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m citit cartea Andreei Răducan într-o singură seară. Se
întâmpla în weekendul de dinainte de întâlnirea noastră,
iar în dimineaţa în care mi-am aşezat coatele pe masă,
într-o cafenea din Centrul Vechi al Bucureştiului, am simţit
pentru prima oară emoţia aşteptării unui om care, chiar
dinainte de a-ţi strânge mâna, te-a invitat la o călătorie
prin toate cotloanele sufletului său. Mi-aş fi dorit ca primul
lucru spus Andreei, imediat după ce ne-am cunoscut în
carne şi oase, să fi fost: „Cartea ta m-a emoţionat foarte
tare”. Dar, mărunţică, luminoasă şi cu un zâmbet de la o
ureche la alta, Andreea mi-a luat-o înainte cu poveştile ei,
iar gândul meu a fost înlocuit de un altul: „Deci ea este fata
pentru care o ţară întreagă ţinea pumnii strânşi, cu furie,
iubire şi emoţii, în faţa televizorului”. Pentru acest zâmbet
care se găseşte acum chiar în faţa mea.
„M-am ferit întotdeauna să mă trezesc cu o pălărie
prea mare pe cap, aşa că nu mă duceam niciodată la culcare
cu gândul că voi fi campioană”, scrie Andreea în cartea
ei „Reversul Medaliei” (reeditată anul acesta la Editura
Wiseman), iar drumul ei a început ca toate traseele mari şi
glorioase: din joacă. La fel cum a început şi cartea ei, pe care
o lume întreagă i-o cerea într-un glas şi pe care a scris-o fără
termene-limită, de drag, pentru ca oamenii să-i afle povestea
completă, cap-coadă. „Nu e o carte scrisă pentru mama sau
pentru fratele meu, nici pentru prietenii mei”, râde ea. „Ei ştiu
oricum povestea, iar eu voiam să răspund la toate întrebările
oamenilor care nu mă cunosc.” Când a început să facă gimnastică (la dorinţa tatălui şi mânată de propriile năzdrăvănii) era
atât de micuţă, încât putea trece pe sub bârnă fără nicio dificultate. Odată urcată pe ea, însă, devenea invincibilă. Acolo,
pe acei zece centimetri de bârnă, a învăţat în 15 ani mai multe
despre durere, despre efort, despre muncă şi despre încrederea în sine decât învaţă mulţi într-o viaţă de om. „Performanţa îţi dă încredere şi înţelegi că de tine depinde să obţii un
anumit lucru, oricare ar fi acela...”, zâmbeşte ea. Chiar dacă
asta înseamnă să fii 360 de zile pe an departe de părinţi, să
petreci câte opt ore pe zi în antrenament şi să sacrifici aproape
totul pentru cele câteva zeci de secunde în care se câştigă o
medalie. Chiar dacă diferenţa dintre locul I şi locul al patrulea
poate fi dată de o mână ridicată prea sus sau ţinută prea jos, de
o postură incorectă, de un sfert de milimetru de ezitare. „Abia
după ce m-am lăsat de gimnastică am înţeles cu câtă intensitate trăiau mama şi tata competiţiile mele”, recunoaşte ea. Şi
tot atunci şi-a găsit pentru prima oară timp să se bucure, pe
rând şi retroactiv, de fiecare dintre victoriile sale: „Niciodată
nu aveam timp să număr medaliile şi diplomele, le aşezam
în dulap şi mă gândeam la următoarele”. Din 2002 încoace
a avut timp să reviziteze, în gând, realizările pentru care a
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muncit din greu de la vârsta de 5 ani. Cu ocazia lansării cărţii
la Oradea, câteva gimnaste micuţe, de până în 10 ani, i-au pus
o întrebare care a lăsat-o fără grai. „M-au întrebat ce trebuie
să sacrifici pentru performanţă”, îşi aminteşte ea. „Cum să le
spui unor copii că trebuie să sacrifice... totul?”
Şi totuşi, pentru Andreea „totul” nu a fost nicidecum un
capăt de lume, tocmai de aceea nu-i place când lumea vorbeşte
despre „copilăria nefericită” a gimnastelor. „Nu a fost simplu,
nu faci performanţă cu delicateţe”, recunoaşte ea, „dar sportul
m-a ajutat să înţeleg, de mică, ce lucruri contează cu adevărat
în viaţă.” A ştiut de la bun început ce vrea şi, chiar dacă a avut
momente de cumpănă pe parcurs (de la momentele punctuale în care îşi chema, mai în glumă, mai în serios, tatăl „s-o
ia acasă” şi până la cumplitul episod de la Sydney, când şi-a
pierdut medalia olimpică din cauza unei pastile de Nurofen),
şi-a găsit mereu tăria în ea însăşi. Îşi aminteşte şi acum un
episod de pe la 17-18 ani, când se gândea să renunţe la performanţă şi s-a dus să discute cu un psiholog recomandat de Octavian Bellu şi Mariana Bitang. În timp ce doamna respectivă
o punea să deseneze copaci şi forme geometrice, prin mintea
Andreei trecea un singur gând: „Femeia asta nu va înţelege
niciodată de ce nu-mi iese mie Tsukahara”. Aşa că s-a ridicat
de pe scaun şi a plecat înapoi către sala de antrenament, realizând că, de fapt, acolo are treabă. Acum râde cu poftă când
îşi aminteşte, deşi atunci a fost un moment de cotitură. „E
greu de înţeles, dar tăria e ceva ce purtăm cu toţii în interiorul nostru”, explică ea, cu mult mai multă maturitate decât
cei 29 de ani încă neîmpliniţi. „Dacă îţi plângi de milă, trece
viaţa pe lângă tine.”
Momentul în care s-a închis cu adevărat cercul în cariera
sa de gimnastă nu a fost campionatul mondial de la Debrecen,
Ungaria (după care s-a retras), ci Jocurile Olimpice de la
Atena, în 2004, când, pentru prima oară, nu s-a aflat pe bârnă,

