 

Halep va câștIga 
la rolaNd garros 

  
De când Halep joacă finale de 

Grand Slam, tot felul de prostoboi, ca-
re nu sunt buni nici de ospătari, fiindcă 
ți-ar vărsa ciorba în cap, dau tare cu re-
verul limbii, prin ziare, pe la televizii, 
pe facebook. Unde te duci, te izbești de 
câte un Rolland Garrgaros. 

Iar ziaricii măzgălesc cu dezinvol-
tură despre "tenismana" Simona Ha-
lep. Adică tenis-bărbata. Dar ăsta nu-i 
un motiv de supărare. Asemenea neo-
propagandiștilor, care au ajuns la a do-
ua generație de șpăgari de la Soros (în 
anii '90 tăticul, astăzi limbricul), nu-
mărătorii de cornere sunt cam la a cin-
cea generație de prostoboi eminenți. Și 
în anii '50, și astăzi se folosea și se 
folosește sintagma "talent nativ". Ta-
lentul nu poate fi decât nativ. În diverse 
forme. Talent ratat sau fructificat, ta-
lent brut sau șlefuit. Cine muncește 
obține din placaj o mobilă onorabilă. 
Dacă talentul s-ar construi, ambițioșii 
fără talent ar scoate trufe din placaj. 
Parchetul nu înfrunzește, din scufie nu 
iese aureolă. 

Foarte distractivi mi s-au părut 
prostoboii de pe facebook, care, în tim-
pul finalei de la Roland Garros, postau, 
"dacă nu fac infarct în game-ul ăsta, în-
seamnă că voi depăși vârsta lui Gică 
Petrescu!" Daaaa, gâscanule, și dacă nu 
mureai, poate mai trăiai, poate prin-

deai și pilonul doi de pensie, cum au 
capturat sorosiștii pilonul doi de șpagă 
ereditară! Pe mulți sensibili din catego-
ria asta îi cunosc și nu m-ar fi mirat să 
citesc dedesubt comentarii precum "ce 
pasionat, ce patriot, ce sensibil ești ma-
tale! Dacă ai un simț al măreției atât de 
dezvoltat, dă-mi înapoi ăia 200 de eu-
ro, că mă plimbi de trei ani!"  

Însoțind echipele de fotbal, am vă-
zut multe jigodii din astea. Se termină 
meciul. Câștigau românii. Plecăm la 
cârciumă. După două ore apărea și 
echipa. În acel moment de apoteoza și 
Pinot Grigio,  sărea de la masă indis-
pensabilul chibiț implicat. Îl lua în 
brațe, îl imbalosea, îl sufoca pe vârful 
de atac sau pe antrenor. Dar asta n-ar fi 
nimic.Trecea și la intimități nejustifi-
cate de vreo mare prietenie cu omul zi-
lei, dar menite să arate comesenilor ce 
prietenar e el cu triumfătorul. "Te-n 
gură, ce mi-ai făcut, prin ce emoții am 
trecut!". Vă mai povestesc una, scurtă. 
Conferință de presă în Giulești, în 
1997. Mircea Lucescu -deștept ca în-
totdeauna. După ce a terminat Luces-
cu de vorbit, un ziarist din garda (stră)
veche i-a plonjat cu limba-n ureche. 
"Dom'le, ai fost înălțator!" La care Rică 
Răducanu, din spate: "ți-a venit să 
plângi, mânca-ți-aș!" 

Pe Halep s-o scutim de îmbrățișări, 
că-i o investiție particulară, n-are trea-
bă nici cu individul amfibiu și vâscos 
Dragnea, nici cu tefeloazele. Era un 
banc, în anii '70. "Ce se va spune despre 
Ceaușescu, peste 50-100 de ani? Că a 
fost un președinte din vremea lui Ilie 
Năstase". Dar despre Halep ce se va po-
vesti, peste 50 de ani? Se va zice că, pe 
vremea când marea jucătoare Halep 
câștiga Roland Garros, federația de te-
nis a fost asediată de un prieten al 
președintelui (ambii uitați), iar Ilie Năs-
tase a fost batjocorit de niște milițieni. 

În ianuarie 2018, la o oră după ce 
Halep a pierdut finala de la Australian 
Open, m-am întâlnit cu Ilie Năstase, în 
restaurantul Hotelului Aurelius, din  
Poiana Brașov. Mi-a spus: "ăștia s-au 
apucat s-o înjure. EU SUNT SIGUR 
CĂ VA CÂȘTIGA LA ROLAND 
GARROS." Am pus garanția (nu 
profeția, fiindcă e vorba despre price-
pere și despre ceva inaccesibil murito-
rilor acriţi-talentul) lui Ilie Năstase pe 
prima pagină a Ziarului "Național", 
din 28 ianuarie 2018. n
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„Momentul când dragnea m-a atacat la 
miting”, a se citi „când m-a făcut vedetă”. 

Mare greşeală, liviu dragnea!
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îNcă o palMă...

1€ 4.6582 lei
1$ 3.9589 lei
1chf 4.0277 lei

Bitcoin BTC
       $ 7.208 
Ripple XRP
      $ 564,81 
Ethereum ETH
 $ 0,6164

exclusiv

Am văzut, după mulți ani, cel mai mare miting 
de protest din România. Cam prea mulți ani, totuși. 
Nu știu câți oameni au fost, fiecare are o altă numă-
rătoare și se raportează la alte repere. Oricum, mul-
tă lume, foarte multă lume. Neamurile tribale din 
#rezist spun că au fost cu mult mai puțini decât ce 
adunau ele în mod frecvent. Haștagienii mereu au 
avut 300-400-500 de mii. Bineînțeles că au avut, de 
ce să îi contrazici? Poate cu tot cu ăia din Bois de 
Boulogne, după socoteala omul și pomul. Și, până la 
urmă, de ce n-a venit Iohannis să-i numere, ca să ne 
dea rezultatul corect?

Mitingul PSD fuse și se duse iar cu Kovesi 
așteptăm să ne lămurim sau nu zilele următoare, 
știut fiind că încurcate sunt căile neuronale ale 
lui Klaus Iohannis. În timp ce așteptăm este im-
posibil însă să nu remarcăm că mega-mitingul 
PSD a produs mutări de-a dreptul surprinză-
toare în psihicul unor persoane la fel de celebre 
ca Laura Kovesi.
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