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Nepotul indignat
Dupa ce Ilie Nastase a aparut in emisiunea "Prietenii lui Ovidiu", am primit
din America un mail iscalit de Mihnea Nastase, fiul lui Costica, fratele mai
varstnic al lui Ilie.
in etate de 53 de ani si domiciliat in Florida, unde profeseaza avocatura, autorul scrisorii incepe
prin a se prezenta. Mentionand ca s-a numarat la un moment dat printre primii 10 tenismani
juniori ai lumii, alaturi de Becker, Edberg si altii, reaminteste ca a castigat US Open la dublu in
1984, cu Lavalle. in anul anterior, pierduse impreuna cu Rahnosto finala similara de la
Wimbledon.
Desi a cucerit mai multe titluri de campion national, a reprezentat Romania in Cupa Davis si a
triumfat in turneul ATP de la San Remo 1990, in tandem cu Prpici, Mihnea nu s-a impus si ca
senior. N-a mai entuziasmat, poate si din pricina ca, azilant politic in SUA din 1985 si student la
Mississippi State University, nu s-a preocupat doar de tenis. Oricum, cea mai buna pozitie ATP
ocupata la dublu a fost 159, iar la simplu 279. De aceea s-a ales cu putini bani, 54.828 dolari.
Surprinzator, mailul mentionat e unul agresiv, autorul lui facand reprosuri subsemnatului,
deoarece Gazeta l-ar fi omis de pe tabloul invingatorilor de la US Open, dar si, mai ales, lui Ion
Tiriac, nasul sau de botez, si unchiului Ilie Nastase! in privinta tabloului, lucrurile sunt simple.
Considerat tradator, lui Mihnea i s-a sters numele pana in 1989 din toate clasamentele, anuarele
etc. Ulterior, situatia a revenit la normal si GSP a operat corecturile necesare. Cine pretinde
altceva inseamna ca n-a citit unde si cand trebuia.
Altminteri, scrisoarea constituie o reclamatie, ca sa nu-i zic denunt, impotriva lui Ion Tiriac si a lui
Ilie Nastase, acuzati vehement de ingratitudine, de nerecunostinta, in raport cu Costica Nastase!
De pilda „Domnul Tiriac, nasul meu, nu ajungea nicaieri fara ajutorul tatalui meu… Cand spun nas,
vreau sa intelegeti ca mi-a fost nas, nu ca m-a ajutat vreodata”.
Ilie Nastase e si mai rau luat in tarbaca! Nepotul inventariaza nenumaratele situatii in care tatal
sau, Costica, a sarit sa-si apere fratele inaintea autoritatilor comuniste si l-a salvat, inlesnindu-i
plecarile peste hotare. „Ilie a fost un om mic. Nu si-a ajutat niciodata fratele, iar pe mine, cat am
jucat, numai m-a obstaculat”, mai nota indignat Mihnea.
Evident, n-am de unde sti ce e real si ce fabulatie in aceste afirmatii. Sunt chestiuni de familie
intime, delicate, in care nu-i recomandabil sa te amesteci. Ca sa nu starnesti polemici fara rost si
fara sfarsit. Daca n-ar fi existat fraza din incheierea scrisorii, „Aduceti-va aminte ca o presa libera
si impartiala este temelia unei adevarate democratii”, probabil n-as fi acordat atentie „plangerii”

expediate din Florida.
Nu-i treaba mea sa decid cine are dreptate. Nu dispun de suficiente elemente sa judec. Sunt insa
sigur ca nimeni nu poate contesta importanta lui Ion Tiriac si a lui Ilie Nastase la progresul
tenisului romanesc, la prestigiul si la gloria acestuia. Dupa cum nu cred ca numele de Nastase nu
i-a deschis multe usi lui Mihnea in America si pretutindeni.
Oricate cusururi i-ar gasit unii lui Ilie Nastase, cine-i perfect?!, el ramane unul dintre cei mai
talentati jucatori din istorie, fermecator, nepereche. S-ar cuveni sa ne mandrim ca un compatriot
a transformat tenisul din ceaiul scrobit de la ora 5 intr-un sport popular, iubit de intreaga planeta.
Cumva gresesc, domnule Mihnea?
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