Aş fi vrut sǎ vǎd o splendoare ȋn iarba de la Wimbledon: pe Simona Halep...
Scris de Horia Picu
Luni, 06 Iulie 2015 17:32 -

Pentru a nu lǎsa loc unor interpretǎri tendențioase, precizez cǎ m-am gȃndit la o splendoare a
jocului şi a performanței sportive obținutǎ de Simona Halep, sportiva despre care spuneam
ȋntr-un alt articol:
„Sunt printre cei care doresc ca sportiva din România (aşa spune despre
ea domnişoara Halep) să ajungă cea mai bună din lume. Acum umbra îndoielii nu-mi dă
pace…Nu sunt un fost practicant al sportului alb (care tare s-a colorat în ultimii ani...), sau un
teoretician care ştie ce trebuie să facă alţii pe teren. Totuşi, atitudinea şi declaraţiile Simonei mă
pun pe gânduri.”
Şi
acum, dupǎ eliminarea rapidǎ (ȋmi vin ȋn minte şi alte adjective care ȋncep cu litera „r”, dar nu le
iau ȋn seamǎ...), tot atitudinea şi declarațiile sportivei
din
Romȃnia mǎ pun pe gȃnduri.

Înaintea turneului parisian, altele erau vorbele...
&quot;Simt cǎ sunt gata de acest turneu. Am multe amintiri frumoase de anul trecut şi sper sǎ
repet acea performanțǎ sau chiar sǎ o depǎşesc.”

Dupǎ turneul pe zgurǎ de la Roland Garros, unde a fost eliminatǎ ȋn turul al doilea, sportiva
din
Romȃnia a declarat plinǎ de ȋncredere ȋn splendida iarbǎ a terenurilor de tenis ale
Wimbledonului:
&quot;Cred cǎ am un joc bun pe iarbǎ, stilul meu e mai rapid, eu joc mai mult pe blocarea
mingii.
Am ȋncredere cǎ va fi bine&quot;.

A fost, ȋntr-adevǎr, mai bine, dar nu pentru Halep, care a pǎrǎsit turneul de tenis de la
Wimbledon ȋncǎ din primul tur! Se ȋntȃmplǎ oricȃnd şi oricui, am fi tentați sǎ spunem. Dacǎ
dupǎ omeneasca eliminare ar fi urmat o perioadǎ fǎrǎ declarații explicative sau ȋn cel mai rǎu
caz cu declarații care ar fi fost ȋndreptate cǎtre un singur vinovat, ea ȋnsǎşi, poate aş fi rǎmas
cu speranța cǎ mȃndria naționalǎ ȋn sport şi-a gǎsit, din nou, un nume.
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În loc de toate acestea, domnişoara Halep e supǎratǎ pe Romȃnia! Drept urmare, nu doreşte
sǎ se mai ȋntoarcǎ pe meleagurile unde a ȋnvǎțat primele cuvinte şi sǎ facǎ primii paşi (cei ȋn
tenis au venit ceva mai tȃrziu). Publicația www.prosport.ro scria:

„După ce a transmis că nu mai doreşte să vină în România, enervată de înfrângerea suferită
marţi, în primul tur la Wimbledon (7-5, 4-6, 3-6 cu Jana Cepelova), a treia jucătoare a lumii a
oferit o nouă declaraţie contradictorie. Simona spune că nu le datorează nimic românilor, fapt
pentru care părerile oamenilor din ţară sunt irelevante pentru ea:&quot;Nu am nici o obligaţie
faţă de nimeni din ţara noastră. În primul rând, joc pentru mine. Mă bucur enorm că am fani,
care m-au susţinut cînd mi-a fost mai greu, că s-au bucurat alături de mine când am câştigat
turnee. Copiii sunt apropiaţi de mine, le face plăcere să mă vadă”, a spus Halep într-un interviu
acordat gsp.ro.”

În 2014, la Wimbledon, Halep a fost ȋnvinsǎ de Eugenie Bouchard ȋn semifinale. Anul acesta,
domnişoara Bouchard a fost ȋnvinsǎ la ea acasǎ (ȋn Canada) de reprezentantele Romȃniei,
altele decȃt Halep, care n-a participat la Fed Cup avȃnd multǎ treabǎ cu pregǎtirea marilor
turnee de tenis din Franța şi Anglia, unde a avut rezultatele cunoscute. Alexandra Dulgheru şi
Andreea Mitu s-au gȃndit ȋntȃi la țara lor, nu la pregǎtirea sezonului de primǎvarǎ-varǎ ȋn tenisul
mondial!

Halep, supǎratǎ fiind pe noi toți, spune cǎ
&quot;Nu am nicio obligaţie faţă de nimeni din ţara noastră. În primul rând, joc pentru
mine.”

„Nimeni din țara noastrǎ” ȋnseamnǎ, evident, nimeni din Romȃnia. Şi aici e o mare problemǎ!
Oricare sportiv despre care se vorbeşte ȋn lume face un mare serviciu țǎrii ȋn care s-a nǎscut.
Toatǎ lumea ştie din ce țarǎ-i Simona Halep. Poate nu-i convine, dar asta e... Sportivul care
vede steagul țǎrii ȋnǎlțat alǎturi de altele douǎ, reprezentȃnd tot Romȃnia (cum ȋn apuse
vremuri sportive s-a mai ȋntȃmplat), sau ȋntre steagurile altor țǎri, primeşte cea mai mare
rǎsplatǎ posibilǎ, care trece dincolo de limitele recompenselor ȋn bani, oricȃt de mulți ar fi.
Ceea ce se pare cǎ n-a ințeles sportiva
din
Romȃnia este cǎ orunde ar fi şi indiferent de rezultatele sportive, reprezintǎ Ţara, chiar dacǎ-i
convine, chiar dacǎ nu-i convine!
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Declarația cǎ n-are nicio obligație fațǎ de nimeni din țara noastrǎ contrasteazǎ strigǎtor cu
frumoasele cuvinte spuse de Halep cȃnd, ȋntrebatǎ fiind ce o motiveazǎ cel mai mult cȃnd
joacǎ, a rǎspuns patriotic: Romȃnia !
www.ziare.com

Dupǎ eliminarea (tot un cuvȃnt care ȋncepe cu „r” are neobrǎzarea sǎ se aşeze dupǎ
„eliminarea”...) din primul tur la Wimbledon, am citit pe www.romaniatv.net :

„Simona Halep, în Topul Ruşinii”
, care continuǎ cu explicația:
„O statistică realizată strict pentru primele trei favorite de la Wimbledon, de-a lungul vremii,
arată că Simona Halep este prima jucătoare de Top 3 eliminată din primul tur în această
competiţie, după o pauză de 14 ani.”

E şi acesta un mod de a te face remarcat...
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