
Pentru tine, 
DiDi ProDan, 
Pentru tine!

Da, fotbalul se întoarce acasă! A 
fost destul la pușcărie și în exilul cu-
vintelor ("sustenabil", "predictibil") 
care ciobesc dantura, limba română 
și sensibilitatea. Filarmonica lui 
Hagi, cu Lupescu dirijor, ne va în-
cânta și în memoria lui Didi Pro-
dan. Didi, Didi, Didi, Troița noastră 
moroșană care va infrunzi mereu!

Nu se folosește nimeni, nimeni, 
nimeni de memoria lui Didi. În 
martie și aprilie 2014, când spuma 
fetidă a presei șuiera "opt pușcăriași 
așteaptă un Naș", eu vorbeam cu 
Didi în fiecare zi și ne întâlneam 
cam o dată pe săptămână. Didi era 
hulit, ăsta-i adevărul. Îl făceau anal-
fabet ziaricii și sclaveții de la mul-
tinaționale, care se exprimă într-o 
limbă "de buștean de cretă, peste ca-
re s-a vărsat o găleată cu sare" (un 
mic împrumut de la Fănuș Neagu). 
Nici nu vă puteți închipui cât îi de-
testa Didi pe parasutații în FRF. Pa-
gina lui de facebook rămâne marto-
ră, ca să nu credeți că mint. Și cât de 
trădat, cât de trădat se simțea Didi! 
Și nu înțelegea unde au dispărut 
bărbații și de ce era aproape singur. 
Îi povesteam despre Gavrilă Ogora-
nu, un erou al Ardealului peste 
Avram Iancu, după părerea mea de 

om care risca mereu. Iar Didi zicea 
"io mi-s ăla, mă!" Și pe urmă iar și 
iar și iar și iar afla din presa de oli-
gofreni că el e analfabet și că un tâ-
năr politruc vorbește frumos. De 
fapt, tânărul vorbea stricat în limba 
țării căreia Didi îi adusese glorie.

Nu mă mai ascund. Didi a fost 
trădat și după moarte. Niște foști 
fotbaliști și antrenori, care au fă-
cut pactul laș cu puterea, s-au 
plâns, zilele trecute, că sunt 
disprețuiți. Da, sunt disprețuiți! 
Să vă povestesc de ce. A doua zi 
după ce s-a prăpădit Didi, m-am 
dus printre primii în cimitirul din 
Pipera. În fața micuței capele erau 
doamna Licinia Prodan, Cipri, 
fratele lui Didi, și încă vreo zece 
persoane. Am intrat cu Cipri în 
capelă. Ne-au urmat, după vreo 
două-trei minute, un fost antrenor 
al lui Didi și Mircea Sandu. Lângă 
sicriu, fostul antrenor i-a spus lui 
Mircea Sandu "ăștia din federație 
i-au mâncat sufletul, dom' preșe-
dinte!" După trei luni, șase luni, 
un an, nu mai rețin și nu mă inte-
resează, domnul fost antrenor de 
fotbal (și smiorcăială falsă) a in-
trat într-o comisie a FRF. 

Filarmonica lui Hagi va cânta 
din nou. Liber, nu underground, ca 
să mă prostesc și eu într-o limbă 
deșteaptă, dar transplantată barbar. 
Niște oameni de o incultură feroce 
au crezut, timp de patru ani, că ei 
au ajuns să conducă o lume de 
proști. Și s-au pus pe treabă. Pe ex-
ploatat. Pe măcelărit sensibilități. 
Știți ce a însemnat generația lui 
Hagi și a lui Didi, pilotată azi de 
Ionuț Lupescu? FILARMONICA 
MAEȘTRILOR  HAGI, PRODAN, 
LUPESCU A FOST O SENSIBILI-
TATE CARE UNEA FAMILIA. Lu-
mea ieșea în stradă pentru Hagi și 
ai lui, bărbatul țipa de bucurie pe 
balcon, nevasta îi ierta păcatele mi-
ci și zilnice și îi zicea "dacă tot ești 
bucuros, plătește, bă, golanule, și 
întreținerea!" Iar România se ali-
menta cu ispita până la următorul 
meci în care Filarmonica din Ame-
rica '94 blazona tricolorul. Nu te 
vom uita, Didi, nu te vom uita! Ești 
cu noi, aici, aici, acum. n
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       $ 8.088 
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 $ 514,56

Recenta mișcare a lui Klaus Iohannis a lămu-
rit pe deplin lucrurile. Sigur că vor mai exista co-
mentarii. Unele, interesante doar pentru a vedea 
până unde le zburdă unor mintea. Altele, anoste 
precum viitorul discurs al președintelui despre 
cum a rămas Codruța Kovesi fată mare. Neprihă-
nită, vreau să zic, în anticorupție. Dar, indiferent 
ce s-ar mai vehicula la bursa știrilor făcute pe ge-
nunchi, Iohannis și-a devoalat poziția și intențiile. 
Nu îl mai interesează România. Nu mai vrea să fie 
președinte. Nu mai vrea și gata. Spectacolul - 
prost, prost, foarte prost! - pus în scenă de atâta 
vreme, cu patriotismul și alte mizerii ieftine, nu 
mai convinge nici măcar plasatoarele din sala 
unde se joacă. 
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Spre deosebire de Tăriceanu (care riscă acum 
să piardă puncte în ochii electoratului de dreapta 
însetat de sângele ”corupților”), un Dragnea care 
acceptă, cu aparent calm, decizia lui Iohannis nu 
are decât de câștigat. În fond, în asta constă abilita-
tea unui ”animal politic”: capacitatea de a exploata 
în favoarea sa inclusiv un eșec.


