
Să preSupunem  
că Halep avea 
talentul lui 

năStaSe și arăta 
ca SHarapova

La începutul lui mai am vorbit cu 
Ioan Andone despre Halep. Îi plăcuse 
articolul în care scrisesem că, într-o lu-
me în care aproape toate tinerele vor si-
licoane, Halep și-a micșorat bustul pen-
tru tenis. Și n-avea nicio garanție că sa-
crificiul ei o va face campioana care e 
azi. Gest de amazoană, în sensul de lup-
tătoare, nu în sensul modern.

Andone mi-a povestit că a fost la o 
masă unde a stat cu Stere Halep, tatăl 
Simonei. Omul era foarte supărat, "îi 
dădeau și lacrimile" (Andone), pentru 
că Radu Banciu vorbește urât despre 
fiica lui. "Ce rău i-a făcut fata mea? Știe 
el cât a muncit copila mea?" 98% dintre 
ziariști, de toate orientările politice, îl 
înjură pe Radu Banciu, pentru că sunt 
niște striviți. Eu m-am luat public cu el, 
dar îl prețuiesc, pentru că e deștept, cult 
și mai spontan decât mine. Sigur, în 
scris îl spulber. Nu știu ce va face Ban-
ciu cu informația despre Stere Halep. 
Poate că o va neglija sau poate că se va 
antrena pe mine, cum zicea Nichita Stă-
nescu - "antrenează-te, Vadime, pe mi-
ne!" Ia antrenează-te, Radule, pe mine, 
să vezi dacă rămân dator! Oricum, îți 
mulțumesc fiindcă amintești mereu de 
articolele mele. Sunt puțini care fac as-
ta. Dar nu cred că ar fi un gest bărbătesc 
să te antrenezi pe Stere Halep.

   Am urmărit atent ce minunății au 
mai apărut în presă și pe facebook du-
pă eliminarea Simonei Halep de la U.S. 
Open. Daniel Șendre (diasporez 
deștept, talentat și cu umor) a observat 
că în presa străină se scrie și azi mai 
mult despre Ilie Năstase decât despre 
Simona. Normal. Ilie a redimensionat 
acest sport, în timp ce Simona e o foar-
te bună jucătoare. Au mai existat lideri 
mondiali, la feminin și masculin, des-
pre care nu se mai scrie. Și nu înțeleg 
de ce trebuie să o comparăm pe Simo-
na, așa cum procedează Banciu, cu Na-
vratilova sau Chris Evert. A zis cineva 
că Halep e noua Chris Evert? Să încer-
căm o paralelă (inegală) cu gimnasti-
ca. Le comparăm pe Lavinia Miloșovici 
și Ecaterina Szabo cu Nadia? Nadia a 
schimbat gimnastica, a învins calcula-
torul, iar Miloșovici și Szabo sunt do-
uă multiple campioane olimpice, care 
trebuie respectate. În aceeași situație 
se găsește Simona. Este cea mai mare 
jucătoare a noastră, a depășit-o pe  Vir-
ginia Ruzici, care a câștigat la Roland 
Garros împotriva Mimei Jausovec 
(acesta a bătut-o, într-o altă finală, pe 
Florența Mihai), într-un an în care mi 
se pare că Navratilova și Chris Evert 
au parolat turneul. Pentru că evit com-
pania snobilor, n-am făcut niciodată 
paradă de cunostiințe în tenis, dar ur-
măresc acest sport, fără a fi pasionat, 
de pe vremea când ne reprezentau Ru-
zici, Florența Mihai și pe urmă surori-
le Romanov. S-a făcut mare tapaj că 
Buzarnescu înjură pe teren. N-ați vrea 
să știți cum vorbea apriga Ruxandra 
Dragomir (s-a certat cu Elena Udrea?) 
cu antrenoarea ei, Florența Mihai, o 
femeie blajină, Dumnezeu s-o odih-
nească!

   Azi nu mai sunt interesat de sta-
tistică, așa că habar n-am dacă Shara-
pova prinde Top 100, dar e clar că su-
perba rusoaică scoate din reclamă mai 
mult decât Halep din circuitul ATP. 
Brandurile de modă e firesc să fie mai 
atrase de Sharapova. Și ce-i cu asta? 
Firmele de fashion sunt interesate și de 
Serena. Grațioasa a apărut într-un tutu 
negru de balerină (balenă), făcut de 
designerul de la Vuitton în colaborare 
cu Nike. Repet: și ce dacă? Simona e o 
mare sportivă, o fată care muncește. 
Dacă Halep ar fi avut talentul lui Ilie 
Năstase și ar fi arătat ca Demi Moore 
(sau ca Sharapova, ca să rămânem în 
tenis), românii ar fi neglijat talentul și 
ar fi zis că-i curvă.  n
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1€ 4.6489 lei
1$ 3.9852 lei
1chf 4.0787 lei

Bitcoin BTC
       $ 7.083 
Ripple XRP
      $ 0,3457 
Ethereum ETH
 $ 295,72

ExClUsiV

Gata, președintele a găsit vinovatul pentru pră-
pădul făcut în țară de pesta porcină. Nu mistreții, 
nici traficul necontrolat al purceilor, de la scroafă la 
târguri, și nici cadavrele aruncate în Dunărea care 
aprovizionează cu apă fermele de porci. Și nici vi-
rusul PPA. Nici pomeneală de așa ceva. Singurul 
vinovat este PSD. Iar guvernul, nici să nu mai vor-
bim. Este incapabil să controleze situația, a produs 
deja pagube de zeci de milioane de euro și pierderi 
de mii locuri de muncă. Asta, ca să nu mai spunem 
că s-au dus pe apa Sâmbetei importante oportunități 
comerciale pentru România.
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