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~n ora[ul contrastelor, poate doar statuia lui
Iisus Salvatorul, care str\juie[te cu bra]ele
larg deschise `mprejurimile, de pe st^ncile
de granit care protejeaz\ golful, face ca
moartea, s\r\cia [i disperarea care bântuie
str\zile `n favelas (cartiere periferice) s\ lase
loc [i `nt^mpl\rilor bune. Acolo unde dia-
logul este al armelor de foc, trafican]ii fac
legea, lorzii drogurilor pun n\frama alb\ a
mor]ii chiar pe chipul copiilor, iar via]a e o
lupt\ istovitoare, pu]ini se `ncumet\ s\ fac\
pasul `n iad. Jeremie-Nicolae Dron a riscat.
“Era 15 noiembrie 2003 când m-am decis
s\ `nfrunt infernul din favelas. De prea
mul]i ani m\ gândeam la asta. Hot\rât s\
m\ dedic copiilor [i tinerilor afla]i `n situa]ii

disperate, m-am `mbarcat pentru Sao Paulo
cu inima deschis\”. 
Nu era vorba de spirit de aventur\. Jeremie
Dron, cu o diplom\ universitar\ `n fizic\ [i
abia ie[it din laboratoarele Luvrului, unde
studiase istoria [tiin]elor, [tia de mult care `i
e menirea. “~ntotdeauna am resim]it
dorin]a de a m\ dedica celor din jur, de a
ajuta, de a transforma lucrurile spre mai
bine, chiar dac\ numai dup\ posibilit\]ile
mele. Aceast\ viziune idealist\ mi-a schim-
bat via]a”. {i mai era ceva ce marcase exis-
ten]a lui Jeremie, o mo[tenire venit\ de la
tat\l s\u care, [i el, `[i `nchinase via]a cu
aceea[i pasiune [i determinare unui singur
scop: tenisul. “De când m\ [tiu, tenisul a

f\cut parte din via]a mea. Am fost crescut
[i educat cu tenisul. Competi]ia nu m-a
atras `ns\ niciodat\. Ca revan[\, `ns\, pen-
tru efortul tat\lui meu, am r\mas convins
c\ tenisul nu e numai tehnic\ [i tactic\.
Este o [coal\ a vie]ii”. 
Cu aceste gânduri [i principii a aterizat Jere-
mie Dron la Sao Paulo. Avea un proiect [i l-
a propus mai multor institu]ii. Dup\ câteva
s\pt\mâni, i-a `ntâlnit pe cei cu care putea
s\-[i realizeze visul. Funda]ia “Gol de
Letra”, `nfiin]at\ `n 1998 de fo[tii fotbali[ti
brazilieni Raí [i Leonardo, recunoscut\ de
UNESCO `n 2001, la nivel mondial, pentru
programele menite s\ ajute copiii [i ado-
lescen]ii defavoriza]i din suburbiile ora[elor
Rio de Janeiro [i Sao Paulo, [i care prop-
unea multiple programe culturale [i
sportive, l-a convins s\ r\mân\ `mpreun\.
Voluntar. 
“La `nceput am desf\[urat o activitate ad-
ministrativ\, iar sâmb\ta dup\-amiaza pe-
treceam timpul cu copiii. ~mi preg\team
astfel prima interven]ie. Ca peste tot `n
lume, tenisul era perceput [i `n Brazilia ca
un sport scump, adresat elitelor. ~n ]ara

FAVELAS

Rio de Janeiro. Cele mai frumoase plaje din lume, palmieri, samba,
carnaval [i fotbal. Raiul dansului [i pasiunea iubirii. “Râul de Ian-
uarie” (traducere din limba portughez\) poart\ valuri de bog\]ie [i
s\r\cie, exuberan]\ [i disperare.  Amestec\ visele, speran]ele,
promisiunile [i rugile [i apoi le arunc\ `napoi cariocanilor (locuitori
ai metropolei) ca drame sau pove[ti cu happy-end. 
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unde fotbalul este rege, iar salariul minim
echivaleaz\ cu costul unei rachete de tenis,
doar entuziasmul meu d\dea ceva [anse de
reu[it\ proiectului legat de acest sport.
Cum am `nceput?! De la ceva ce aveam [i
care speram s\-mi poarte noroc: o rachet\
de lemn, prima pe care o folosise tat\l meu
ca juc\tor profesionist, racheta Dron 4. Ni-
meni nu-i prev\ zuse acest destin. Tot fa-
milia mea mi-a oferit cu generozitate `nc\
trei rachete [i câteva mingi. M\ v\d [i acum
cu toate acestea `n bra]e, str\b\tând cu au-
tobuzul [i metroul cea de-a treia mare
metropol\ a lumii, plin de entuziasm [i de
dorin]a de a `ncepe treaba pentru care
venisem”.
Când crezi cu adev\rat `n ceva, se pare c\ e
nevoie doar s\ porne[ti [i s\ elimini apoi
obstacolele pe rând, pân\ la atingerea scop-
ului. Jeremie Dron a pornit aproape cu
m^inile goale, dar cu sufletul deschis [i cu
mult\ determinare. “De la `nceput am se-
sizat c\ aveam un adversar redutabil: fot-
balul. {i nu era doar tradi]ia acestui sport,
ci un talent `nn\scut, incon-
testabil. To]i copiii jucau

fotbal. Când au v\zut ra-
chetele [i mingile mele,

au devenit curio[i. Au
t\b\rât pur [i simplu pe mine

[i au vrut s\ mi le smulg\ din
bra]e. Am fost nevoit s\ folosesc

toate cuvintele din portughez\ pe care
le cuno[team atunci, `ncercând s\ orga-

nizez cât de cât activitatea. Totul era im-
provizat. Terenul era pu]in mai mare decât
unul de volei, `n loc de fileu aveam un
cear[af  sus]inut de ni[te conuri, toate fiind
luate cu asalt de copii, `ntr-un elan neb-
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unesc [i o dezordine ame]itoare. Cu toate
acestea, am reu[it s\ le captez aten]ia pre]
de vreo dou\ ore. Peste 80 de copii s-au
adunat s\ vad\ ce se `nt^mpl\, s\ ating\ ra-
chetele, s\ loveasc\ mingile. Unul dintre ei
era binecunoscut pentru traficul de droguri,
dar s-a jucat ca to]i ceilal]i, f\r\ discrim-
inare. A[a a fost prima zi. Am revenit `n
fiecare sâmb\t\. Unii copii s-au plictisit [i
nu mi-au mai dat aten]ie. N-am insistat. Nu
c\utam s\ descop\r o perl\ rar\. Doream
doar ca prin tenis s\-i ajut s\ capete
`ncredere [i respect fa]\ de propria per-
soan\. {i nu doar copiii aveau ceva de
`nv\]at. Chiar [i eu mi-am dat seama atunci
c\ tenisul, ca sport individual [i foarte
tehnic, ofer\ o oportunitate unic\ de afir-
mare a personalit\]ii”.
Niciodat\ nu [tii cum va decurge un proiect
`n favelas. Totul st\ pe un butoi de pulbere,
pe incertitudine, ne`ncredere [i team\. Ex-
perimentul `nceput timid de Jeremie Dron
avea s\ prind\ `ns\ r\d\cini mai adânci.
Funda]ia “Gol de Letra” a structurat un
proiect sportiv amplu, `n care tenisul era in-
clus ca activitate individual\ de dezvoltare a
personalit\]ii copiilor din suburbii. Proiec-
tul a fost acceptat [i de [colile din regiune,
ceea ce a permis m\rirea echipei [i
finan]area lui. “~n acest stadiu, am avut
banii necesari s\ cump\r rachete, mingi [i
fileu, [i chiar dac\ am continuat s\ ne
juc\m pe un teren impropriu, speram s\
avem parte de o derulare mai armonioas\.
Dar n-a fost a[a. Au intervenit obstacole
noi, ridicate chiar de c\tre copii. Unii dintre
ei m\ provocau [i `ncercau s\ perturbe ac-
tivitatea aducând mingea de fotbal pe teren.
Am ignorat asta [i i-am invitat ne`ncetat s\

vin\ din nou s\ joace tenis cu noi. Au mai
cedat, [i chiar i-am recuperat pe câ]iva care
preferau s\ joace tenis, dar erau jena]i s\ o
fac\ dac\ aveau o asisten]\ ostil\. Evaluam
destul de des evolu]ia copiilor prin acest
proiect, `n cadrul funda]iei. La una dintre
[edin]ele de lucru, o coleg\ a subliniat fap-
tul c\ elevii cei mai problematici aleseser\
tenisul dintre toate activit\]ile sportive pro-
puse de funda]ie. De[i era necesar\ o
analiz\ mai profund\, se pare c\ “liderii”

preferau o activitate individual\, ceea ce era
bine, având `n vedere c\ [i eu credeam c\
evolu]ia corect\ era de la individual c\tre
colectiv, iar tenisul permitea acest lucru.
Fiecare copil trebuie s\ se dezvolte individ-
ual [i s\ `n]eleag\ faptul c\ evolu]ia unui
grup depinde de asumarea responsabilit\]ii
de c\tre fiecare membru al s\u”.
Nu totul depinde `ns\ de bani. Chiar dac\
la un moment dat ace[tia nu mai sunt o

problem\, un proiect depinde foarte mult
de oamenii care ar trebui s\-l implementeze
[i s\-l sus]in\. Ajuns dependent de decizia
celor care conduceau [colile `n favelas, Jere-
mie Dron a sim]it c\ se apropie declinul.
“Era imposibil s\ ajungi la un rezultat, c^t\
vreme nu exista infrastructura necesar\ [i
nici cea mai mic\ dorin]\ din partea con-
ducerilor [colilor de a-i oferi o [ans\
parteneriatului”.
~n scurt timp s-a renun]at la proiect. Jere-
mie Dron s-a `ntors acas\, la Paris. Min-
unate amintiri, pove[ti [i `ntâmpl\ri sunt
acum parte din via]a lui. “Sunt sigur c\ am
contribuit la popularizarea tenisului `ntr-un
cadru foarte ostil din toate punctele de
vedere. {tiu c\ exist\ acum copii `n favelas
care au prins gustul acestui sport. {i poate
vor urma calea lui “Guga”, chiar dac\ `n
Brazilia se va tr\i mereu sub dinastia fot-
balului”.
Ce a l\sat `n urm\ Jeremie Dron `ntr-o sub-
urbie din Brazilia? Undeva, pe o strad\ din
favelas, a r\mas desenat pentru totdeauna
“dreptunghiul bucuriei”. O minge de tenis
bate trecerea timpului [i asigur\ refugiul
unui copil `ntr-o alt\ lume. Doar
`mpu[c\turile [i strig\tele de alarm\ sau de
durere `l trezesc la realitatea pe care Jeremie
Dron a `ncercat s\ o schimbe. Dup\ puter-
ile lui. Sâmburele acesta de bucurie poate
va da roade. E nevoie `ns\ de al]i “Jeremie”,
de alte proiecte, de mult\ d\ruire. 
Jeremie Dron `[i duce ideea mai departe. A
v\zut c\ tenisul poate face minuni cu sufle-
tul unui copil. A `nceput un nou proiect
`ntr-o alt\ ]ar\, `ntr-un alt loc la fel de per-
iculos [i ostil, dar cu la fel de mult\ nevoie
de oameni ca el.  
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