
InvestIțIe zero, 
dar plângem  

de emoțIe,  
că nIcI lacrImIle 

nu ne costă
Un ziarist mare înjură singur, nu se 

alătură zecilor de mii de "indivizi statis-
tici", cum îi numea Constantin Noica. În-
tr-o exprimare mai liberă, după vârsta a 
două nu mai babardești la poștă.

Povestea Firea - Halep - Roland Gar-
ros - Primăria Capitalei trebuie văzută și 
din alte perspective. Cuvântul "perspecti-
vă" l-am folosit greșit, fiindcă toate bolile 
politice recidivează. Ce-i prin România se 
cheamă cumva perspectivă?

1. Primăria a organizat bine primirea 
Simonei Halep. Dacă nu făcea nimic, Fi-
rea ar fi fost înjurată la fel. Dar Împărătea-
sa (prostului gust) din Voluntari n-a știut 
unde să se oprească. N-avea ea ce să caute 
pe scena pusă pe gazon. Beția puterii și 
trufia madamei le-am definit în paranteza 
de mai sus - prostul gust. Ca s-o descrii pe 
Firea, nu-i nevoie s-o spurci, ca tefeloazele 
de pe facebook. E de ajuns să-i vezi, la te-
levizor, sufrageria - care arată ca depozitul 
unei consignații de pe Lipscani, din anii 
'80 - și să-i citești poeziile. Am mai atins 
subiectul. Poți să comiți poezie onorabilă 
fără să ai talent. Poezia arată nivelul de 
instrucție și de inteligență. Eu aș folosi po-
ezia ca probă de angajare, în locul CV-ului 
adesea mincinos. "Privește pe geam sau pe 
pereți și într-o oră să-mi dai zece versuri 
albe despre ce vezi, despre încărcătura 
momentului". Pe Firea, membru al Uniu-
nii Scriitorilor, poezia o trădează. Roman-

tism artificial și edulcorat, de oracol școlar, 
prozodie șchioapă. Primăreasa Capitalei 
suferă de provincialism cultural. 

2. Trofeul - pui (trofeul - mama a ră-
mas în Franța) de la Roland Garros în-
seamnă o lecție pentru toți politicienii 
care s-au înghesuit și se vor mai înghesui 
să se lipească de campioni. Dacă un băr-
bat s-ar duce cu o cupă micuță, cum e a 
Simonei Halep, la Firea, la Udrea, la Gor-
ghiu, la Turcan, ei bine, acel mascul fero-
ce și neinspirat ar face sex pe cont pro-
priu și cu ochii umflați. Toți ziariștii 
(ăștia mai talentați) au acasă măcar două 
- trei cupe de panaramezul anului sau de 
maimuța cincinalului, dar cupele noastre 
n-au nicio valoare.

3. S-a făcut comparația Gabi Firea - 
Elena Udrea, care, după Gala Bute și pri-
mirea Simonei Halep, au mestecat aceeași 
caramea - "nicio fapta bună nu rămâne 
nepedepsită." Nu e vina lor, ci a bărbaților 
care promovează  și se lasă conduși de cu-
coane care emit banalități, care nu sunt 
capabile să scoată din ele mai mult decât 
zgura înțelepciunii populare. Sunt miso-
gin, nu? Dar evidența cum e? Și evidența e 
misogină? Cât despre Firea, ea poate avea 
probleme mai mari cu echipa de handbal 
feminin CSM București decât Udrea cu 
Gala Bute. Și nu va ține nimeni cont că ju-
catoarea Cristina Neagu, o Halep a hand-
balului plus ceva din Ilie Năstase și Vasile 
Stângă, e o sportivă mai importantă decât 
Lucian Bute.

4. Primirea lui Halep trebuia să conțină 
și concretul, și viitorul. Primăria și Guver-
nul puteau să demareze un proiect de re-
crutare a tinerelor talente. Selecții în școli 
făcute de foști mari tenismeni, ore de tenis 
pentru copii talentați, subvenționate de 
Primărie, în încercarea de a demonstra că 
o fetiță sau un puști are șanse în acest sport 
și fără sprijinul unor părinți puternici. N-
are nicio șansă, dar măcar arătau și 
autoritățile că sunt preocupate. Ilie Năstase 
a creat o emulație superioară celei de azi, 
dar nici comuniștii n-au făcut nimic. Ur-
mătorul jucător important de după Năsta-
se a fost Florin Segărceanu. Ceaușescu nu-l 
lăsa să iasă decât la turnee mari, Segărcea-
nu adună greu puncte ATP și, cu toate as-
tea, s-a ținut câțiva ani în Top 100 Mondial. 
În 1983, cred că în 1983, John McEnroe a 
câștigat Wimbledonul cedând un singur 
set în tot turneul, în fața lui Segarceanu, ve-
nit din calificări. Ce a învățat Statul Ro-
mân, de atunci până azi? Ce? A rămas tot la 
decorații, diplome, aplauze, strângeri de 
mâini, pupături, flori și tinichele. Investiție 
zero, dar plângem de emoție, urinăm la-
crimi, că nici lacrimile nu ne costă, esteee-
ee, bă, iar ne-am scos! n
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uIte că se poate!

1€ 4.6587 lei
1$ 3.9497 lei
1chf 4.0139 lei

Bitcoin BTC
       $ 6.790 
Ripple XRP
      $ 0,5788 
Ethereum ETH
 $ 527,01

„Am citit motivarea CCR, ca să nu apară o 
confuzie în spațiul public. Eu am spus că voi citi 
până o înţeleg, mai avem puţin de citit”. Am citat 
din Iohannis, evident. Uite, dom'le, asta era! Nu e 
vorba că președintele nu citește sau nu înțelege, ci 
doar că mai are un pic de citit. Hopa, ia stai așa! 
Reiau, ca să înțeleagă toți participanții la mitingul 
mediocru al lui Dragnea: „Eu am spus că voi citi 
până o înţeleg, mai avem puţin de citit”. Ce avem 
noi aici? Un chiul de la gramatica limbii române, 
cursul primar, căci „eu” din prima propoziție nu 
se pupă neam cu subînțelesul „noi”, din a doua. 
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