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Îmi e dor de el, îmi lipsește. Râ

deam mult, avea ce povesti. Care 
e, Didi, cel mai mai mare fotba
list? "Ronaldo, brazilianul, Din
țosul! Dar e cel mai tare cu mine 
în cârcă! Jucam la Atletico Madrid 
și ma pus antrenorul săi fac mar
caj. A dat două goluri până la pau
ză. La primul, a luat mingea de la 
centrul terenului, a driblat vreo 
trei și sa dus până în poartă. Cu 
mine în cârcă! Mam urcat în spa
tele lui, îl călăream, îi dădeam căl
câie în genunchi și el sa dus până 
în poartă, până în poartă, incredi
bil, până în poartă!" 

Didi îl adora pe Belodedici. În 
1986, când Belo a luat cupa cea 
mare, la Sevilla, Didi avea 14 ani. 
Cum vam povestit, al meu îl ido
latriza pe Belo. În 1994 a ajuns să 
joace lângă el, la Los Angeles. Didi 
a fost pe teren toate minutele. 
America '94, America '94! Anii au 
trecut, Didi înspuma masa cu glu
me. "Băi, Belodedici, miai mulțu
mit și mie că team făcut fotba
list?" Răspuns pe măsură: "În fie
care zi îți mulțumesc, nea Didi!" 

Altă fază. Sa petrecut în resta
urantul italienesc din Pipera, Jolie 

Ville, etajul unu. Îl ascultam pe 
Didi, se distra toată cârciumă, fi
indcă făcea tot felul de comicării, 
mă uităm pe geam, am recunoscut 
o mașină. "Uitel pe Giovanni!" 
Da, Giovanni Becali. Didi sa în
tristat un pic. "Cu Giovanni aș fi 
ajuns mult mai departe. Nam fost 
jucătorul lui. Dar fii atent ce sa 
întâmplat! A murit tata, era după
amiaza meciului NaționalParis 
Saint Germain, aflasem vestea, 
umblam de nebun prin Pipera, nu 
știam cei cu mine. Am intrat în 
barul lui Giovanni, care juca acolo 
table sau altceva, dar subțire, pe 
bani puțini, navea chef să se arun
ce. Eram alb la față, iam spus de 
nenorocire, aveam nevoie urgentă 
de bani, numi ardea să mă duc la 
bancă. A luat Giovanni tot potul 
de pe masă și mi la dat. Cred că 
erau 5000, poate 7000 de dolari." 

Mai am două cu Didi. Prima e 
la Kaunas, cu echipa națională.10 
cu Lituania, cu Răzvan Lucescu 
antrenor. A organizat Mircea San
du o masă, la un restaurant cu spe
cific local. Printre convivi, fosta 
mare extremă a Sportului Studen
țesc, Marian Bucurescu, căruia 
prietenii îi spun Jegu. Un om spi
ritual, driblangiu și la restaurant, 
ca pe teren. Lui Bucurescu, ori îi 
zici "domnu' Bucurescu" ori Jegu, 
dacă ești pe bune cu el. Didi la lu
at ceremonios, cu "domnu' Jegu". 
Pe urmă, toată seara, Dumitru Mi
halache "Meche" la ținut numai 
cu "oooo, domnu' Jegu, să trăiți, 
domnu Jegu!" 

Ultima. Lansare de carte a lui 
Dan Claudiu Tănăsescu, la fosta 
Librărie Sadoveanu, de pe Maghe
ru. Numai lume bună, a venit și 
editorialista Maria Andrieș  sărut 
mâna, doamnă, scrieți minunat, 
chiar dacă nu știți despre ce! Mir
cea  Sandu la pregătit pe Didi "ne 
întâlnim în față la Hotel Ambasa
dor!", că săi fie mai ușor dragului 
prieten. Didi  om serios. Lam 
găsit frumos, la masă, în restau
rant, comandase deja. Unde ești, 
Didi, unde ești?  n
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exClusiv

Pe la începutul anului, un jurnalist cu greutate 
din presa de investigații, recunoscut pentru faptul 
că nu are obiceiul să arunce fake news pe piață, 
lansa o informație care zguduia mediul politic și 
din justiție. Prescrierea infracțiunilor din dosarul 
Microsoft nu era legală și avea drept scop proteja
rea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, și a fostu
lui ministru al Justiției, Monica Macovei. Și, mai 
spunea jurnalistul, licențele achiziționate pentru 
Ministerul Justiției, condus atunci de Monica 
Macovei, erau de câteva ori mai multe decât nu
mărul de calculatoare aflate în toate instituțiile 
din subordine. paginile 4-5
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