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Un scor din tenis, care nu-i neapǎrat rezultatul final al unui set. E rezultatul ȋntȃlnirilor
directe dintre sportiva din Romȃnia şi cea din Rusia. Pȃnǎ acum, Halep n-a cȃştigat
niciodatǎ ȋn fața rusoaicei. A pierdut de şase ori.
O ȋntrecere sportivǎ are mai
totdeauna ȋnvingǎtori şi ȋnvinşi. Nu e prima datǎ cȃnd subliniez faptul cǎ o victorie romȃneascǎ
ȋn competiții internaționale e o bucurie pentru toți locuitorii țǎrii. Înfrȃngerile sunt normale, dar le
putem accepta. Adeversarul poate fi oricȃnd mai bun!

Ceea ce e mai greu de acceptat este modul cum unii se laudǎ cu victoriile ce vor veni cu
siguranțǎ. Avem sportivi care sunt atȃt de siguri ȋnainte de competiția la care urmeazǎ sǎ
participe, ȋncȃt e greu sǎ ȋnțelegi cum de adversarii ȋntȃlniți de romȃni nu abandoneazǎ ȋnainte
de a intra ȋn teren...La ce se putea gȃndi cineva care citea declarația Simonei Halep ȋnaintea
meciului cu Şarapova?
„Am gȃnduri pozitive legate de acest meci. Am o şansǎ şi ştiu cum sǎ joc ȋmpotriva ei
acum.&quot;

Spunea jucǎtoarea de tenis din Romȃnia. Gȃnduri pozitive avem şi noi, (tele)spectatorii
ȋnaintea meciurilor domnişoarei Halep. Din nefericire, nu e prima datǎ cȃnd gȃndurile pozitive
ale adversarelor ei sunt mai...pozitive decȃt gȃndurile sportivei care joacǎ tenis pentru ea, dar,
vrȃnd-nevrȃnd, şi pentru țara ȋn care s-a nǎscut. Nu faptul cǎ rusoaica a cȃştigat e dranjant. În
schimb, lauda cȃt se poate de clar exprimatǎ ȋnaintea confruntǎrii ne cam pune pe gȃnduri.

Caut sǎ gǎsesc o explicație a exprimǎrii neclintitei ȋncrederi ȋn sine care irumpe din declarația
sportivei din Romȃnia. Poate n-am ȋnțeles eu/noi bine ce-a vrut sǎ spunǎ prin
„...ştiu cum sǎ joc ȋmpotriva ei acum.”

Poate fi adevǎrul care mi-a scǎpat la prima citire: a şti cum sǎ joci ȋmpotriva adversarului, nu
ȋnseamnǎ neapǎrat cǎ ştii cum sǎ-l ȋnvingi. Nu, ştii doar cum sǎ te lupți cu el ca victoria celuilalt
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sǎ nu parǎ atȃt de zdrobitoare. Simona nu spune cǎ ştie cum s-o ȋnvingǎ pe rusoaicǎ. Spune
doar cǎ va şti cum sǎ joace acum. „Acum” e un cuvȃnt neȋnsemnat la sfȃrşitul declarației care
spune ceva care pare ȋn afara logicii. Adicǎ doar acum (devenit, ȋntre timp, „atunci”) a
descoperit Simona Halep cum sǎ lupte ȋmpotriva Şarapovei? Pȃnǎ la 5-0 la scorul disputelor
directe, sportiva din Romȃnia n-a ştiut cum s-o ȋnvingǎ pe rusoaicǎ? Atunci la ce existǎ o
ȋntreagǎ echipǎ ȋn jurul ei? Ce face echipa, dacǎ nu poate ȋndruma competitorul din teren? Mai
mult, ce cautǎ ȋn teren cineva care nu ştie cum sǎ lupte ȋmpotriva adversarului? Dacǎ a aflat
abia acum cum trebuie luptat, rezultatul din teren infirmǎ cǎ a ȋnvǎțat ceva din celelalte cinci
ȋntȃlniri. Acum sunt şase...

Cu experiența meciurilor pierdute, chiar atunci cȃnd ştii cum sǎ joci, e ca la 6 din 49: nu
cȃştigi, dar capeți o experiențǎ din ce ȋn ce mai mare (şi inutilǎ). Împotriva oricǎrui tenisman din
marea lume a celor mai buni ȋn domeniu ştie oricine cum sǎ joace. A şti, nu ȋnseamnǎ ȋnsǎ a
putea...Poți sta ȋn teren şi sǎ nu vezi nicio minge care trece pe lȃngǎ tine. Poți sta ȋn teren şi
nicio minge trimisǎ de tine sǎ nu treacǎ dincolo de fileu.

Poți sǎ faci toate astea, pentru cǎ a şti cum sǎ joci nu ȋnseamnǎ a şti cum sǎ cȃştigi! Alții
vorbesc mai puțin, dar rezultatele obținute ȋnlocuiesc cuvintele care pot fi hazardate ȋn anumite
cazuri cȃnd şuvoiul lor iese, nestǎpȃnit, ȋnaintea ȋntrecerii ȋn sine...

2/2

