
\&quot;Hei, tramvai, cand ma vezi ca vin sa stai!\&quot;
Am fost mereu de parere ca valorile (cate mai sunt) trebuie respectate, ca suntem datori sa le dovedim
aprecierea noastra celor care exceleaza intr-un domeniu, oricare ar fi acela. Mircea Lucescu e un antrenor
valoros, priceperea sa e rasplatita material pe masura, ceea ce inseamna ca se bucura de apreciere pe toate
planurile. O intamplare pe cat de nefericita, pe atat de obisnuita l-a adus pe antrenorul roman in atentia
presei, care a reusit sa transforme evenimentul intr-o inflacarata dezbatere nationala, in cadrul careia
duduile si sfatosii s-au intrecut in a inconjura ciresul cu o seama de presupuneri. in fine, pana la urma,
dupa importante vizite primite la spital Mircea Lucescu a fost operat, zice-se, de unsprezece medici. Ştiu,
pare greu de crezut, dar asa ne-au transmis duduile care dardaiau in direct in fata spitalului: nici mai
multi, nici mai putini de unsprezece medici au operat un om. Fara doar si poate, fiecare pacient e liber sa
aduca in jurul sau cati medici doreste, numai ca pentru un om obisnuit, care a trecut prin experiente
neplacute cu sistemul sanitar romanesc, cifra pare una fantastica, as spune si frustranta. in multe spitale
din Romania e greu sa gasesti un medic pentru o operatie, daramite unsprezece. in fine, operatia a reusit,
Slava Domnului antrenorul e in afara oricarui pericol, natiunea a rasuflat usurata si credea ca i-a ramas o
singura grija pe cap si anume soarta profesorului de la "Jean Monnet". Ţi-ai gasit: cand sa se mute gandul
cu catel si purcel in ograda profesorasului viteaz, numai ce ateriza fortat vestea ca vatmanul il vazuse de
la cativa zeci de metri pe Lucescu si ca ar fi putut frana, dar n-a facut-o. N-are rost sa va spunem ce-a
urmat pe meleagurile ziarelor si televiziunilor. Mi-e greu sa cred ca vatmanul, vreun fan al vreunei rivale
a echipei lui Lucescu s-a avantat cu buna stiinta si elan muncitoresc in masina antrenorului. Nu facem
anchete, dar, cand cineva iti spune ca un alt participant la trafic il observase de la niste zeci de metri, e la
mintea cocosului ca si unul si celalalt ar fi avut timp sa evite impactul. E logic, nu trebuie sa fii vreun
expert, vreun mare specialist in tamponari. Pentru ca exista precedentul Huidu, ne putem imagina cum va
decurge ancheta publica: vor veni in studiouri experti, contraexperti, piloti, vatmani, politisti, fosti
politisti, militieni, datatoare in ghioc, tot neamul Mafaldelor si-si vor da cu parerea despre aceasta
problema istorica, de cruciala importanta. Telespectatorii isi vor scuipa in san, vor bate trei cruci si vor
decreta ca aici nu-i lucru curat, ca sigur e ceva la mijloc: vreun blestem, vreun complot, vreun scenariu
macabru pus in aplicare, in fine, orice altceva decat un banal moment de neatentie si un ghinion oarecare.
Şi uite-asa, am mai confectionat un bici. Din materia prima binecunoscuta.
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