
Емир Кустурица о Марадони: За један такав живот била су потребна два срца, а не само једно
среда, 25 новембар 2020 21:56

Режисер Емир Кустурица, који је снимио филм "Дијего Марадона", изразио је тугу због
смрти свог аргентинског пријатеља и једног од највећих фудбалера свих времена, који је
у среду умро од срчаног удара.

  

  

"Није се најбоље сналазио изван фудбалског терена и често је пролазио кроз тешке
периоде. Патио се са дрогом, али је умео и то да реши тек повремено, као што је
решавао најтеже ситуације у фудбалу. Нажалост, за један такав живот била су
потребна два срца, а не само једно. Биће бржих играча, биће бољих голгетера, али ћемо
тешко гледати фудбалера којег ћемо толико волети", рекао је за "Блиц".

  

Кустурица је за Вечерње новости истакао да је Дијего Марадона био човек који није
био само фудбалер - штитио је сиротињу и борио се против неправде.

  

"Један је од ретких међу фудбалерима који је имао чврст политички став и није био
обична тркаћа кокош, него велики спортиста", рекао је Кустурица за "Вечерње новости".
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Он је истакао да је Марадона оставио траг највољенијег фудбалера на свету.

  

"Можемо слободно рећи да је почео стварни крај 20. века. Напустио нас је највећи
фудбалер. Нема утехе, али ипак постоји магија која остаје као траг у којој
препознајемо величину саме игре која опет без таквих као што је био Дијего не би
била никада као што је данас. Нити би била она која нас узбуђује", рекао је
Кустурица за Алтернативну телевизију.

    

Он каже да је Марадона живео три живота одједном и сва три су се објединила у
његовој игри.

  

"То није била обична игра, то је био плес његових предака умешан у савремени
адреналин и прашину новог света", нагласио је Кустурица.

  

Кустурица је толико био фасциниран сјајним Аргентинцем да је чак и снимио филм о
њему "Дијего Марадона", а покојни фудбалер никада није крио колико је волео Србију и
Кустурицу.

  

  

"Емир је мој пријатељ, направио је одличан филм о мени. Било ми је лепо код вас. Моје
срце је уз Србију, а знам да је и срце целе Аргентине уз вашу земљу и да мој народ гаји
снажна осећања према вашем", уз широк осмех поручио је тада Марадона.

  
  

El Pibe. pic.twitter.com/6PP08rqDuq

  — Zoran Lutovac (@ZoranLutovac) November 25, 2020    

Марадона је пре две седмице подвргнут операцији субдуралног хематома на мозгу,
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након што је хоспитализован због анемије и дехидрације. Лекари су интервенцију извели
и најавили да следи период опоравка.

  

Нажалост, ситуација се, очигледно, нагло погоршала јер, како јављају локални медији -
Марадона је изгледа доживео срчани удар, а брза интервенција лекара није била
успешна.

  

(Срна, Блиц, Вечерње новости)
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