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 Alo, poporul român!... Mai este cineva acasă?... 

 

 De când mă știu, în fiecare an olimpic, mai ales în cele două săptămâni de foc ale 

întrecerilor, am trăit mai intens decât în restul timpului. Am empatizat cu sportivii 

români, indiferent ce sport practicau, și asta vine de la o convingere a mea că o nație 

reprezintă ceva doar dacă, din când în când mai „rupe gura lumii”, adică obține un 

rezultat care o plasează pe primul loc la nivel mondial. Jocurile Olimpice îndeplinesc pe 

deplin condițiile ca să ofere câștigătorilor un asemenea statut, deși oficial se defilează, 

neconvingător, cu lozinca „important este să participi”.  

 Este important și să participi, dacă iei totuși o medalie, cum a fost cazul echipei de 

rugby a României care, la Olimpiada de la Paris din 1924, a obținut medalia de bronz, 

deși a pierdut la scor meciurile cu Franța și SUA, pentru că acestea trei erau singurele 

participante. Asta este prima medalie olimpică „câștigată” de țara noastră!... De atunci, 

am fost am fost printre medaliați la aproape toate edițiile. Cu excepția Amsterdam 1928 

și Los Angeles 1932, am tot luat medalii olimpice, iar începând cu Helsinki 1952 am fost 

mereu printre medaliații cu aur.  

 Ei bine,... încep să am emoții dacă vom mai putea păstra în continuare acest 

statut, deși suntem reprezentați pe veci la masa „zeilor sporturilor”. Mă refer la acele 

zeități sportive care au atins perfecțiunea într-un domeniu și nu vor cădea de acolo 

îndiferent ce număr de medalii au luat și vor mai lua alții. În această categorie intră, 

după opinia mea: Nadia Comăneci la gimnastică, Roger Federer la tenis, Maradona la 

fotbal, Alberto Tomba la schiuri, Stephen Hendry la snooker etc. Aceștia nu au jucat ca 

ceilalți în sportul lor, ci au plutit, au zburat, au alunecat ca nimeni alții. Suntem și noi 

acolo!...  

 Care este noutatea, negativă, a momentului ?... În continuarea războiului româno-

român, sunt mulți români care nu se mai bucură de succesele românilor având alte 

interese, sunt mulți români care joacă la adversari, care îi plătesc mai bine etc. Este 

prima olimpiadă la care sportivii români de la fotbal și tenis de câmp, cele mai bănoase 

sporturi, au refuzat să participe. Unde mai este importanța spiritului olimpic?... 

 Nu mai produce nația română valori?... Da, dar destul de multe dintre acestea nu 

mai empatizează cu poporul român. Românii au dezvoltat handbalul în Franța, Spania, 

Israel etc., gimnastica în SUA, Germania, Franța etc., fotbalul în Turcia, Ucraina, o serie 

de țări arabe etc., dar nu reușesc să facă nimic acasă la ei.  

 Autoritățile, alese de noi, par neputincioase, presa lucrează doar pentru bani, 

oamenii de rând sunt buimăciți de probleme și incertitudini. În sport mai aveau și ei o 

alinare!... 

 Mă uitam azi dimineață la o televiziune comercială sperând să aflu rezultatele de la 

Jocurile Olimpice din noaptea trecută. Nicio știre depre cele două medalii de la canotaj, 

doar bălăcăreala despre fotbalul nostru intern lipsit total de rezultate. 

 Alo, poporul român, mai este cineva acasă?... 


