
Simona Halep 
are meci cu 

doi frați 
Halterofili

Ca să-și bată joc de un scriitor, 
Arghezi a scris că l-a văzut cu doi 
turci, în trăsură. Turcii erau soacra și 
soția acelui scriitor. Simona Halep o 
dă parte în parte cu frații Williams. 
Serena și Venus s-au apucat de tenis 
fiindcă era închis la haltere. E pentru 
prima dată, cred, când o jucătoare 
româncă are un meci maraton mai 
lung decât o nuntă la aromâni. Trei 
zile cu Frații Smardoi Williams. E bi-
ne că Simona ne ține ocupați. Venus 
și Serena au mai reușit ceva. Toți 
tâmpitozaurii din presă folosesc cu-
vântul "tenismena". O aberație. Man/
men înseamnă bărbat/bărbați. În ca-
zul Fraților Williams, "tenismenă" 
merge la țanc.

De la Halep voi sări la Ilie Năsta-
se, normal. Spre deosebire de artă, 
sportul are puțini nemuritori. Năsta-
se e unul dintre ei. Milioane de ro-
mâni s-au legitimat în străinătate cu 
Ilie Năstase. Așa cum e el. Talentat și 
glumeț, spontan și irepetabil. Politi-
cienii români se prezintă ca niște 
chelneri în fața președinților Ameri-
cii și ai Franței. Când Năstase întra 
într-un restaurant parizian, Mitte-
rand și Chirac se duceau 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 lu-
at-o la fugă să-l îmbrățișeze pe Năs-
tase. Ziariștii mai scriu idioțenii des-
pre Năstase, dar nu credeam că și un 
fost mare sportiv poate să spună 
tâmpenii despre Ilie. Săptămâna tre-
cută, Boloni a făcut o încercare de 
revizuire a sportului românesc, într-
un interviu dat în "Gazeta Sporturi-
lor". I-a pus pe Dinu și Dumitrache, 
pe Nadia și Patzaichin pe locurile pe 
care le meritau, dar i-a minimalizat 
pe Ilie Năstase, Hagi și Belodedici. 
Boloni a fost de două ori cel mai bun 
jucător al României (1977 și 1983), 
Năstase a fost primul lider ATP și 
numărul unu mondial timp doi ani 
(1972 și 1973). Boloni a luat Cupa 
Campionilor într-un sport de echi-
pă, Năstase a câștigat de patru ori, 
intr-un sport individual, "Turneul 
Campionilor". Aici cred că orice 
comparație ar trebui să se încheie. 
Despre Hagi, Boloni a spus că n-a 
fost în primii 50 de jucători ai lumii. 
Iar Belodedici s-a dovedit doar "bu-
nicel". În 1994, Hagi a ieșit pe locul 4, 
în clasamentul "Balonului de Aur". 
Pe primul loc a fost Stoicikov. Bulga-
ria a învins Germania în sferturi, la 
mondiale, iar noi am pierdut în fața 
Suediei. Dacă era invers, ajungea și 
Hagi măcar în primii trei? Dacă nu 
chiar primul? Iar Belodedici s-a cla-
sat, în 1991, pe locul 8 în ierarhia 
trofeului "Balonul de Aur". Așa se 
vorbește despre doi foști coechipieri 
mai tineri, care au performanțe su-
perioare celor obținute de tine? 
Domnule Boloni, locurile 4 și 8 se 
găsesc între primele 50?

Boloni a fost un mijlocaș admi-
rabil, cerebral, este un antrenor 
foarte bun și are un nivel de in te-
ligență și o cultură peste media 
fotbaliștilor. Dar astea nu sunt avan-
taje, dacă ne raportăm la faptul că 
n-a zis asemenea răutăți până la 65 
de ani. Înseamnă că le ținea de mult 
în el. Astea se cheamă complexe, ni-
cidecum frustrări, fiindcă frustratul 
e un om nedreptățit. Pe cine a atacat 
Boloni? Repet, pe  trei sportivi cu 
performanțe mai mari decât el. Și 
mai talentați decât el. Iar talentul e 
cel mai greu de iertat. n
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“Robor este aranjat între bănci, este umflat în 
funcție de cotațiile alese de BNR și care stabilește 
dobândă la care să se imprumute, când de fapt 
ROBOR ar trebui să se calculeze în funcție de 
tranzacțiile între bănci”, avertizează senatorul 
ALDE Daniel Zamfir care  a anunţat că îi va che-
ma la audieri în Comisia economică a Senatului 
pe guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, și pe 
Marius Chiriţoiu, președintele Consiliului Con-
curenţei pentru a da explicaţii despre calcularea 
indicelui Robor.

Haos la australian open:

Există oameni care, periodic, simt nevoia să 
deschidă gura în încercarea de a se face remarcaţi 
ca pe vremuri. Chiar dacă epoca le-a apus de 
multă vreme, nu cedează, uitând însă că doar 
politeţea îi determină pe ceilalţi să le mai acorde 
ceva atenţie. Iar când spun asta, mă refer la Adri-
an Năstase. Unii spun că a fost cel mai bun prim-
ministru al României. Alţii, că a ştiut să ţină PSD 
unit sau că, fără el, România nu intra în Uniunea 
Europeană. Sigur, este dreptul fiecăruia să spună 
ce vrea sau să ridice osanale cui are chef. Dar, din 
partea unuia ca el, nu mi se pare tocmai potrivit 
să-şi dea cu părerea după ce a ieşit din politică pe 
scara de serviciu. 


