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Pana la urma, ce aveti, nevrednicilor cu aceasta tara? Cum dracului de ati ajuns voi, niste sfertodocti 
abuzivi, sa conduceti o Romanie bimilenara, sa va imbogatiti pe seama ei si sa nu va astamparati nici 
dupa ce v-ati facut plinul, gasca de citrice putrede ce sunteti! Noi, ailalti, aproape ca va si iertasem pen-
tru marsul vostru prin strachini, pentru neverosimila trecere intr-o noapte de la stanga la dreapta, pentru 
toata contributia voastra la prapadul general. ADRIAN PAUNESCU, Romania

CE AVETI, NEVREDNICILOR, CU ACEASTA TARA?

Va consideram niste incepatori in ale politicii si niste 
busteni in care inca nu a intrat mesterul cu dalta, sa 
le dea forma. V-ati tradat familiile si prietenii, ca sa 
cersiti un loc mai in fata la momentul impartirii de 
scaune. Si daca ati fost cinici si duri intre voi, ce v-ar 
fi putut opri din opera de umilire si retrogradare 
a poporului roman, caruia i-ati dat cu democratia 
in cap, sa-i treaca pofta de-a mai exprima optiuni. 
Primele intruchipari ale voastre erau parca din gale-
ria de epubrete a unui prestidigitator alchimist. Cu 
timpul, leaganul nasterii voastre a fost chiuveta. Din 
spalaturile ei s-a putut naste haita voastra neverte-
brata si lacoma. Dar macar o relatie de buna ziua sa 
fi mentinut voi cu poporul pe care l-ati tarat in toate 
aventurile zoologiei infecte. Va trebuia aceasta legit-
imatie nobila facturata de poporul roman. N-ati pas-
trat nici macar aceasta regula formala a jocului, ati 
inceput sa impartiti copite, in stanga si in dreapta, 
celor care v-au girat inceputurile cetoase. Duduiti 
printre noi cu o totala lipsa de rusine si cu un 
inspaimantator efect pervers al lipsei de biografie. 
V-ati sters pe picioare si pe creier cu steagurile si 
ati dat tara care va suportase pe trei frigidere, pe un 
fax, pe cinci televizoare si pe o masina automata de 
facut bani. Ati inventat geografii perverse si n-ati 
mai recunoscut istoria relatiilor dintre tara in care 
traiti si alte tari, importante si decisive, ale lumii. 
Prin pluralism ati inteles indecizia injositoare de a 
nu sti, in momentul oportun, care fund de stapan 
trebuie spalat si pupat, ca sa-i creasca importanta. 
 Dar, mai ales, ati invatat sa furati. Aia care 
erau considerati performeri, pentru ca furau oul 
de sub closca, au devenit, intre timp, niste amatori 
jalnici in comparatie cu maestrii care sunteti. Iar 
unde n-ati putut da lovituri directe ati introdus 
smechereste politica voastra de taiere din salarii si 
din pensii, ca sa acoperiti prin drastica imputinare 
ceea ce nici nu s-ar fi observat daca stiati sa dinam-
izati componentele relansarii economice. E pustiu 
pe unde calcati voi si se goleste tara de medici, de 
avocati, de ingineri, de umanisti, de tehnicieni. Mor 
oamenii de disperare, bombardati perfid de stirile 
pe care tine sa li le transmita, ranjind, ranjind si din 
ochi, nu numai din gura, homunculul sef, ala pus in 
capul trebii de piratii lacrimii nationale. Pe unde sa 
mai scoatem capul, in acest joc de esenta cinica, la 
care ne impingeti de parca ne-ati mai pregati, dupa 
viata nenorocita pe care o ducem, pentru o alta 
viata, de inconstienta si huzur. 
 Unde e capitalismul, ticalosilor? Ce-i 
cu aceasta infernala deriva in care pluteste biata 
noastra tara? Ati jupuit zilnic poporul roman, v-ati 
imbuibat si v-ati infasurat in ziduri groase de epi-
derma porcina, ca sa nu va mai deranjeze nici macar 

un cuvant din partea celor obiditi. Cum faceti voi, 
ma, zilnic teoria solidaritatii si o adresati amara-
tilor tarii, cand ati furat si furati - legal si ilegal 
- tocmai averea celor multi? Inapoi in zoologie, 
capusi portocalii! Poate ati uitat un banc sinistru 
care circula acum cativa ani prin estul Europei: a 
fost descoperita mama lui Lenin. Ea e vie. Si e din 
nou gravida.

Pierduta noastra tara, 
Ce se mai poate face,
Cand, ca-n razboi, 
noi pierdem
Sarmana noastra pace?
Romanii mor de foame
In propria lor tara,
Nici nu se nasc copiii, 
Ca si incep sa moara. 
E-o maladie grava,
In fiecare casa
Mormantul ne atrage
Si steaua ne apasa,
Aici, e-un fel de cusca,
Facuta din zabrele,
Adolescentii-nvata
Sa minta si sa-nsele. 
Batranii-si poarta 
varsta
Prin zile nisipoase,
Dar cea mai grea 
povara
Li-s propriile oase. 
N-au bani de-o
biata paine,
In pietele corupte,
Nu-i mai asculta 
nimeni
Pe cei intorsi din lupte. 
Ferestrele-n orase,
Ferestrele in sate
Raman si zi, si noapte
La fel de-ndoliate.

Si, vai, ca niste jalnici
Si vinovati furunculi,
Apar pe trupul tarii
Distrugatori 
homunculi. 
Pierduta noastra tara
Te-ai afundat in tine,
Apar marionete,
Ce clampane ca-i bine
Impozite cretine
Si taxe criminale 
Blocheaza in cavale
Cantarile de jale. 
Se moare-n Romania
Ca-n abatoare stranii
Ce vite de taiere
Au devenit taranii,
Dar trec si muncitorii
Si trec si carturarii,
Prin marile sentinte
Si marile avarii. 
Pe-aici, prin 
Romania
Nu numai ca 
se plange,
Dar roua de pe iarba
In zori 
miroase-a sange. 
Esti vaduva de pace,
Tristetea te omoara,
Pierduta noastra 
viata,
Pierduta noastra tara!

PIERDUTA NOASTRA TARA
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STIRI

Asociatia Doina a Romanilor din Auck-
land implineste 10 ani de la infiintare. Cu 
acest prilej, romanii din Auckland sunt 
invoitati la un festival maraton, desfa-
surat pe parcursul mai multor saptamani. 
Iata si programul acestui festival: 
 Sambata 21 August: “Joc de 
clipe: Un barbat si mai multe femei”, 
Maidment Theatre, Auckland, orele 
6.00 pm, spectacol in limba romana cu 
participarea actorilor Magda Catone si 
Claudiu Bleont. In distributie: Cristina 

FESTIVALUL ASOCIATIEI DOINA LA 10 ANI DE LA INFIINTARE
Sambata 28 August: “Nunta in Basara-
bia”, film artistic romanesc, Academy 
Cinema, 44 Lorne Street, telefon 373 
2761, Auckland, orele 3.30 pm 
Duminica 5 Septembrie: Petrecere 
romaneasca la Te Tuhi Centre For The 
Art, orele 2 pm. Sambata 18 Septembrie: 
Spectacol Comunitar “Festivalul Doina”, 
Raye Freedman Arts Centre, orele 5 
pm. Cu participarea copiilor de la Scoala 
Romaneasca, a trupei folk Mochacinno, a 
formatiilor Recif  si Archway. 

Ionda, Alina Abraham, Patrick Dwyer 
si Alexandra Ioan. Rezervari la telefon 
308 2383, internet: www.maidment.
auckland.ac.nz. Duminica 22 August: 
“Expozitie de arta” a artistilor romani 
din Auckland, Bruce Mason Centre, Cnr 
Hurstmere Rd & The Promenade, Taka-
puna Beach, Auckland, vernisaj la orele 
2.30 pm. Expun artistii Mihai Balais, 
Valentin D’Angelo, Cristina Ungureanu, 
Camelia Petrus, Daniela Novac, Lucia 
Trandafir si Dan Coroian.

Asociatia Culturala „Agatha Grigores-
cu Bacovia” si Primaria orasului Mizil 
organizeaza a patra editie a Concursului 
National de Literatura „Agatha Grigo-
res-cu Bacovia”. Participantii (nu exista 
conditii de varsta sau apartenenta la 
Uniunea Scriitorilor sau la alte forme 
asociative ale scriitorilor) vor trimite, 
pana la data de 10 septembrie a.c.:  pentru 
Sectiunea Poezie: minimum 10 – maxim 
20 poezii pe suport electronic (e-mail sau 
C.D); pentru Sectiunea Proza: una sau 
mai multe lucrari de proza scurta (in total 
maxim 20 pagini cu Times New Roman 
- corp 14). Pentru ambele sectiuni textele 
se semneaza cu numele real (daca autorul 
doreste sa fie publicate sub pseudonim, va 
specifica si acest lucru). Se anexeaza un 
CV care va cuprinde, obligatoriu: adresele 
de corespondenta (adresa postala, email,
nr. de telefon) si o fotografie (minim 10 x 
15), de preferat tot  in format electronic.
CD-urile expediate prin posta (verifi-
cati corectitudinea formatarii!) se trimit 
in plic, pe adresa: Asociatia Culturala 
„Agatha Grigorescu Bacovia”, str. Agatha 
Grigorescu Bacovia, nr.13 A, Mizil, 
jud. Prahova. Textele prin e-mail vor fi 
expediate la adresa: lucian_manailescu@ 
yahoo.com. (Vom confirma primirea tex-
telor imediat ce acestea ne-au parvenit).
Juriul va fi format din 5 membri ai 
Uniunii Scriitorilor din Romania, repre-
zentand 5 zone diferite ale tarii, iar notele 
acordate vor fi comunicate personal celor 
interesati. Se vor acorda: Marele Premiu, 
cate trei premii pentru fiecare sectiune 
si mai multe mentiuni, din partea unor 
publicatii si reviste literare. Informatii 
suplimentare pe email, la adresa mentio-
nata, sau la telefon 0769210763.

CONCURS DE LITERATURA

Clubul Rotary din Mount Roskill 
Auckland a gazduit revista “Pagini 
Romanesti in Noua Zeelanda“, pentru 
o prezentare in extenso a Romaniei. 
Prezentarea a durat 30 de minute, 
a fost facuta in limba engleza si a 
cuprins 5o de slide-uri cu text si 
fotografie, reprezentand Romania, 
istoria, regiunile, traditiile si atractiile 
turistice ale tarii noastre. Audienta, 
compusa din 15 oameni de afaceri 

neo-zeelandezi, a putut apoi sa puna 
intrebari legate de subiectul serii. S-a 
discutat si despre o continuare a co-
laborarii sau despre viitoare prezentari 
la alte cluburi Rotary din Auckland si 
chiar despre oportunitati de dezvoltari 
de afaceri in Romania. Prezentarea Ro-
maniei a fost facuta de editorul revistei 
“Pagini Romanesti in Noua Zeelanda“, 
Cristi Dumitrache. Foto: Adina Dumi-
trache.

PREZENTAREA ROMANIEI 
LA ROTARY CLUB MT ROSKILL

Pictorul roman D’Angelo Valentin a fost 
oaspetele Scolii Romanesti din Auckland. 
Cu aceasta ocazie copiii de la scoala au 
putut afla cateva din tainele unui pictor 
de exceptie, precum si cateva sfaturi 

VALENTIN D’ANGELO LA SCOALA ROMANEASCA

pentru a reusi picturi mai bune. Dupa 
cateva minute pierdute cu prezentarile 
s-a trecut si la treaba, copiii pictand 
cu abnegatie pentru a-l impresiona pe 
invitatul lor de onoare.
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Motiunea de cenzura a picat in Parla-
ment, insa in conditii dramatice pentru 
guvern, presedinte si principalul partid 
de guvernamant. Opozitia a obtinut, in 
fapt, mai multe voturi decat puterea si 
ar fi mai fi avut nevoie doar de inca opt 
pentru ca motiunea sa treaca. Si asta in 
conditiile in care calculul pur aritmetic 
stabilea o diferenta de peste 20 de voturi 
in favoarea echipei guvernamentale. 
Sigur, in ceea ce priveste soarta motiunii 
mai trebuie sa asteptam si decizia Curtii 
Constitutionale, iar in privinta salariilor 
si pensiilor noastre, decisive vor hotara-
rile instantelor comune date fiind sutele 
de mii, daca nu milioanele de procese ce 
urmeaza a fi deschise de cei afectati de 
pachetul legislativ al austeritatii. 
 Nu mai vorbesc ca buna parte 
din procese vor trece din instanta in in-
stanta pentru a ajunge la CEDO. Acestea 
sunt, insa, mai degraba niste chestiuni 
de tehnica judiciara, insa deja putem 
constata efectele politice ale asumarii 
raspunderii de catre guvern pe un pachet 
de legi nu doar nepopular, ci si controver-
sat chiar din punct de vedere economic, 
daca ne gandim ca FMI ii deconsiliase 
pe liderii nostri in aceasta privinta, suge-
rand masuri mai echilibrate, mai putin 
agresive fata de populatie. Este limpede, 
in momentul de fata, ca avem de-a face cu 
un nou echilibru politic, in cadrul caruia 
ceea ce numim opozitie, respectiv PSD si 
PNL, a reusit sa mobilizeze mai multe 
voturi decat guvernarea in exercitiu, 
unele din acestea venind chiar de la 
guvernamentali! Pe de alta parte, este la 
fel de limpede ca aceasta tendinta se va 

tot accentua pe masura ce austeritatea 
va face ravagii in randurile bugetarilor 
si pensionarilor, iar guvernarea se va 
dovedi la fel de putin capabila ca si pana 
acum sa imagineze si solutii efective de 
iesire din criza, de stimulare, de relansare 
a economiei. Pachetul de masuri adoptat 
acum face ce poate face orice guvern lipsit 
de imaginatie economica, taie din chel-
tuieli – si nici macar acolo nu taie bine, 
devreme ce risipa bugetara reala nu este 
jugulata, nici afacerile bugetaro-private 
de natura clientelara stopate. Avem toate 
motivele sa credem ca actualele masuri 
de austeritate, daca vor trece si hopul 
Curtii Constitutionale, ceea ce guverna-
mentalii si spera, devreme ce au fost in 
stare sa incalce toate regulile pentru a-si 
impune oamenii la recentele noi numiri, 
deci avem toate motivele sa credem ca 
aceste masuri vor fi urmate in toamna 
de altele, indiferent ca va fi vorba fie de 
alte reduceri salariale si de pensii, fie de o 
escaladare a fiscalitatii – marirea TVA si 
a cotei unice sau noi taxe si impozite.
 Prin urmare, nu e exagerat sa 
observam ca PDL, laolalta cu liderul sau 
real, dl. Traian Basescu, au intrat pe o 
spirala a pierderii de popularitate ce nu 
mai poate fi stopata de nimic. De altfel, 
un sondaj prealabil votarii motiunii, dar 
succesor asumarii raspunderii pe legile 
pauperizarii, constata scaderea dramatica 
de popularitate a partidului de guverna-
mant, a liderilor acestuia, precum si a 
presedintelui, perceput de populatie drept 
principalul vinovat, devreme ce s-a repe-
zit ca mireasa la pat, in locul premieru-
lui, sa anunte “nenorocirea”.  De altfel, 

e interesant ca dl. Vladescu a declarat ca 
n-a participat la negocierile cu FMI, fiind 
inlocuit de alt “specialist”  - sunt toate 
motivele sa credem ca “specialistul”  cu 
pricina va fi fost insusi presedintele! Ma 
rog, s-o fi consultat si cu EBA si d-na 
Udrea, ca doar sunt eminente capacitati in 
domeniul economic, nu? Macar pe partea 
de cheltuieli, ca sa spun asa!
 In opinia mea, presedintele risca 
sa devina unul din liderii cei mai detestati 
din istoria Romaniei, iar PDL sa o ia pe 
drumul pe care au luat-o taranistii acum 
vreo zece ani. PDL ar trebui sa lase “lest”   
ca sa se salveze, sa arunce peste bord, insa 
nu-i vad nici despartindu-se de presedin-
tele care i-a inventat, nici renuntand la 
echipa de lideri providentiali, adica onesti 
si competenti, alcatuita din d-na Udrea 
si puzderie de domni, precum Videanu, 
Vladescu, Blaga, Funeriu, cum nici pe 
presedinte nu-l vad debarasandu-se de dl. 
Boc, pe care ni l-a pus deja de patru ori in 
spate pe post de substitut de premier!
 Situatia pare fara iesire, pre-
sedintele si oamenii sai s-au incurcat in 
propriul lor joc, care nu este decat un 
simplu joc “de-a puterea”, complet lipsit si 
de preocuparea pentru buna administrare 
a treburilor obstesti si de orice grija a 
responsabilitatii. E trist ca am avut ghini-
onul acestei nefericite combinatii intre 
incompetenta si iresponsabilitate tocmai la 
vremuri de criza. Dar de ce m-ar interesa 
insa soarta lor, cand soarta mea, a noastra  
se anunta a fi mult de-a dreptul cumpli-
ta?! In fond, fiecare pasare, fiecare stol de 
ciori pre limba…
             LIVIU ANTONESEI

MOTIUNEA A PICAT, PROBLEMELE SPORESC!

O noua emisiune la TVR International: 
“Romani despre romani“, o revista a 
presei de diaspora realizata de Marius 
Dobrescu. Emisiunea este difuzata de 
TVR International in week-end, fiind 
reluata de mai multe ori. In prima editie 
a acestei emisiuni a fost prezentat si 
continutul revistei noastre, impreuna cu 
cateva stiri de actualitate despre romanii 
din Noua Zeelanda. Iata si cateva date 
despre realizatorul acestei emisiuni.
Desi de formatie jurist,  a ales cariera 
de jurnalist: „Undeva prin 2000, am 
primit o oferta de colaborare de la TVR 
Craiova. Si uite asa isi schimba omul 
destinul.” A lucrat trei ani alaturi de o 
echipa tanara, in formare. In 2003 el 
s-a alaturat echipei Redactiei Social Eco-

REVISTA PRESEI DE DIASPORA LA TVR INTERNATIONAL
nomic din Bucuresti. Aici a fost redactor 
la emisiunea Masina de tocat, realizata de 
Stelian Tanase, iar dupa aceea a devenit 
realizator al emisiunii Revista Presei. In 
martie 2004, s-a transferat la Redactia 
de Integrare Europeana, unde a realizat 
mai multe reportaje, difuzate in emisiunea 
Orizont 2007. A fost realizatorul emisi-
unii “Pe scurt din Europa”, dar si redactor 
la emisiunea “CeZar si Tipar”. In 2007 a 
lucrat la Parlamentul Romaniei, pentru 
TVR 1, iar in 2008 a facut parte din 
echipa de realizare a campaniei dedicate 
Summitului NATO de la Bucuresti.
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CALIN, FILE DIN POVESTE

AVEM O TARA. CUM O DEMOLAM?

La foarte mica distanta, pe Mihai 
Eminescu, locul altei cladiri vechi 
fusese curatat aproape in intregime. 
Zona, altadata placuta si linistita, e 
un santier. Deja locul e dominat de 
blocuri patratoase, metal si sticla, 
ridicate la 2-3 metri distanta de 
cladirile vecine. Ziarele scriu despre 
planul de demolare a doua palate de 
secol XIX de pe Kiseleff, aflate in 
paragina si construirea unor blocuri. 
 Ziarele au scris, in zadar, 
despre cladirea de pe Aviatorilor, 
care purta amprenta Henriettei 
Delavrancea, Policlinica de pe Ba-
tistei, complexul Moara lui Assan, 
fosta vila a Simonei Lahovary sau 
fosta casa de pe Gutenberg a printu-
lui Gheorghe Zizi Cantacuzino. 
 Ziarele nu mai scriu de mult 
despre blocul Gambrinus sau despre 
fostul Hotel Cismigiu, care au stat in 
paragina mai bine de zece ani. Para-
gina! Aceasta notiune defineste cel 
mai bine momentul actual. Schema 
dupa care au fost puse la pamant 
cladiri istorice care dadeau culoare 
“Micului Paris” a fost exersata pe 
scara larga in Romania postdecem-
brista. Sute de foste intreprinderi de 
stat au fost deliberat puse pe butuci 
pentru a fi vandute apoi, ieftin, fie 
pentru relansari spectaculoase, fie 
pentru a fi facute una cu pamantul si 
parcelate, devenind leagane ale unor 
cartiere de lux. Prea multi oameni 
s-au imbogatit prea repede, jefuind. 
 Nimeni nu i-a intrebat 
despre primul milion, nimeni nu-i 
intreaba de ce nu creeaza locuri de 
munca. Socialistii care trambiteaza 
acum lozinci au fost printre maestrii 
genului. Dar ceea ce caracterizeaza 
cel mai bine Romania si locuitorii sai 
este capacitatea incredibila de auto-
distrugere. Stim deja, cel putin de la 
“Miorita” incoace: daca alcatuiesti 
un grup de trei romani, doi dintre 
ei vor complota ca sa-l omoare pe al 
treilea si sa-i fure agoniseala. 

Am fotografiat duminica ceea ce mai ramasese dintr-o vila aflata la intersectia 
dintre strazile bucurestene ing. Aurel Vlaicu si Dumbrava Rosie: o gramada inalta 
de moloz. Desi era zi nelucratoare, se muncea de zor la ultimul perete. “A durat trei 
zile demolarea, a fost usor. Oricum, cadea singura”, mi-a spus un muncitor care isi 
tragea sufletul. CALIN HERA, Bucuresti.

Fix asa sunt si vremurile actuale! In 
loc sa incerce sa construiasca ceva, 
sa foloseasca inteligent criza ca pe o 
oportunitate de a reforma statul (una 
din lozincile preferate ale presedinte-
lui Traian Basescu), puterea PDL da 
vina, de doi ani, pe guvernul Taricea-
nu si reia, la nesfarsit, discursuri de 
care au inceput sa se plictiseasca pana 
si sustinatorii convinsi ai regimului. 
 In spatele bla-blaului, care 
suna tot mai spart, incearca in fel si 
chip sa faca numiri “legale” la de-
concentrate, pentru clientela politica 
si cauta sa ridice pragul achizitiilor 
publice directe (limita maxima ar 
putea ajunge la 4,85 milioane de euro, 
daca ordonanta de urgenta va intra in 
vigoare! Vorbim despre sume acor-
date fara licitatie de catre autoritatile 
publice, deci surse de furtisaguri). In 
acest context, asa-zisul meci Udrea 
(Basescu) vs Blaga nu e decat o har-
joana care are doua valente: 1) sa le 
arate pisica liderilor PDL care ar 
putea indrazni sa carteasca si/sau sa 
isi imagineze ca pot influenta viitoa-
rea conducere a partidului si alegerea 
prezidentiabilului acestuia; 2) sa le
dea impresia naivilor ca Marele Sef  e 
gata sa curete puroiul, chiar daca asta 
ar insemna sa-si amputeze un deget! 
 In realitate, cei care mai 
asteapta minune de la garnitura Boc-
Blaga-Videanu-Berceanu-Udrea sunt 
doar fraierii. Tara asta a fost dusa de 
rapa deliberat in ultimii 20 de ani. 
Radu Vasile spunea, cu candoare, in 
urma cu 12 ani, ca nu se mai poate 
fura nimic din Romania. Fireste, s-a 
inselat. Inca se mai pot monta bor-
duri o data la doi ani (ca sa vorbim 
de maruntisuri devenite banale)! Inca 
mai sunt palate gata sa fie culcate la 
pamant pentru ca au fost ridicate in 
zone unde metrul patrat de teren e 
mai scump ca aurul.

“Romania sunt eu”  este titlul articolului din 
revista italiana “L’Espresso”  in care presedin-
tele Traian Basescu este considerat “cel mai urat 
presedinte dupa Nicolae Ceausescu”  afemeiat, 
betiv si “un demagog arogant cu ticuri de mic 
dictator”. Traian Basescu si Silvio Berlusconi 
se aseamana ca doua picaturi de apa, scrie 
“L’Espresso”. “Arogant, demagog, nepotist, 
populist, cu ticuri de mic dictator, Basescu se 
nimereste in fruntea Romaniei intr-un moment 
de rascruce, ce risca sa aiba efecte devastatoare 
asupra unei tari si asa sarace, care face cu greu 
fata crizei economice”, scrie jurnalistul Tom-
maso Cerno. “Basescu si Berlusconi se aseamana 
ca doua picaturi de apa, mai ales la capitolul 
vicii, gafe, glumite si ura pentru comunisti.  
 Singura diferenta din acest punct de 
vedere este ca Basescu chiar a fost membru al 
Partidului Comunist, dar si-a schimbat naravul 
dupa ‘89, realizand ca deschiderea dosarelor 
fostei securitati intr-o tara atat de chinuita 
de regimul comunist inainte de ‘89 ar putea 
garanta si ceva voturi”, mai scrie Cerno. Acesta 
este descris la inceputul articolului ca fiind cel 
mai detestat lider politic al Romaniei, dupa 
Nicolae Ceausescu. 
 In viziunea celor de la „L’Espresso”, 
presedintele Romaniei este mincinos, habar 
nu are de economie, a negat luni la rand ca 
Romania e in criza economica, pentru ca dupa 
realegerea sa in functie sa oblige romanii sa se 
supuna “celor mai draconice masuri de aus-
teritate din era postcomunista”. „L’Espresso”  
mai spune ca, in cele sase luni care au trecut 
de alegerile prezidentiale, numarul romanilor 
care au parasit tara a crescut foarte mult si ca, 
“din pacate, Romania, aflata intr-o perioada 
foarte grea, este condusa de un personaj fara 
credibilitate si fara calitatile necesare unui ade-
varat lider”. Se vorbeste fara ocolisuri si despre 
voturile dubioase din diaspora, cu ajutorul 

carora Basescu a castigat la limita alegerile de 
anul trecut. In articolul din „L’Espresso”  sunt 
mentionati si intelectualii cotrocenisti Liiceanu, 
Patapievici, Plesu, Cartarescu, cei care, in 
schimbul unor sinecuri si onoruri, au girat la 
nesfarsit orice actiune aberanta a presedintelui 
Traian Basescu. 
 Tommaso Cerno taxeaza dur si 
frecventele greseli de politica externa pe care le 
face Basescu: “In discursurile sale omite frecvent 
sa nominalizeze Uniunea Europeana, din care 
face parte si Romania, dar intotdeauna aduce 
in prim-plan mitul SUA”.

ROMANIA SUNT EU!
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Cartea de vizita a unui eveniment de o asemenea amploare este afisul. Anul acesta se pare ca au fost in pana de inspiratie. Juliette 
Binoche, chiar daca oscarizata, candva, pentru “Pacientul englez”  e departe de a avea o popularitate colosala, acasa sau peste 
granita. Ideea de a mai si imbraca-o intr-un fel de salopeta, lasata desculta, si zugravind numarul editiei, a starnit comentarii 
revoltate sau entuziasmul snobilor. Tim Burton oferise o varianta in stilul sau, dar cu mult mai reusita: un desen dupa chipul si 
aemanarea lui Johnny Depp, in Sweeny Todd, sfasiind aerul cu briciul sau din care curge sangele cifrei magice. A doua stanga-
cie ar fi deschiderea, cu “Robin Hood”, care ar fi putut fi prezentat tot in afara concursului, cu morocanosul cu sarm pentru unii 
(unele) Russell Crowe si distinsa dar ciufuta Cate Blanchett, cu tot, dar mai incolo. Sigur ca era o coproductie anglo-americana 
istorica si spectaculoasa, si putea iesi pe ecranele lumii simultan. O alta varianta ar fi fost “Wall Street”  made in USA 100%, in 
ton cu stirile, care numai despre banci vorbesc, depre dolarei si adiacent de mediu. Cu un mare interes s-a dovedit si din partea 
publicului si a profesionistilor, care nemaigasind locuri in ditamai Sala Lumière, i-a determinat pe organizatori sa mai dea o 
proiectie dis-de-dimineata. IRINA MARGARETA NISTOR, Cannes

CANNES 2010, INTRE ALBASTRU MARIN SI VERDE ECO-DOLAR

MOVIE NIGHTS
Corespondenta speciala de la Cannes IRINA MARGARETA NISTOR

Si la conferinta de presa a fost mare 
inghesuiala. Tot Hollywood-ul vinde 
mai bine! Michael Douglas isi reia 
personajul, dupa 22 de ani, 15 ani 
de puscarie ai speculatorului, parca 
intriga e ceva mai clara si pentru 
profani, dupa Revolutia din 1989, 
care a dat liber la “produsele finan-
ciare”, New-York-ul e splendid, si 
filmat magistral, iar pustoaica din “O 
lectie de viata “, Carey Mulligan, se 
descurca admirabil cu noul idol (si 
pare-se actual iubit) Shia Labeouf. Ca 
totul sa fie cat mai credibil, cei din 
rolurile principale au avut o intalnire 
cu geniul incontestabil in domeniu, 
George Soros. (Cred ca i-ar fi fasci-
nat si o intrevedere cu Maiestatea Sa 
Regele Mihai care a lucrat la Bursa 
newyorkeza). Ca sa dea glamourul as-
teptat pe Riviera s-a recurs la masuri 
exceptionale. Pe covorul rosu, la o 
difuzare o copiei restaurate cu unicul 
“Ghepardul” al lui Visconti (palm-
dorizat, e un barbarism, dar suna 
bine), a aparut insusi Alain Delon 
(proaspat revenit de la Pekin, de la 
expozitia universala, unde pentru chi-
nezi este un adevarat zeu). A sosit cu 
fiica sa, dar si alaturi de partenera sa, 
de cinema, de acum 50 de ani, Claudia 
Cardinale.    
 Momentul neindoios cel mai 
tulburator, de pana acum, a fost in 
cadrul sectiunii “Un certain regard” 
(unde participa si cele doua lungme-
traje romanesti). Thierry Frémaux a 
urcat elegant pe scena si mai intai a 
vorbit cu multa patima despre juratul 
iranian, Jafar PANAHI,  arestat in 
tara lui si care nu a putut veni la 
Cannes, pentru ca nu a fost lasat 
de autoritati. Am putut viziona si o 
marturie cutremuratoare a intalnirii 

prime cu politia, care i-a marturisit 
in timp ce-l intimida, ca ii admira 
opera, dar s-o filmeze in strainatate, 
daca vrea. (Asta mi-a amintit de 
plecarea lui Lucian Pintilie. Argu-
mentele erau aceleasi si asta m-a 
cutremurat, o data in plus). Sala De-
bussy a aplaudat indelung in semn 
de solidaritate impresionanta.
 Dupa care a fost invitata 
pe scena echipa primei peliculei din 
aceasta parte de competitie “Straniul 
caz al Angelicai” regizat de Manoel 
de Oliveira  (101 ani si 5 luni), cel 
care a fost si oaspetele Festvalului 
B-EST, al Danei Dumitriu-Chelba, 
cu ceva vreme in urma. Centena-
rul a urcat pe scena, mai sprinten 
decat doamnele stresate de tocuri, 
si a declarat ca isi dedica filmul lui 
Gilles Jacob, inconturnabila imagine 
emblematica a Croazetei cinemato-
grafice. Mai mult, autorul urma sa 
plece la Roma spre a fi binecuvantat 
si deci am avut privilegiul sa vedem 
ceea ce nici Papa nu vazuse inca!  
 Un scenariu de o poezie 
extraodinara, cu un fotograf  si a 
o fata frumoasa, cu o fantoma care 
amintea de aparitiile imateriale 

ale celebrei  Katie King, pe care o 
ilustrase candva Ion Popescu-Gopo, 
intr-o carte de spiritism , dar si cu un 
zbor spre ceruri, alb-negru (chiar de 
Inaltare), care ducea cu gandul la cel 
al lui Jean Marais si Edwige Feuillère, 
din “Vulturul cu doua capete” al lui 
Jean Cocteau. “Marti dupa Craciun” 
de Radu Muntean si “ Aurora” de 
Cristi Puiu au fost primite in aceeasi 
sala cu aplauze si interes. Lumea s-a 
invatat ca daca e romanesc nu poate 
fi rau, ci doar tensionat si cam lung. 
Ambele vorbesc despre despartire, 
despre divort, din punct de vedere 
total diferit si venite din partea a 
doi realizatori si a un cuplu de actori 
(Mimi Branescu si Mirela Oprisor) 
cu casnicii solide. Un paradox fericit! 
Asta-i adevaratul talent, nu? Ambele 
au partea de final extrem de izbutita, 
dar ca si la “Politist adjectiv” a lui 
Corneliu Porumboiu, trebuie sa ai 
rabdare. Fiecare in parte are si cate 
ceva colateral povestii, dar de neui-
tat, daca la Politist… era scena cu 
melodia in bucla a Mirabelei Dauer, 
la Marti… este alegerea bradului de 
acelasi combinatie care i-a adus lui 
Puiu, Ursul de argint, Victor Reben-
giuc si Mimi Branescu, iar tata si fiu, 
iar in Aurora…,  inundatia din apar-
tamentul de bloc, interpretata ideal de 
Simona Popescu (“Cealalta Irina”) si 
Cristi Puiu in persoana. 
 Presedinta juriului care ne 
intereseaza (desi unii declara ca nu) 
este Claire Denis, realizatoarea a carei 
protagonista recenta, Isabelle Hup-
pert, a fost si la Institutul Francez din 
Bucuresti cu “White Material” pe 29 
mai. Cum cred cu tarie in legea serii-
lor, s-o lega ceva, si nu doar inceputul 
unei frumoase prietenii!
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MOVIE NIGHTS

Anuntat pe ultima suta de metri ca 
facand parte din Selectia Oficiala (ce-i 
drept ca dupa, a mai aparut o optiune in 
extremis, tot profund politica si mai - de 
stanga, pelicula lui Ken Loach: “Route 
Irish ”), dar fara a fi competitie,  “Au-
tobiografia lui Nicolae Ceausescu” de 
Andrei Ujica a facut valuri, inca inainte 
de vizionarea de pe Croazeta (mai ales 
ca era si programat la putin inainte de 
mini-serialul Carlos, despre teroristul la 
care a apelat si “Geniul din Carpati”). 
 Internautii au postat comen-
tarii dezagreabile, fara a-l vedea, doar 
la ideea ca e un mod de a profita de un 
dictator, ca sa castige autorii notorietate. 
Mi s-a parut o exagerare, si am sperat 
ca un cineast care a facut “Videogra-
mele unei Revolutii” este o garantie de 
reusita. In plus ideea era a lui Velvet 
Moraru si montajul si sound designul ii 
apartineau Danei Bunescu. Din pacate 
realitatea a fost socanta. Filmul are 3 
ore (nu voi mai reprosa aici lungimea 
excesiva) si s-a ales lipsa unui comen-
tariu, lucru de care multi s-au grabit 
sa se extazieze. Ar fi putut sa mearga, 
daca macar s-ar fi trecut niste ani, s-ar 
fi pastrat o ordine cronologica si nu 
un sotron printre perioade sau numele 
personajelor istorice, de la Mao la Kim 
Ir Sen - ca sa foloseasca totusi cuiva 
aceasta munca, neindoios, de Sisif. Se 
incepe cu o scena de peste un sfert de 
ora, cu expunerea catafalcului lui Dej, 
si lumea care sta la niste cozi imense, ca 
sa-l vada. Cine nu stie, isi poate ima-
gina ca au venit de buna voie, ca fostul 
lider ar fi fost chiar sincer regretat si ca 
suntem cel putin bizari, in comporta-
ment, daca asa reactionam fata de cel 
sub care s-a murit in inchisorile comu-
niste, distrigandu-se elita, care n-a mai 
putut fi reconstituita, nici pana in ziua 
de azi. Las la o parte prezenta celei care 
i-a fost fiica si s-a crezut actrita, multi 

Cu siguranta ca animatia 3 D din deschiderea 
Cannes-ului de anul trecut “UP”  / “Deasupra 
tuturor”, casuta cu un batranel si un pusti care 
isi ia zborul purtata de baloane, a fost mult mai 
asteptata si laudata. Nu poti sa fi insa genial 
la fiecare editie si sa nimeresti exact filmul care 
va lua mai toate premiile cu putinta, chiar daca 
pe teritoriul francez venise doar hors –concours! 
De asta data o pelicula istorica a venit sa faca 
furori. Cu putin noroc, la Bucuresti ati putut 
s-o vedeti simultan cu Coasta de Azur, si cu 
Ceremonia de deschidere Cannes 63, la Cinema 
Light. Robin Hood a fost intruchipat de ex- 
Gladiatorul: Russell Crowe, tot in regia lui Sir 
Ridley Scott, si insotit de o mare actrita, din 
aceeasi emisfera, cu protagonistul: Cate Blanch-
ett. Daca pe vremuri se luau vedete si realiza-
tori din Europa (ceea ce este in continuare cazul 
bergmanianului Max Von Sydow), acum s-au 
mutat spre Continentul Australia. 

Excluzand arcul si sagetile (care cu siguranta 
vor crea o moda de sport sic) nu va asteptati 
la povestea clasica a haiducilor englezi, care 
iau de la bogati si dau la saraci. Se trece mai 
intai printr-un curs intensiv de ev mediu de 
secolul XXII, din care francezii nu ies prea 
bine, (Regele Richard Inima-de-Leu moare in 
Normandia). Nu sunt ratati musulmanii, ca 
doar se intorceau eroii nostri din Cruciade, se 
trece putin in revista si criza, ca stim ca istoria 
se repeta, ba chiar cu impozite cu tot. Printul 
mostenitor John e cu gandul doar la fuste si mai 
cu seama la ce ascund ele, Eleonora de Aqui-
tania, mama sa, e demna si disperata. Unul 
dintre slujitorii coroanei Sir William (Wil-
liam Hurt)) e indepartat, iar Godefroy (Mike 
Strong, care si-a luat o aliura de Yul Brynner), 
e personajul eminamente malefic, mai ceva ca 
in Harap Alb: Sa te feresti de Omul span, chit 
ca el nu-i din nastere, ci doar din brici... Robin 
(cum se stie Russell Crowe, care aduce tot mai 
tare cu Richard Burton, dupa o doza similara 
de spirtoase), debuteaza ca mare specialist in 
alba-neagra, varianta britanica, ne prea avand 
stofa de cavaler. Dar cum sub o falsa identitate 
va duce coroana monarhului rapus, dar si o 
spada tatalui unui alt pierit pe campul de lupta, 
Sir Robert Loxley, se va alege si cu o nevasta. 
Batranul care tocmai isi pierduse fiul, Sir Wal-
ter i-o incredinteaza pe nora, care fara barbat 
ar fi ramas si fara pamanturi. Fara indoiala 
ca patriarhul nevazator, Von Sydow este marea 
revelatie. Stie sa fie cinic, cu umor, sa se lupte 
vitejeste si sa nu cada nici macar pentru o clipa 
in ridicol. La fel si Cate alias Lady Marianne, 
care traieste la o asemenea intensitate scenele de 
dragoste si ura, incat transmite fiorul acela atat 
de greu de daruit unui public invatat cu multe si 
ajuns aproape insensibil. Se descurca admirabil 
chiar si in clipele unde vadit realizatorul o vede 
ca pe o Scarlett avant la lettre. Desfasurarea 
de forte calare aminteste, cu figuranti cu tot, de 
supra-productiile anilor ’60-’70. Iesirea din 
cort a lui Richard Inima-de-Leu cu aplauzele 
si uralele la comanda intristeaza  si sperie. 

Corespondenta speciala de la Cannes IRINA MARGARETA NISTOR

CEAUSESCU PE COVORUL, NORMAL, ROSU

luand-o de voie de nevoie in productiile 
lor, pe post de frumoasa, plina de tem-
perament… revolutionar, desigur. Dupa 
care il vedem pe Ceausescu tinand un 
discurs inflacarat si facandu-se ca duce si 
el sicriul. OK. Dar nimic lamuritor despre 
umbra lui, cel care arata ca Jean Gabin 
in “Clanul Sicilienilor”, Ion Gheorghe 
Maurer, eminenta cenusie malefica. 
 M-am contrazis cu cronicarul de 
la Revista “Variety”, Jay Weissberg, care 
venise sa-l revada, dupa un prim screen-
ing la Bucuresti, pe perioada B-EST-ului. 
Dupa parerea sa, singurul cusur este ca 
trebuie doar sa stii ceva mai multe despe 
Romania. Va avea cum sa le afle oare 
cinefilul? Argumentul sau a fost ca nu se 
va da in cinematografe. Da, poate, dar se 
va da la Festivaluri, inclusive la TIFF si 
la televiziuni, unde lumea nu numai ca 
il va considera un tip pitoresc pe Ceaus-
escu, dar va intari si legenda ca el nu stia 
dezastrul, din tara, cand urmarim cum i 
se pregateste o vizita Potemkinista, la o 
Alimentara, adica se umplu galantarele, 
doar pentru prezenta sa. J.W. este convins 
ca este o autobiografie, asa cum insusi 
Ceausescu si-ar vedea-o. Dar atunci, cu 
siguranta ca nu ar fi inclus imaginile de... 
familie, in care ea e in papuci si joaca 
impreuna, cu “marele conducator” si cu 
altii, un volei din care el este mai mult 
decat ridicol, ca da doar pe langa. Sigur 
ca pentru noi e o satisfactie sa-l vedem 
intr-o asemenea postura, pe cel care ne-a 
ingradit 25 de ani din viata, dar nu e coe-
rent cu ideea. Autorul montajului obtine 
insa ceea ce dorea: rasul publicului, care 
este amar, pentru stie cat de scump 
s-ar fi platit un asemenea gest firesc pe 
atunci. E suficient sa ne amintim ca dupa 
prima vizita in Iran, cu caleasca (la Sah, 
care e total ignorata ca si venirea lui Gis-
card D’Estaing, la Bucuresti) pentru ca 
spectatorii, la adapostul intunericului salii 
de cinema, chicoteau, indrazneala lor avea 
sa scurteze viata jurnalelor de actualitati.
Sigur ca Andrei Ujica a avut privilegiul 
accesului la materiale care nu s-au mai 
vazut, si pentru asta, jos palaria, dar arta 
consta in felul in care prezinti povestea si 
nu cum te joci cu istoria dureroasa.

Povestea cu stridia imbibata cu sange de om, 
putea lipsi, iar momentul fierbinte dintre un 
mostenitor la tron si o frantuzoica (Léa Sey-
doux) este exact in ton cu selectia dezinhibata 
de anul acesta, indiferent de sectiune. Padurea 
este sublim filmata de un mare maestru in ale 
imaginii si se vede si un iubitor de pictura: 
Jon Mathienson, pentru care si caii par mai 
spectaculosi, ca niciodata si detaliile care ar fi 
putut sa nu fie bagate in seama la asemenea 
armate la propriu, iti iau ochii. Pacat totusi 
ca pe Sir Ridley Scott l-a tintuit la pat un 
afurisit de genunchi care nu l-a lasat sa urce 
cele 24 de trepte, care au fost un fleac pentru 
fenomenalul centenar, Manoel de Oliveira.

ROBIN HOOD
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INTALNIRI CU DESTINE

Maia Morgenstern s-a nascut la 1 mai 1962, in Bucuresti. A absolvit Academia de Film si Teatru in 1985 si a jucat pe scena Teatrului Ti-
neretului de la Piatra Neamt pana in 1988. Intre 1988 si1990 joaca pe scena Teatrului Evreiesc de stat din Bucuresti. Din 1990 se alatura 
echipei de la Teatrul National Bucuresti. Este casatorita si are 3 copii: Tudor Aaron, Eva Leea Cabiria si Ana Isadora. A devenit celebra in 
lume cu rolul “Mariei”  din filmul lui Mel Gibson “Patimile lui Christos”. De mentionat faptul ca in film actrita vorbeste limba aramaica. In 
Romania, numele actritei devine foarte cunoscut cu rolul “Nelei”  din filmul “Balanta”  (1992). ADALBERT GYURIS, Germania

MAIA MORGENSTERN: Arta este o nevoie a sufletului...

Pentru mine a fost o zi de mare sar-
batoare cand am  reusit sa vorbesc cu 
frumoasa si atragatoarea actrita Maia 
Morgenstern. Mi s-a parut ca are o 
anume retinere, chiar frica, si ca este o 
fire timida. Cred ca toate astea insa de-
termina o personalitate aparte si puter-
nica, arata o femeie sensibila, sentimente 
profunde si calitati deosebite. A fost o  
mangaiere sa pot dialoga cu domnia sa.

Cine v-a indemnat spre teatru si ce v-a 
cucerit la aceasta  meserie?
 Tata a fost cel care mi-a reco-
mandat si m-a facut sa inteleg ca asta 
imi doresc de fapt. Pentru ca n-as fi avut 
curajul sa marturisesc mie, poate nici 
celorlalti, sunt un om timid, dar tata a 
inteles din felul in care ascultam piesele 
la radio, dragostea pentru teatru. Am as-
cultat mult teatru radiofonic, si probabil 
din felul in care ma comportam tata a 
inteles, fara sa fie nevoie de o marturisire.

Fiind copil v-ati visat asa?
 Fiind copil visam absolutul, n-as 
fi stiut sa vad altfel. Visam perfectiunea 
prin diverse forme: imagini, culori.  

Care a fost drumul dupa terminarea 
institutului?
 Teatrul Tineretului din Piatra 
Neamt, Teatrul Evreiesc si Teatrul Na-
tional. Pot sa va spun ca meserie se poate 
face peste tot, doar sa fii constiincios in 
munca ta. La Piatra Neamt am pus in 
practica ceea ce am invatat in institut. La 
Teatrul Evreiesc am inceput sa acumulez 
experienta, este un teatru cu mare tra-
ditie pentru Romania si acum sunt la cel 
mai prestigios teatru din tara, cu multi 
colegi cu adevarat profesionisti ai scenei.

Credeti se poate face arta oriunde? 
 Oriunde, asa cum spuneam mai 
devreme, se poate face meserie peste tot.
Arta este necesitatea spiritului, o nevoie 
sufleteasca. Sufletul este oriunde. 

E grea meseria de actor?
 E frumoasa,e foarte frumoasa, 
intensa, incitanta si constructiva. E grea,
necesita mult efort si este un imens 
consum de energie. Sigur ca familia joaca 
un rol major, cateodata este factorul de 

recompensati artistii in general peste tot 
in lume, prin asta se intelege gradul de 
civilizatie, gradul in care au nevoie oame-
nii de artisti. Atunci cand se intampla sa 
ai spectacole, proiecte culturale in diverse 
colturi ale Romaniei, recompensa este 
foarte mica pentru ca oamenii in multe 
cazuri nu-si pot plati pretul biletului si 
atunci toate aceste proiecte ar trebui sus-
tinute prin alt fel de programe.

Sunteti o actrita cu vasta experienta,
ati jucat si afara, credeti ca teatrul s-a 
schimbat acum, ca limbaj si tehnica de 
abordare, fata de cand ati debutat si 
fata de alte locuri din lume?
 Teatrul se schimba in perma-
nenta. Este foarte bine si normal, teatrul 
este oglinda realitatii intr-un fel. Pe de 
alta parte oamenii isi gasesc si isi cauta 
modele in spectacole, in filme, in teatru, 
idealizand sau dimpotriva, judecand, 
condamnand personaje si atuncea in 
functie de schimbarile care au loc in 
lume, in societate, in viata, asta vedem 
reflectat si in arta spectacolului, in teatru 
si film. Se modeleaza una pe alta. Sunt 
de fapt necesitati, oglindiri, de aceea se 
reactualizeaza uneori autorii clasici. Sunt 
capodopere care reactualizate se potrivesc 
de minune zilelor noastre.

Care a fost momentul cel mai frumos 
din cariera dumneavoastra?
 Au fost multe, foarte multe. Ma 
gandesc la premiul Academiei Europe-
ne de film, de la Berlin, pentru cea mai 
buna interpretare de rol feminin de la 
Geneva, apoi ma gandesc la momente de 
mare emotie pe care le-am avut pe scenele 
teatrului evreiesc si national.

Ati jucat in ,,Patimile lui Cristos”, sun-
teti credincioasa? Ce a insemnat acest 
film pentru cariera dumneavoastra?
 Da sunt o femeie credincioasa.
Ma bucur ca am primit acest rol intr-un 
film asa interesant. Filmul a fost o con-
troversa la toate nivelurile pentru ca atat 
filmul cat si interpretarea mea au avut 
un impact asupra criticii si au fost multi 
oameni care mi-au scris, s-au bucurat 
de acest film, au fost multumiti de acest 
film si tot asa au fost altii care bantuiti de 
prejudecati care m-au condamnat,m-au 

sustinere, cateodata imi arata cat am si 
ce trebuie sa sacrific, cateodata inseamna 
si sentimentul de nevinovatie, legatura 
dintre noi, legatura cu pamantul.

Sunteti o femeie frumoasa. Credeti 
ca pentru o actrita frumusetea joaca 
un rol?
 Da, cred ca da, femeia are ceva 
aparte. Multe lucruri stau in puterea 
noastra a femeilor.

Aveti un actor model?
 Charles Chaplin. Am gasit la 
acest mare actor perfectiunea, nevoia de 
nou  pentru a desavarsi lucrurile, pentru 
semnificatii, pentru curajul de a aborda 
teme umane, ce l-au costat pana la urma 
inderdictia de a mai pasi in America.
Totusi pana la urma a fost recompensat, 
a avut curaj nebun de a inota impotriva 
“curentului”, curajul propriului drum. 

E mare diferenta dintre actorul de 
teatru si de film?
 Nu este nici o diferenta. Depin-
de de realizarile pe care le am, cum se 
materializeaza ele si cum se finalizeaza.
Eu am satisfactii si in teatru si in film.
 
E recompensata bine acesta nobila 
meserie in Romania? 
 Despre asta se poate discuta 
mai mult. E un subiect foarte complicat 
si am sa va spun si de ce: pentru ca pana 
la urma cum si in ce fel este recompen-
sat ceva in Romania?! Felul in care sunt 
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PERSONALITATI ISTORICE

Mihai I, Rege al Romaniei, Principe de Hohenzollern este nascut pe 25 octombrie 1921, la 
Sinaia. Cunoscut in perioada domniei tatalui sau, Regele Carol al II-lea, ca Mihai, Mare 
Voievod de Alba-Iulia, a fost suveran al Romaniei intre 20 iulie 1927 si 8 iunie 1930, pre-
cum si intre 6 septembrie 1940 si 30 decembrie 1947. Este stra-stranepot al reginei Victoria 
a Marii Britanii si var de gradul trei al reginei Elisabeta a II-a. Mihai este una dintre 
ultimele figuri publice in viata din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial. In acest 
numar, episodul al treilea. DAN BRUDASCU, Romania

ABDICAREA REGELUI MIHAI I

Mihai nu i-a amnistiat pe Ion Antonescu 
sau pe liderii opozitiei, victime ale pro-
ceselor politice comuniste, deoarece, 
potrivit unei interpretari, constitutia 
il impiedica sa faca aceasta fara con-
trasemnatura ministrului comunist de 
justitie. Alte surse, precum memoriile 
matusii regelui, principesa Ileana de 
Habsburg[23], citandu-l pe fostul 
membru in biroul politic executiv al 
PCR, spion sovietic, ministru al apararii 
nationale[24][25] si presupus amant 
al Ilenei[26], Emil Bodnaras, afirma 
ca, daca regele ar fi refuzat sa semneze 
sentintele de condamnare la moarte a 
detinutilor politici condamnati pentru 
“crime de razboi”, guvernul comunist 
i-ar fi sustinut decizia: “Pai, daca regele 
decide sa nu semneze sentinta la moarte, 
va promit ca ii vom sprijini punctul de 
vedere.” Principesa Ileana se indoia ca 
regele ar fi fost de acord sa semneze un 
document neconstitutional, precum o 
sentinta la moarte, emisa de tribunale 
politice neconstitutionale: “Stiti prea 
bine ca regele nu va semna niciodata de 
buna voie un astfel de document necon-
stitutional. Daca o va face, vi-l va pune 
in brate si guvernul dumneavoastra va 
purta vina in fata intregii natiuni. Cu 
siguranta ca nu va doriti acest handicap 
aditional in acest moment!” Ultimul 
coleg de celula al celei mai proeminente 
victime comuniste, Iuliu Maniu, liderul 
opozitiei anticomuniste si presedinte 
al PNT, partidul castigator in alegerile 
generale din 1946, fraudate de comu-
nisti, a marturisit procurorilor comu-
nisti ca Maniu l-ar fi injurat pe Mihai 
din spatele gratiilor inchisorii politice in 
care a decedat, pentru ca nu facuse nimic 
in apararea taranistilor, in ciuda multor 
servicii aduse de acestia monarhiei.[27]
 In noiembrie 1947, Mihai a 
calatorit la Londra la nunta viitoarei 
regine Elisabeta a II-a, ocazie cu care a 
cunoscut-o pe printesa Ana de Bour-
bon-Parma, care urma sa-i devina sotie. 
Regele Mihai “nu a vrut sa se intoarca, 
dar personalitati americane si britanice 
[prezente la nunta regala] l-au incura-
jat sa o faca, conform unor “cercuri 

regaliste romanesti” citate de Washing-
ton Post[28]. Mihai a revenit acasa “la 
sfatul expres al lui Winston Churchill”, 
care “se spune ca l-ar fi sfatuit pe Mihai 
ca “mai presus de orice, un rege trebuie 
sa fie curajos””. Potrivit propriei sale rela-
tari[29], regele Mihai nu a avut astfel de 
intentii de a nu reveni acasa.  
 Dupa intoarcerea sa in Romania, 
Mihai a fost silit sa abdice la 30 decemb-
rie 1947. Comunistii au anuntat abolirea 
monarhiei si instaurarea unei republici 
populare si au transmis la radio inregis-
trarea proclamatiei regelui despre propria 
sa abdicare[30]. In sedinta extraordinara 
din 30 decembrie 1947 a cabinetului, 
Petru Groza a declarat: Doamna si dom-
nilor ministri, vreau sa va comunic ca 
actul acesta s-a facut prin buna invoiala. 
Regele a constatat – asa cum este scris 
aici – ca institutia monarhiei era o piedica 
serioasa in calea dezvoltarii poporului 
nostru. Istoria va inregistra o lichidare 
prieteneasca a monarhiei, fara zguduiri 
– cum poate inamicii nostri ar fi dorit. 
Ca sa utilizez o expresie a reginei-mame, 
poporul a facut azi un divort si decent, 
si elegant de monarhie. Prin urmare, si 
actul acesta este la fel cu celelalte acte 
din istoria guvernarii. Vreau sa se stie 
pretutindeni ca lucrul acesta s-a facut cu 
cumintenie, la timpul sau. Noi mergem 
inainte pe drumul nostru, cu minimum de 
zguduiri la maximum de foloase. Vom in-
griji ca fostul rege sa plece linistit, pentru 
ca nimeni sa nu poata avea un cuvant de 
repros pentru acela care, intelegand gla-
sul vremurilor, s-a retras”[31]. VA URMA 

 23. Traiesc din nou, de Ileana, principesa 
Romaniei, cap. 21; 24. Cabinetul Negru de la Externe, 
ultimul bastion al “imperialismului”, Repere Romanesti, 
29 iulie 2007; 25. Dezvoltarea fortelor armate romane 
dupa Al Doilea Razboi Mondial, Biblioteca Congresului 
SUA, 9 decembrie 2006; 26. Istoria ca telenovela-Barfele 
unui Raport Secret (III), Jurnalul National, 18 iunie 
2006; 27. “Procesul Maniu”, Jurnalul National, 28 
noiembrie, 2006; 28. “Churchill l-a sfatuit pe Mihai 
sa revina”, Washington Post, 31 decembrie 1947; 29. 
Speech al Majestatii Sale Mihai I, Institutului Regal 
de Servicii Unite pentru Studii de Aparare, Londra, 26 
martie 1997; 30. My Enemy My Friend: Kadish for a 
Wehrmacht Officer, de Tammy L McClure, iUniverse 
Inc., 2005, pag. 76. O alta relatare din cartea opozantu-
lui anti-comunist roman Paul Goma “Jurnal pe sarite”, 
pag. 57. ; 31. Comunism - “Regele a plecat, traiasca 
republica!”, Jurnalul National, 12 decembrie 2006.

intrebat cum am putut eu ca evreica sa 
interpretez acest rol. Unii poate nici      
n-au vazut filmul si s-au grabit sa 
arunce cu pietre... In concluzie au fost 
controverse la toate nivelele.

La ce lucrati acum si ce planuri de 
viitor aveti?
 Lucrez la Teatrul Evreiesc in 
“Jocul regilor”, un spectacol de muzica 
si poezie, un spectacol de confesiune, 
ce vorbeste despre cantarea identitatii. 
Sunt intrebari pe care mi le pun eu 
actrita evreica traind aici in Romania, 
iubind aceste locuri, respectandu-le, 
inspirandu-mi gandurile, seva, energia 
din aceste locuri. 

Poate artistul sa faca ce nu poate sa 
faca politicianul?
 Sigur ca poate. Artistul prin 
nobila sa meserie are menirea de a face 
multe, important este ca cel ce vede si 
asculta sa si receptioneze mesajul si mai 
ales sa-l inteleaga.

Ce le transmiteti romanilor care tra-
iesc in afara tarii noastre?
 Fiecare sa invete doar lucrurile 
bune acolo unde se afla si sa le aplice 
in viata de zi cu zi si chiar sa imparta-
seasca aceste cunostinte si altora. Avem 
de invatat de la fiecare popor, asa cum si 
altii au de invatat de la noi.

Draga doamna Morgenstern ma bucur 
ca ati avut incredere in mine si mi-ati 
acordat timp pentru o discutie atat de 
placuta si de interesanta. Va doresc sa 
aveti roluri care sa aduca doar bucurii si 
multe satisfactii dumneavoastra si celor 
care va iubesc. Multumesc tare mult 
pentru interviu.
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Acest articol a fost comunicat la a IX-a editie a Simpozionului „Experimentul 
Pitesti, reeducarea prin tortura”, desfasurat intre 2 si 4 octombrie 2009 la Pitesti. 
Articolul este semnat de unul dintre cele mai controversate personaje din istoria 
comunista a Romaniei, Ion Mihai Pacepa. Generalul s-a nascut la 28 octombrie 
1928 in Bucuresti si a fost sef  adjunct al Departamentului de Informatii Externe 
a Romaniei comuniste si consilier personal al presedintelui Nicolae Ceausescu. In 
anul 1978 el a cerut azil politic in Statele Unite, unde a lucrat pentru comunitatea 
de informatii a SUA in diferite operatii impotriva fostului bloc sovietic. Guvernul 
american a descris activitatea lui Pacepa ca “o importanta si unica contributie 
adusa Statelor Unite”. Pacepa este cetatean american si acum traieste in SUA. 
Concluzia raportului Comisiei Prezidentiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste 
din Romania (pagina 628), aprobat de Presedintele Romaniei si publicat la 18 
decembrie 2006, subliniaza “rolul exceptional jucat in demascarea naturii crimi-
nale a regimului si a Securitatii”  de generalul Pacepa. Potrivit acestui raport, el “a 
contribuit la degradarea dramatica a imaginii lui Ceausescu”. Informatiile oferite 
de Pacepa au fost de asemenea un important revelator al caracterului criminal al 
dictaturii in influente cercuri politice si de media din Vest. Securitatea si mosteni-
torii sai nu i-au iertat vreodata lui I. M. Pacepa ceea ce ei considera a fi fost o 
„tradare”. Va prezentam in continuare episodul al cincilea din serialul de sapte al 
acestui document maraton.

EPISODUL 5: RECHIZITORUL CEAUSESTILOR

 La 28 decembrie 1989, ziaristul 
francez Franz Oliver Giesbert a scris in 
Le Figaro ca daca Ceausescu ar fi avut 
parte de un proces public, “ar fi putut face 
dezvaluiri cu privire la fostii sai tovarasi 
care au devenit gorbaciovisti si troneaza 
astazi in Consiliul Frontului Salvarii 
Nationale. De aceea era urgent sa i se 
inchida gura, era urgent sa fie omorat”. 
Intr-un alt articol, aparut a doua zi in 
revista Le Point, jurnalistul francez 
Kosta Christitch a ajuns la aceeasi con-
cluzie. Guvernul din Bucuresti, realizand 
grotescul simulacrului juridic numit 
pompos “Procesul Ceausescu,” a incercat 
sa-l legalizeze post-mortem, recurgand 
la practica sovietica a crearii de docu-
mente fictive. Un exemplu concludent il 
constituie “Hotararea pentru Instituirea 
unui Tribunal Militar Exceptional care 
sa procedeze de urgenta la judecarea 
faptelor comise de Ceausescu Nicolae 
si Ceausescu Elena”. Aceasta Hotarare, 
publicata la mult timp dupa “proces,” 
este semnata: “Presedintele Consiliului 
Frontului Salvarii Nationale Ion Iliescu. 
Romania, Bucuresti, 24 decembrie 1989.” 
Cei care au falsificat acest document au 
uitat insa ca Iliescu a devenit presedinte 
al Consiliul Frontului Salvarii Nationale 
numai la 26 decembrie 1989. (subl. n.)
 Un alt fals este documentul 
intitulat “Rechizitor din 24 decembrie 
1989” care dispune “punerea in miscare a 
actiunii penale si trimiterea in judecata” 
a Ceausestilor. Acest document este 
semnat de “maior de justitie Voinea Dan,” 
care a aflat insa despre procesul Ceauses-
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cu numai la 25 decembrie 1989. Docu-
mentul falsificat poarta aprobarea unui 
“colonel de justitie” al carui nume este 
indescifrabil si arata ca ar fi fost inregis-
trat la Directia Procuraturilor Militare 
sub numarul “1 - S.P. / 1989.”(20)
 De indata ce Ion Ilici Iliescu s-
a autoinstalat la carma Romaniei, presa 
din Occident s-a grabit sa dezgroape o 
stire publicata anterior potrivit careia el 
ar fi fost coleg cu Mihail Gorbaciov in 
timpul studentiei la Moscova, unde am-
bii ar fi fost secretari de partid – Iliescu 
pentru studentii straini si Gorbaciov 
pentru cei sovietici. Presa occidentala 
si-a reamintit, de asemenea, un articol 
in care Iliescu pleda pentru o politica 
de “restructurare” (echivalent romanesc 
al perestroikai) in Romania. Articolul 
respectiv fusese publicat in 1987 in 
gazeta Romania Literara si fusese reluat 
in acelasi an de revista vest-germana 
Der Spiegel (9 noiembrie, 1987, p. 186). 
Presa occidentala si-a reamintit si faptul 

ca Ceausescu l-a scos pe Iliescu din Comi-
tetul Politic Executiv dupa ce Gorbaciov 
a devenit conducator al Uniunii Sovietice, 
si ca acelasi Ceausescu l-a tinut pe Iliescu 
in afara Bucurestiului in timpul vizitei pe 
care Gorbaciov a facut-o in Romania. 
 Ritualul succesiunii de la Ceau-
sescu la Iliescu a produs alte dovezi ca 
noii conducatori de la Bucuresti urmau, 
pas cu pas, regulile Kremlinului. Una din 
legile nescrise ale succesiunii comuniste 
a fost ca noul lider sa puna toate nejun-
surile generate de comunism pe seama 
exceselor predecesorului sau. Aceasta 
necrofagie politica a fost urmata cu sfinte-
nie de toti liderii din Kremlin. Lenin a 
acuzat tarii rusi de mizeria economica, 
politica si sociala creata de revolutia 
sovietica. Stalin l-a acuzat pe Trotky de 
foametea care a omorat milioane in noua 
Uniune Sovietica, iar Hrusciov l-a acuzat 
pe Stalin de odioasele crime comise de 
politia politica sovietica. Trei zile dupa ce 
Brejnev a venit la putere, el a pus pe ume-
rii lui Hrusciov toate calamitatile tarii, de 
la ruina ei economica pana la conflictul 
dintre Moscova si Pekin. La randul sau, 
Gorbaciov l-a acuzat pe Brejnev ca a muls 
tara pentru profit personal, si a ordonat 
arestarea unora din rudele sale pentru a 
convinge lumea ca fenomenul coruptiei 
care devasta Uniunea Sovietica se datora 
unor indivizi, nu sistemului comunist. 
 La randul sau, Dej l-a acuzat 
pe Regele Mihai de foametea ce bantuia 
Romania dupa cel de Al Doilea Razboi 
Mondial, iar Ceausescu a justificat starea 
economica precara a Romaniei prin nepo-
tismele si abuzurile lui Gheorghiu-Dej. 
Noul conducator al Romaniei, Ion Ilici Ili-
escu, a pus intregul dezastru al Romaniei 
pe spatele predecesorului sau. Iliescu a 
expus garderobele lui Ceausescu si blan-
urile Elenei si a informat ca 21 de palate, 
41 de vile prezidentiale si 20 de cabane de 
vanatoare care apartinusera lui Ceausescu 
au fost confiscate. Toate acestea au fost 
salutare. Este insa semnificativ, si tipic 

GEN. PACEPA
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sovietic, ca Iliescu nu a repudiat sistemul 
care l-a adus la putere pe Ceausescu si i-a 
permis sa devasteze tara cu impunitate.
Sub presiunea maselor populare, Iliescu 
a trecut partidul comunist in afara legii, 
dar a doua zi s-a razgandit si a anuntat 
ca soarta partidului va fi decisa intr-un 
referendum popular care, din fericire, nu 
a mai avut loc. Cand partidul comunist 
s-a autodizolvat, Frontul Salvarii Natio-
nale s-a intitulat el insusi partid politic si 
a absorbit pe cei mai importanti membri 
ai defunctului partid comunist. Condu-
cerea Frontului a decis, in acelasi timp, 
ca membrii nomenclaturii lui Ceausescu 
care au dovedit “competenta profesion-
ala” in trecut sa fie mentinuti in functii. 
De la bun inceput Iliescu si guvernul Ro-
man nu au facut nici un secret din faptul 

O POEZIE DE BRECHT - SI 
SA NE REGASIM SANATOSI!
Pe 18 iunie, ca se potrivea cu aniversarea, 
am postat , e drept, la comentarii, o poezie 
de Bertold Brecht. Cum se stie, Brecht 
a fost un autor de stanga, a cochetat cu 
regimul comunist din fosta RDG, dar la 
un moment dat, s-a trezit “din somnul cel 
dogmatic”. Insurectia muncitorilor din 
Berlinul de Est si din alte orase ale Ger-
maniei Rasaritene, din 18 iunie 1954, 
una din primele miscari masive de con-
testare a “regimului clasei muncitoare”  
chiar de catre clasa muncitoare!, a contri-
buit la aceasta trezire, iar semnul acestei 
treziri este de regasit, la nivel artistic, in 
celebrele Elegii din Bukow. Poezia pos-
tata acum cateva zile face parte din acest 
ciclu, iar traducerea, asa cum este, imi 
apartine. In mod neasteptat pentru mine, 
cu exceptia lui Inima-Rea, mai nimeni 
nu a dat atentie acelei poezii! Or, macar 
contextul in care traim, o face extrem de 
actuala. Nu pentru ca am trai intr-un 
regim comunist, nici pentru ca avem 
de-a face cu vreo insurectie, ci pentru ca 
mentalitatea subliniata de Brecht este 
cum nu se poate mai prezenta in viata 
noastra publica. Politrucii de azi stiu mai 
bine decat noi ce dorim de la ei, asa ca nu 
se mai obosesc, sa ne intrebe, sa stea de 
vorba cu noi. Unii dintre ei, nu putini, se 
comporta ca si cum nu i-am merita, desi 
aparuti “dintre noi, pentru noi”  sunt cum 
nu se poate mai reprezentativi. Mai mult, 
asistam nu doar la un fel de separare de 
corpul comunitar a tuturor tipurilor de 
elite, ci chiar la instalarea convingerii 
in randurile acestora ca nici pe ele nu le 
intelegem si nu le meritam. Pentru toate 
aceste motive, voi relua aici, in corpul 
principal – dar daca spun principal, nu 
ma comport ca membru al acelor elite 
criticate?, deci ii voi spune initial, pentru 
ca de la el pleaca discutiile! –, deci pentru 
aceste motive reiau aici poezia lui Brecht: 
Dupa insurectia din 18 iunie/ Secretarul 
Uniunii Scriitorilor/ Putea fi vazut pe 
Stalinalee/ Distribuind manifeste./ Pe 
acestea scria:/ “Poporul, prin greseala 
sa,/ A pierdut increderea guvernului./ 
Va trebui sa-si dubleze eforturile,/ Ca s-o 
recastige”./ N-ar fi mai simplu pentru 
guvern/ Sa demita poporul/ Si sa aleaga 
altul?”  Asta e poezia lui Brecht, in mo-
desta mea talmacire. Va las impreuna cu 
ea, s-o cititi, sa va uitati in jur, la lumea 
in care traim, s-o recititi, s-o discutati. 
Promit, in ragazurile pe care le voi avea, 
sa fac acelasi lucru. Sa ne regasim sana-
tosi!                   LIVIU ANTONESEI

Externe sovietic, Eduard Sevardnadze, 
este concludent. Nimic nu a fost insa 
mai definitoriu decat Pactul semnat de 
Iliescu si Gorbaciov la 5 aprilie 1990. 
Pactul prevede ca Romania si Uniunea 
Sovietica recunosc granitele prezente 
ale celor doua tari, si ca Romania nu va 
adera la nici o alianta militara “detri-
mentala Uniunii Sovietice.” 
 Moscova a incercat sa atraga 
celelalte tari ale Europei rasaritene la 
semnarea unor acorduri similare, menite 
sa le interzica viitoare cooperari cu 
NATO, dar a fost respinsa cu indignare 
si demascata public. La sfarsitul anu-
lui 1996 cancelarul german Helmuth 
Kohl a publicat cartea “Vreau Unitatea 
Germaniei” in care a relatat ca in 1989 
“KGB si Stasi au incercat sa organizeze 
o lovitura de stat [in RDG] si sa creeze 
pretexte pentru a solicita interventia 
militara sovietica.” Moscova avea, evi-
dent, un plan Dnestr pentru Republica 
Democrata Germana tot asa cum avea 
si pentru celelalte tari ale fostului bloc 
sovietic. 
 Din fericire, planurile Moscovei 
care vizau aceste tari nu au avut sorti 
de izbanda. Avalansele de oameni din 
Germania de Est ce au luat drumul Oc-
cidentului dupa caderea Zidului Berlinu-
lui au amenintat sa lase in urma o tara 
depopulata. Asta l-a convins pe Gorba-
ciov ca e mai avantajos sa vanda RDG 
pentru cele 34 miliarde de dolari cash 
oferiti de guvernul de la Bonn. Cehoslo-
vacia si Polonia au reusit sa-si salveze 
de la macelul comunist doi remarcabili 
militanti politici ce urau comunismul 
cu toate fibrele fiintei: Václav Havel si 
Lech Walesa, care au reusit sa dejoace 
planurile Moscovei. Noii conducatori ai 
Ungariei le-au urmat exemplul. Popula-
tia celor trei tari a incetat sa mai vada in 
perestroika o mana cereasca, si a inceput 
sa se indrepte cu pasi vigurosi catre 
democratia occidentala si economia de 
piata care le-a adus pana la urma mult 
ravnita libertate politica, prosperitate 
economica si securitate teritoriala. VA 
URMA. (20 Procesul Ceausescu, 62-64)

ca privesc capitalismul ca inamic si Occi-
dentul ca anatema. “Nu vrem privatizare” 
si “Nu ne trebuiesc splendorile Occiden-
tului” au devenit lozincile lor cotidiene 
din acele zile, iar numeroasele ziare din 
Romania care le-au publicat constituie 
marturie pentru posteritate. 
 Spre deosebire de guvernele 
cehoslovac, polonez si maghiar, care au 
atras emigratia din Occident in efortul de 
democratizare a tarii, noul guvern roman 
a tratat cu ostilitate pe emigrantii care 
voiau sa-l ajute: “Cei ce vor sa ne fericeas-
ca cu experienta Apusului se pot intoarce 
de unde au venit” era o alta lozinca a 
noilor conducatori din Bucuresti publica-
ta frecvent in ziarele vremii din Romania.  
Spre deosebire de guvernele celorlalte 
tari din Europa rasariteana, care s-au 
distantat de Uniunea Sovietica de la bun 
inceput, noul guvernul din Bucuresti 
a devenit si mai apropriat de Moscova 
decat guvernul lui Ceausescu. Faptul ca 
primul demnitar strain care a vizitat Ro-
mania – la doar cateva zile dupa impus-
carea lui Ceausescu – a fost ministrul de 
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LUMEA DIN NOI

VIATA - UN PAIENJENIS DE DECIZII
Zilele trecute ma aflam in supermarket la o ora aglomerata, in timp ce afara era 
o vreme mizerabila, rece si cu o ploaie afurisita. Stand in fata rafturilor cu pro-
duse pentru micul dejun, luam fiecare pachetel, il cercetam, si il puneam la locul 
lui. Parca asteptam ca ceva din toate acele produse sa imi starneasca interesul, sa 
il gasesc apetisant, sa imi doresc sa il cumpar. De obicei imi place sa aleg man-
carea pentru zilele urmatoare in functie de ce mi se pare dezirabil pe moment, 
fara o lista pe care sa o urmez. Iata-ma incercand fara succes sa fac o „conexi-
une”  cu un produs din fata ochilor dar pachetel dupa pachetel, branzeturile si 
mezeluri treceau prin mainile mele, erau privite evaziv si agatate in cuisoarele 
lor. Nu simteam nici un fel de interes pentru nimic din toate acestea. ADINA 
DUMITRACHE, Auckland

Dupa un timp excesiv de lung  pe-
trecut in fata acelorasi produse, cu o 
senzatie de neputinta si de confuzie 
am realizat ca in spatele meu oame-
nii treceau grabiti, oprindu-se doar 
atat cat sa insface cate un produs si 
sa il azvarle/arunce in carucior. 
 Poate ca erau aceleasi pro-
duse pe care le alegeau de fiecare 
data si nu aveau nevoie de timp de 
gandire, sau poate ca pur si simplu 
erau niste oameni foarte hotarati. 
Stiau exact ce trebuiau sa cumpere, 
spre deosebire de mine care eram 
deja pe punctul de a renunta. Deve-
nise deja clar ca nu eram in dispozi-
tie pentru a alege cumparaturile. 
Mintea mea actiona ca un computer 
afectat de virusi care nu mai ras-
punde la comenzi. Mi-am impins ca-
ruciorul gol in fata unor rafturi mai 
aerisite, cu mancare pentru pisici, si 
am incercat o resetare a gandurilor. 
 In dimineata respectiva, 
doctorita la care ma prezentasem 
cu o viroza respiratorie m-a intre-
bat care este tratamentul pe care il 
prefer dintre cele doua pe care mi le 
recomandase. Am rugat-o sa nu ma 
puna sa aleg pentru ca nu ma simt 
in stare sa fac asta si sa ia ea decizia 
finala pentru mine. S-a uitat la mine 
si a spus: “De fapt, sa iei decizii nu 
este usor deloc!” Apoi, ca pentru ea: 
“Uneori este chiar foarte dificil!” 
 Dar cum ar reusi cineva sa 
se descurce in lumea de azi daca nu 
ar mai putea lua decizii? De cand 
deschid ochii dimineata, trebuie sa 
aleg incontinuu intre doua sau mai 
multe variante. Incepand de la cu ce 
sa ma imbrac pana la pe ce drum sa 
o apuc sa ajung cat mai repede si sa 

evit aglomeratia? Ce post de radio sa 
aleg? Dar oare care imi place cel mai 
mult? Si toate acestea ar putea conti-
nua la nesfarsit... La fiecare moment 
al zilei ai de luat o decizie! Care e cel 
mai bun sampon pentru par? Care e 
cel mai potrivit sistem de incalzire? 
Care e cea mai sanatoasa mancare? 
Care e cea mai buna ciocolata, cel mai 
efectiv medicament pentru raceala? 
Ce hotarare sa iei pentru un proiect? 
Cum sa economisesti? O lista atat de 
lunga incat pare nesfarsita. Decizii 
peste decizii despre sanatate, greutate, 
stress, serviciu, mancare, casa, familie, 
copii, parinti, prieteni, colegi... Pentru 
toate astea, trebuie la un moment dat 
sa iei o decizie! Si nu este usor deloc!
 In spatele meu, urmandu-si 
mama preocupata, un baietel de vreo 
10 ani canta nestingerit Billy Jean... 
“Billie Jean is not my lover/ She’s just 
a girl who claims that I am the one…” 
M-a facut sa zambesc. Da, cu singu-
ranta ca el nu avea atatea probleme! 
L-am invidiat pentru inocenta copila-
reasca care i se citea pe chip si pentru 
dezinvoltura cu care canta in gura 
mare. Poate ca am fost singura per-
soana de acolo care am avut timp sa 
il observ doar pentru ca ma oprisem 
pentru cateva minute din “luarea deci-
ziilor”.

Din lada mirosind a molii
si-a parfum

a scos o rochie
din tineretea ei bunica.

Subtire-i si usoara ca un fum,
de parca-ar fi tesuta din nimica.

Ca trist fosneste
crinolina de matase,

volanele i se distrama si se taie,
si-n loc de raze, 
siluete gratioase,
din alte vremi, 

danseaza prin odaie.

Revede balul cel dintai batrana,
isi recunoaste rochia de fata

si-i tremura pe-atlasu rece mana
de-nduiosare multa-nfiorata.

Si cum isi pleaca fruntea
tot mai tare

i-asa de garbova
bunica-n vechiul sal...

Ce s-a facut 
frumoasa dansatoare

care-a plutit 
in rochia de bal?

Picioarele usoare si micute, si ochii, 
si surasul stralucit,

in trupul garbovitei bunicute
cum, oare, pe vecie de-au murit?

Si mi-au raspuns
matasurile moarte,

sau poate chiar
batrana-n vechiul sal;

nu, n-au murit, 
danseaza mai departe

mereu in alte rochii, primul bal.

ROCHIA
de Magda Isanos
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FIAT VOLUNTAS TUA

REMEDII NATURISTE IMPOTRIVA ASTMULUI
Dragi prieteni, ma numesc George Petrovai, si dupa cum probabil stiti, in publicatia “Pagini Romanesti in Noua Zeelanda”  am 
rubrica intitulata “Aristocratia lecturii”, unde – cu voia lui Dumnezeu si a dumneavoastra – avem minunata sansa de-a ne intalni: eu 
in calitate de poet, scriitor si jurnalist, dumneavoastra in calitate de cititori exigenti si obiectivi. Va multumesc tuturor, chiar si acelora 
care nu au rabdarea sa-mi citeasca productiile spirituale. Le dau dreptate. Timpul este parca din ce in ce mai scurt, rabdarea lecturii 
asijderea, iar unele din scrierile mele se incapataneaza sa vagabondeze prin cultura universala, punandu-i la grea incercare pe acei 
cititori care sunt mai putin familiarizati cu anumiti termeni, cu anumite intorsaturi de fraza si – de ce nu? – cu anumite aglomerari 
de cunostinte filosofice. Caci vorba unui ganditor, filosofia este admirabila, dar ea nu te ajuta nici macar sa fierbi o varza... Dar, 
vrand oarecum sa mai sterg din vina de-a fi filosof, scriitor si publicist, am acceptat in cele din urma sa lucrez cot la cot cu doctorul 
Coriolan Dragomir la aparitia unei carti de medicina naturista, care va cuprinde vechi retete provenite din mai multe surse, unele din-
tre ele fiind mostenite de la tatal sau, un adevarat martir al credintei greco-catolice. Mereu fraterni cu semenii suferinzi, ne-am gandit 
ca pana la aparitia pe piata a cartii planuita, sa facem cunoscute in presa unele dintre retetele care in nenumarate cazuri si-au dovedit 
din plin eficacitatea. Deci, dragi prieteni suferinzi si cu probleme de alimentatie, nu pierdeti rubrica “Fiat voluntas tua”  (Faca-se voia 
ta), caci ea vi se adreseaza in exclusivitate. Iar dupa aparitia cartii, nu ezitati sa v-o procurati pe canalele ce vi le vom face cunoscute 
la momentul oportun. Numai cu ea alaturi aveti o sansa in plus sa scapati de sacaiala suferintelor si de balastul kilogramelor in plus, 
astfel (re)devenind supli, sanatosi si vigurosi. Distinsele noastre cititoare au posibilitatea ca pe baza retetelor furnizate de noi sa-si 
mentina tineretea, frumusetea, elasticitatea si supletea, intr-un cuvant sa fie irezistibile in ochii celor mai cusurgii barbati. Mai adaug 
ca doctorul Coriolan Dragomir este specialist in igiena alimentara, radiestezie si reflexoterapie. N.B. Intrucat eu, semnatarul acestor 
randuri, am o lunga si – cel putin in ceea ce ma priveste – o benefica experienta in practica Yoga, pot sa vin in ajutorul dumneavoastra 
cu acele sfaturi din care veti invata toate tipurile de respiratii (abdominala, toracica, superioara, nazala, completa), cheia de bolta a 
ramurii Hatha-Yoga. DR. CORIOLAN DRAGOMIR/GEORGE PETROVAI, Sighetul Marmatiei

Continuam cu remediile impotriva 
astmului, mentionand ca ele sunt foarte 
numeroase, functie de cauza care provo-
aca tipul de astm. Cu recomandarea ca 
tratamentul urmat sa fie in inseparabila 
legatura cu diagosticul pus de medicul 
dumneavoastra, astfel incat tratamentul 
naturist sa nu aiba implicatii nedorite 
sau colaterale. In ceea ce ma priveste, eu 
stabilesc conduita tratamentului in urma 
unui diagnostic reflexo-terapeutic, pro-
cedeul acesta dandu-mi posibilitatea sa 
precizez dezechilibrele celorlalte organe 
colaterale, care pot fi responsabile de 
efectul produs asupra sistemului respira-
tor. Legatura fiind biunivoca, implicatiile 
nedorite se pot produce si in sens invers. 
Exemplu: astmul cardic, astmul alergic.
Astazi continuam cu plantele aromatice.

Cimbrul (Thymus vulgaris)
 Pe langa faptul ca usureaza 
digestia, reduce toxicitatea alimentelor 
grele, prajite, combate balonarile, reglea-
za apetitul, el mai are si alte calitati care 

vor descrise la afecsiunea respectiva.
Este un excelent bronho-dilatator. 
In cazul unei iminente a crizei de astm, 
se administreaza o jumatate de lingurita 
sub forma de pulbere, sub limba, unde se 
tine 15 minute, dupa care se inghite cu 
ajutorul unui pahar de apa. Benefica este 
si inhalatia dintr-o infuzie de cimbru, 
constand din doua lingurite la 300 ml 
apa, dupa care ceaiul se poate bea.

Cimbrisorul (Thymus serpillum)
 Previne crizele de astm la fel 
cimbrul. Identic este si modul lui de pre-
parare. In plus, aceasta planta previne si 
crizele sistemului nervos, frecvent asoci-
ate cu astmul.

Feniculul (Foeniculm vulgare)
 Ca valoare terapeutica este 
excelent in bronsitele astmatiforme, 
datorita calitatilor expectorante si 
bronho-dilatatoare. Pentru eficienta 
maxima, este recomandat ca infuzia sa 
fie precedata de o macerare de 8-10 ore. 
Se procedeaza in felul urmator: Planta 
macinata sau faramitata, se pune in 
apa obisnuita, de seara pana dimineata, 
urmand ca inainte de intrebuintare sa fie 
infuzata (incalzita la un singur clocot).

Anasonul (Pinpinella anisum)
 Are efecte favorizante asupra 
respiratiei si expectoratiei in astm si 
bronsita astmatiforma. Este important 
de stiut ca ceaiul de la aceasta planta se 
va folosi numai foarte proaspat, contra-
indicat fiind la persoanele cu afectiuni 
gastrice (gastrite, ulcer).

Sovarvul (Origane vulgare)
 Este un remarcabil tonic diges-
tiv, ca de altfel si in afectiunile respirato-
rii: astm, bronsita, astmatiforme, agitatii 
psihomotorii, depresii. Prin efectele 
antispstice, fluidifiante ale secretiilor 
bronhice, antiseptice respiratorii si anti-
inflamatoare. Ceaiul, ca de altminteri la 

fiecare planta recomandata pentru caile 
respiratorii, se bea ca atare sau se va 
indulci cu miere. In cazul de fata, adica al 
afectiunilor respiratorii, este de preferat 
miere de tei.

Sofranelul (Chatharmus tinctorius)
 Are efecte de mare eficienta in 
infectii bacteriene a astmului si a tusei 
astmatiforme. 

Nota.Toate plantele aromate (inclusiv 
cele descrise mai sus), se pot administra 
in salate crude, deasemenea si in man-
carurile gatite, cu recomandarea ca ele 
sa fie adaugate doar la sfarsitul gatitului, 
pentru a fi conservate principiile active, 
care altminteri se pierd prin fierbere. 
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Aristide Leporani fusese timp de aproape patruzeci de ani actor si regizor la R.A.I. (radiodifuziunea italiana). Specialitatea lui era “teatrul 
la microfon”, program astazi disparut, dar care ii daduse ocazia de a colabora cu, sau chiar dirija, nenumarati artisti, mai mult sau mai 
putin cunoscuti, din lumea teatrului italian. In aceasta specialitate, Leporani si-a castigat o oarecare notorietate, confirmata de volumul 
“Radiodramma e arte radiofonica”, publicat in 2006 in Italia, care il mentioneaza de cateva ori printre actorii si regizorii anilor ‘60 in 
compania unor vedete ale epocii. ADRIAN IRVIN ROZEI, Franta

POVESTEA OMULUI CARE VOIA SA VADA MAREA (2)

Ajuns acum la varsta pensiei, el mai 
colabora din cand in cand la emisiunile 
R.A.I., dar cea mai mare parte a timpului 
si-o petrecea calatorind. Chiar de la in-
ceput el ne-a explicat ca nu avea familie si 
ca era homosexual. Poate chiar de aceea 
era atat de incantat de anturajul format 
din nenumarati tineri, insa printre care se 
numarau si cateva fete, colegele noastre.
Foarte repede actorul italian a devenit 
un fel de “autoritate morala”, desigur 
datorita varstei, experientei si culturii lui 
exceptionale. Imi amintesc de interven-
tia lui decisiva pentru a ne convinge ca 
trebuie sa ajutam o fata - superba de 
altfel! - venita din Ungaria si careia nu 
stiu ce golan ii furase valiza, lasand-o pe 
plaja numai cu rochia de pe ea. Aristide 
Leporani a organizat o cheta printre noi 
pentru a strange banii necesari cumpara-
rii biletului de tren cu care aceasta fata 
imprudenta sa se poata intoarce acasa, la 
Budapesta. Si, desigur, ca primul suscrip-
tor si cel mai important a fost el insusi!
 Am petrecut cam vreo sapta-
mana,  inconjurat de colegii mei, ascul-
tand istoriile pasionante povestite de 
Aristide Leporani. El ne vorbea de arta 
italiana, de frumusetile tarii sale, de 
lumea teatrului si a filmului, de vedetele 
pe care le cunoscuse, despre voiajele pe 
care le facuse... Pentru noi, inchisi in 
cusca obscura a comunismului, ale carei 
gratii visam sa le traversam, descrierile 
lui erau un adevarat vant de libertate. La 
sfarsitul vacantei mele, Aristide Leporani 
mi-a daruit o camasa Lacoste, o raritate 
pe atunci in Romania, si mi-a dat adresa 
lui din Milano, spunandu-mi ca poate ne 
vom revedea acolo. Ce vis frumos!
 Au trecut cinci ani. Intre timp 
am reusit sa parasesc, impreuna cu parin-
tii mei, Romania ceausista. Ne-am stabilit 
in Franta, unde mi-am terminat studiile 
universitare. Insa, inainte de a pleca, cum 
nu eram autorizati sa luam cu noi nici 
un document scris de mana, am copiat si 
recopiat de vreo zece ori toate adresele 
cunoscutilor din lumea intreaga si le-am 
trimis, in plicuri separate, in Occident. 
Si, pentru mai multa siguranta, le-am 
invatat chiar si pe dinafara. Asa se face ca 
inca mai cunosc pe de rost nume de strazi 
din Atena, Caracas, Viena sau Haga, ceea 
ce a uimit de nenumarate ori pe interlo-

cutorii mei, cand le spuneam ca vin 
pentru prima oara in orasul lor. Desigur 
ca am retinut si adresa lui Aristide Le-
porani din Milano: via Spallanzani 16. 
Iar camasa Lacoste, desi de multa vreme 
decolorata, am luat-o cu mine si mi-am 
promis s-o port pana cand voi termina 
inconjurul lumii! Poate ca as mai avea-o 
si azi, daca n-as fi uitat-o intr-un cort, in 
mijlocul desertului Sinai, in 1974! 
 Insa in 1970, fiind in vacanta 
in Italia, am decis sa-l revad pe Aristide 
Leporani. Am telefonat din gara Milano, 
l-am gasit acasa si imediat m-a invitat 
la el. Adresa o stiam pe dinafara: “via 
Spallanzani 16”. Insa intre timp lucru-
rile se simplificasera pentru ca vorbeam 
curent italiana.

casa si isi traise aici toata viata, pentru ca 
parintii lui lucrau la proprietarul locului. 
Acum locuia intr-un mic apartament 
format din doua camere si o sala de baie, 
insa aflat la “piano nobile” - primul etaj 
al cladirii - cu vederea spre strada Melzo. 
Apartamentul era decorat cu mult gust: 
peste tot erau asternute covoare, tablouri 
pe toti peretii si imi amintesc, in special, 
de  sculptura reprezentand un Hrist ras-
tignit cu o mare puritate de linii, caruia 
Aristide ii saruta picioarele din cand in 
cand, exaltand frumusetea lui aproape 
abstracta. Imediat, Aristide Leporani 
mi-a propus sa locuiesc la el, lasandu-mi 
camera lui, pe cand el urma sa doarma 
in salon. Desi foarte jenat, - in fond, nu 
pot spune ca eram prieteni intimi, mai 
ales ca el avea de trei ori varsta mea! - am 
acceptat in urma insistentelor sale. Insa 
mi-a spus: “Stii, Adriane, eu nu stiam ca 
vei veni astazi! (Nu dadusem nici un semn 
de viata timp de cinci ani!) Eu am azi 
dupa-amiaza o intalnire cu niste prieteni 
in oras. Daca vrei, poti veni cu mine”. 
“De ce nu?” mi-am spus eu. “E o ocazie 
de a vorbi italieneste cu niste oameni de 
calitate!” Insa nu-mi puteam inchipui la ce 
nivel inalt vor fi!
 Intalnirea avea loc intr-un bar 
din celebra galerie Vittorio Emanuele, in 
inima orasului Milano, chiar langa “Pi-
azza del Duomo”. Nu-mi mai amintesc ce 
anume se sarbatorea, dar erau acolo adu-
nati vreo 25 sau 30 dintre actorii de film 
sau teatru si personalul care colaborau la 
programele R.A.I. Aristide Leporani mi-a 
indicat cateva nume de actori  care mie, 
venit de putini ani din Romania si traind 
intr-un oras de provincie din Franta, nu-
mi spuneau mare lucru, de cele mai multe 
ori. Insa pe doi dintre ei i-am recunoscut 
imediat: era Vittorio Gassman, pe care 
il admirasem in Romania in filmul “Il 
sorpasso” - Depasirea -, si Monica Vitti, 
eroina principala a filmelor lui Antonioni. 
Tot ce imi amintesc, este ca Monica 
Vitti era tacuta si destul de retrasa, iar 
Gassman, vorbaret si briliant, ca si pe 
ecran. Mai bine de zece ani mai tarziu, 
urma sa-l revad pe Vittorio Gassman pe 
scena, la Teatro Sistina din Roma, insa 
asta e o alta poveste! Am ramas numai 
trei sau patru zile la Milano. Insa Aristide 
Leporani a tinut sa-mi arate cateva dintre 

Aristide Leporani locuia intr-o casa fo-
arte interesanta. Era un fel de “caravan-
serai”, care forma un patrulater in coltul 
unor strazi perpendiculare, construit in 
jurul anului 1900 de o familie italiana 
bogata. Proprietarul complexului, Paulo 
Belavita, locuise acolo cu intreaga lui 
familie si cu servitorii lor.  Totul fusese 
prevazut pentru a multumi nevoile de
autonomie ale familiei : in curtea interi-
oara erau amenajate grajdurile pentru 
caii pe care proprietarul ii folosea la 
calestile cu care se deplasa, o mica gra-
dina permitea sa te racoresti in timpul 
verii, ba chiar si o capela fusese constru-
ita in aceeasi curte, pentru satisfacerea 
nevoilor de reculegere ale celor ce 
locuiau aici. La parterul casei, pe stra-
zile inconjuratoare, fusesera amenajate 
pravalii si o parte din ansamblu era 
menit sa fie inchiriat pentru a aduce un 
venit proprietarului. Aristide Leporani 
mi-a povestit ca el s-a nascut in aceasta 

Via Spallanzani si Corso Buenos Aires intr-un 
tablou din secolul XIX (1835) Giuseppe Canella
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minunatiile putin cunoscute ale orasului. 
Mai ales edificiile, monumentele, deco-
ratiile stil Liberty. Pe atunci, la inceputul 
anilor ’70, ceea ce francezii numesc “Art 
nouveau” sau cu dispret “Art nouille”, iar 
germanii “Jügendstil”, nu era deloc apre-
ciat. Casele, cartierele construite in acest 
stil erau, de cele mai multe ori lasate in 
paragina, cand nu erau demolate pentru 
a face loc arhitecturii moderne, stil “Le 
Corbusier”! Poate ca nu intamplator Aris-
tide Leporani era pasionat de acest stil, 
care astazi atinge, prin obiectele vandute 
in casele de licitatii, preturi colosale. 
Pentru ca in cartierul in care locuia el, 
majoritatea caselor, construite la incepu-
tul secolului XX, corespundeau acestui 
stil. Asa am descoperit fatade intregi 
acoperite de ceramica reprezentand per-
sonaje sau motive decorative multicolore, 
figuri sculptate pe ziduri, balcoane de fier 
forjat impletit, clante si manere de bronz 
decorate cu plante sau animale fantas-
tice, usi din lemn de teck si alte esente 
exotice, care pareau adevarate decoruri 
de teatru. Unul din locurile cele mai re-
marcabile, descoperit datorita lui Aristide 
Leporani, a fost Piazza del Liberty, chiar 
in apropierea Domului. 
 Milano a fost bombardat in mod 
salbatic in timpul celui de-al Doilea Raz-
boi mondial. Intr-unul dintre cartierele 
distruse atunci, se gasea o superba fatada 
Liberty, scapata ca prin minune de la dis-
trugere. Edilii orasului au avut excelenta 
idee, rara pe atunci imediat dupa razboi, 
de a o recupera, de a o instala pe fatada 
geometrica a unui nou edificiu, chiar 
daca dimensiunile noii cladiri depaseau 
elementul vechi, si de a schimba numele 
pietii din Marinai d’Italia in cel, mult 
mai reprezentativ, de Piazza del Liberty.  
Alaturi a fost construit unul dintre primii 

atunci, a artei europene de la inceputul 
secolului XX. Si am regasit, in fundul 
memoriei, amintirea vaselor de sticla 
colorata, semnate Gallé, pe care le van-
dusem in graba la “Consignatia” inainte 
de a parasi Romania, pentru o suma 
ridicola, care mi-a permis sa cumpar o 
pereche de pantofi!
 Au mai trecut vreo zece ani. 
La inceputul anilor ’80, am petrecut iar 
cateva zile la Milano. Gasind, in fine, un 
moment liber, m-am dus in via Spallan-
zani, sa vad daca prietenul meu mai 
locuieste acolo. Insa numele lui nu mai 
aparea pe lista locatarilor. Am sunat la 
usa portaresei si am intrebat daca Dl. 

oficiala pe Corso Buenos Aires, se afla de 
fapt in prima casa de pe via Spallanzani. 
Intamplarea a facut ca, dintre atatea 
hoteluri de la Milano, sa aleg unul care 
se gaseste drept pe strada unde am locuit 
acum aproape patruzeci de ani! Mi-am 
spus deci ca nu e chiar o intamplare si am 
pornit sa redescopar zona si... amintirile 
mele de atunci.
 Zona care astazi se afla in veci-
natatea Portii Venetia se gasea, pana la 
sfarsitul secolului XIX, in afara zidurilor 
ce inconjurau orasul Milano. De aici pleca 
drumul care se dirija spre cetatea dogilor, 
trecand prin Monza. Cea mai mare parte 
a locului era ocupata de un spital con-
struit, intre 1488 si 1513,  dupa modelul 
fondat de “Lazzaretto di Venezia”, care 
avea forma aproape patrata cu laturile de 
cca. 370 m. In cele aproape 300 camere 
cu dimensiunile de 4,74 X 4,75 m, care 
aveau fiecare un semineu si o toaleta, erau 
primiti bolnavii obisnuiti sau cei ai nu-
meroaselor epidemii din secolele XVI si 
XVII. Dupa epidemia de ciuma din 1630-
descrisa de Manzoni in celebrul roman 
“I promessi sposi” - acest Lazzaretto isi 
pierde din importanta si devine partial, in 
secolul XVIII, o cazarma de cavalerie, dar 
si, prin natura celorlalti locuitori, un fel 
de “Cour des miracles”, unde se aciuiasera 
toate scursorile societatii milaneze.
 Dupa 1884, odata cu achizitio-
narea ei de catre o importanta banca itali-
ana, intreaga zona este demolata si devine 
obiectul unei operatii de urbanizare, ceea 
ce permite orasului sa se extinda. Din 
constructiile precedente mai ramane 
numai poarta de intrare in oras, cateva 
locuri de cult si numele unei strazi... “via 
del Lazzaretto”. Mai pot fi vazute pana 
astazi impunatoarele edificii de la “Porta 
Venezia”, inaltate in 1828 si infrumuse-
tate de basoreliefuri instalate pe fatada 
monumentului in 1833. Primul edificiu 
construit pe locul actualei porti era un 
arc de triumf  din ghips, inaltat cu ocazia 
vizitei la Milano a imparatului Austriei, 
Francisc I, in 1825. Via Spallanzani de 
astazi urmeaza traseul drumului princi-
pal care ducea la Venezia. Actualul hotel  
Fenice este prima casa construita pe acest 
drum, la inceputul anilor 1700. 
 Casa de la no. 6, de pe aceeasi 
strada, a fost construita intre 1825 si 
1830, pentru a servi drept cazarma 
generalului Radetzky. Joseph Wenzel 
Radetzky von Radetz, cunoscut sub de-
numirea maresalul Radetzky, de origine 
ceha, a fost comandantul sef  al armatei 
austriece in Lombardia-Venetia, unde a 
castigat mai multe batalii, printre care si 

Fatada reconstruita din Piazza del Liberty

zgarie-nori italieni, cu o arhitectura avan-
gardista pentru acea vreme. Drept care 
s-a nascut un ansamblu eterogen, dar 
extrem de original, si “inainte de vreme” 
pentru epoca lui. Am descoperit astfel, 
multumita gustului avansat al actorului 
italian, o latura putin cunoscuta mie pe 

Prezenta romanilor in orasul Milano 
e amintita de afisele din metrou

Aristide Leporani mai traieste. Femeia 
s-a uitat lung la mine si m-a intrebat 
daca n-am citit ziarele. Cand i-am spus 
ca nu locuiesc la Milano, a vrut sa stie 
daca nu sunt ruda cu el. Dupa multe 
insistente, mi-a marturisit ca Aristide 
Leporani fusese asasinat, cu cativa ani 
inainte, chiar in apartamentul lui. Si am 
inteles, dupa insinuarile portaresei, ca 
asasinul ar fi fost un tanar cu aceleasi 
moravuri ca si batranul Aristide. Uimit 
si socat de sfarsitul tragic al acestui 
personaj pitoresc pe care-l cunoscusem 
sub un aspect diferit, mi-am promis sa 
incerc sa descopar, daca se poate, istoria 
acestui incident sordid.
 Au mai trecut aproape 30 ani.
In noiembrie 2009 am plecat pentru cat-
eva zile de vacanta in Lombardia. Voiam 
sa vizitez orasele istorice ale regiunii : 
Bergamo, Cremona, Lodi, Como. Insa 
“poarta de intrare” era, bine inteles, 
Milano, capitala regionala. Am ales 
dintr-un ghid, oarecum la intamplare, 
unul din zecile de hoteluri din Milano, 
nu departe de centru, nici de gara, 
langa “Porta Venezia”, pe Corso Buenos 
Aires, si am plecat. Dupa ce mi-am lasat 
bagajele la hotel, am iesit in strada, 
in cautarea unui restaurant. Atunci, 
ridicand privirea ca sa aflu unde ma 
gasesc, am descoperit ca eram... pe “via 
Spallanzani”! Hotelul “Fenice”, cu adresa 



16

SECANTE ROMANESTI

celebra lupta de la Custoza, imortalizata 
de Luchino Visconti in filmul Senso. El 
a murit, de altfel, la Milano, in 1858, dar 
memoria i s-a pastrat mai ales datorita 
celebrului mars care-i poarta numele, 
compus de Johann Strauss tatal.
 Tot prin via Spallanzani 
traverseaza pana azi un rau subteran, 
Roggio Gerenzana, care in secolul XIX 
alimenta cu apa celebrul stabiliment Ba-
gni di Diana. “Il Stabilimento di esercizio 
e scuola di Nuoto Bagni di Diana” a fost 
construit in 1842 pe un teren semiviran 
si se compunea dintr-o piscina si cateva 
alte servicii. In ciuda numelui feminin, 
doamnele nu au avut acces aici timp de 
cateva decenii, iar mai apoi, numai “in 
determinate ore ale diminetii”. 
 Reamenajat ca hotel in 1908, 
edificiul e neschimbat pana astazi, in 
cel mai autentic stil Liberty. Numai ca 
piscina a fost atunci transformata intr-o 
sala de spectacol, numita Kursaal si un 
teren pentru jocul cu mingea. 
 In aceasta sala a avut loc un 
teribil atentat terorist in 1921, provocand 
moartea a 21 persoane si mai bine de 80 
raniti, in timpul reprezentatiei operetei 
“Mazurca albastra” de Franz Lehar. 
Astazi, hotelul face parte din lantul Sher-
aton, sub numele Diana Majestic. Alaturi, 
in vecinatatea “Bailor Dianei”, se afla la 
sfarsitul secolului XIX “Il Stabilimento 

minute. Mai apoi, incepand din 1864, 
s-a trecut la un nou tip de vehicol, cu 16 
locuri in interior si 14 pe platforma, tras 
de doi cai. 
 Asa se face ca, in 1896, puteai 
intalni in zona zece grajduri cu 580 cai 
si toate instalatiile necesare pentru buna 
functionare a Stabilimentului. Incepand 
din 1893, tramvaiele au fost electrificate; 
ultima linie hipomobila a fost cea dintre 
Milano si Monza, care si-a incetat 
activitatea pe 30 decembrie 1900. Desi 
majoritatea grajdurilor au fost demolate 
in 1901, mai pot fi vazute pana azi trei 
dintre ele, fiecare cu o capacitate de 44 
cai, dintre care unul aproape intact.
 Insa, de departe, edificiile cele 
mai surprinzatoare sunt cele ce se afla 
pe strazile Malpighi, Frisi si Melzo. 
Casa Galimberti, via Malpighi 3, con-
struita intre 1902 si 1905, de arhitectul 
Giovan Battista Bossi, ar putea fi numi-
ta, pe drept cuvant, “opera unui Mucha 
italian”. Pe fatada ei poti admira sutele 
de metri patrati de ceramica in culori 
cum nu poti vedea decat la Praga, orasul 
celebrului decorator ceh, maestrul 
necontestat al stilului “Art nouveau”.
 Din pacate, ea a fost partial 
modificata la nivelul strazii si a restau-
rantului ce ocupa parterul. Insa toate 
decoratiile interioare, feroneriile, usile, 
chiar si motivele decorative de pe peretii 
interiori, au fost recent restaurate. 
 Casa Guazzoni, in via Mal-
pighi 12, construita in 1906 de acelasi 
arhitect, poseda o decoratie complet 
diferita. Aici domina balcoanele din 
fier forjat, benzile sculptate cu motive 
florale, chipurile de tinere cioplite in 
piatra fatadei. Se pare ca o restaurare in 
viitor ar putea da la iveala motive color-
ate, o fresca decorata cu flori si “putti” 
datorata acuarelistului milanez  Paolo 
Sala (1859-1924).
 Dar istoria cea mai trista este 
probabil cea legata de soarta edificiului 
numit Palazzina Liberty din via Frizzi, 
colt cu via Melzo. Unul dintre primele 
cinematografe din Milano, proiectat de 
arhitectii Tettamanzi si Mainetti, in cel 
mai pur stil Liberty cu toate excesele 
de fantezie care domneau atunci, a fost 
construit intre 1908 si 1910. Cunoscut 
sub numele “Cinema Dumont”, acest 
lacas de cultura cinematografica si-a 
incetat activitatea in anul 1932.
 Dupa razboi, interiorul a fost 
demolat si transformat in garaj pen-
tru ambulantele Crucii Rosii. In 1978, 
edificiul era sa fie demolat in intregime 
pentru a face loc unor locuinte sociale; 

mai apoi s-a propus inlocuirea lui cu un 
parking! Din fericire, din acel moment, 
s-a creat o asociatie cu scopul de a salva 
cladirea, acest adevarat loc de memorie si 
opera de arta. In cele din urma, incepand 
din anul 2001, edificiul a fost transformat 
in biblioteca de cartier, specializata in 
documentatia privind stilul Liberty.
 Am revenit in via Spallanzani 16.
Edificiul, astazi in restaurare, a ramas asa 
cum l-am cunoscut in anii ’70. Numai ca 
acum strada, amenajata in zona pietona 
din 2002, a devenit un cartier de lux, 
care adaposteste o piata “sic” in fiecare 
sambata. 
 Iar ca sa intri in curtile interio-
are trebuie sa cunosti codul care deschide 
imensele porti de lemn sculptat. Capela 
din curtea imobilului a disparut; in locul 
ei au fost plantati doi pomi ale caror 
crengi se indoaie sub greutatea fruc-
telor rosii/aurii –kaki- in acest sfarsit de 
toamna. Am dat chiar si peste un domn 
care locuieste in aceasta casa din 1972. 
El isi aminteste de scandalul provocat de 
uciderea lui Aristide Leporani. Insa nu 
mai stie in ce an s-a intamplat!
 Cat despre ziarele epocii, colectia 
cotidianului milanez “Corierre della 
Serra”, consultata timp de trei ore, nu 
mi-a permis sa gasesc vreo informatie 
despre acest “fait divers attroce” (cum 
spunea Matei Caragiale).  
 In schimb am descoperit – sau 
redescoperit - un cartier milanez cum 
putine altele se gasesc in lume. Si toate 
astea, pentru ca la optsprezece ani nu 
vazusem inca marea!

Un articol ilustrat care aminteste istoria bailor 
“Diana” publicat in revista “Dove” in 1998

della Societa Anonima degli Omnibus 
e Tramways”, care era prima linie de 
tramvaie cu cai circuland intre Milano si 
Monza, incepand din anul 1876, precum 
si traficul in capitala lombarda.
 Primele omnibuse, cu o capaci-
tate de opt persoane si trase de un singur 
cal, se succedau la intervale de zece 

Fatade, decoratii, detalii “Liberty” 
din cartierul de langa Porta Venezia
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Iata un exemplu. Deunazi ma aflam 
intr-un magazin de artizanat, stradu-
indu-ma din rasputeri sa extrag un 
cos de rachita aflat la baza unei pi-
ramide foarte inalte. Cosul dorit l-am 
obtinut, dar piramida s-a daramat cu 
un zgomot asurzitor. Nici nu ma dez-
meticesc bine si deja aud in spatele 
meu o voce stinsa si tanguitoare: 
“Gracious God! You almoust gave me 
a heart attack!” (Dumnezeule Mare! 
Era sa fac atac de cord.).  Ma intorc 
inmarmurita si vad un englez varst-
nic, tremurand din tot corpul. Ma 
scuz in repetate randuri si ma asigur 
ca n-a patit nimic, ca ma rog e iarasi 
totul bine. 
 Cateva clipe mai tarziu, in 
timp ce stateam la coada la casa, ma 
bate cineva usor pe umar. Ma rasu-
cesc pe calcaie si vad o englezoaica 
vesela care ma intreaba nonsalant:
“Are you the Lady who almost made me 
to a rich widow?” (Dumneavoastra  
sunteti Doamna care era sa ma faca o 
vaduva bogata?).
 Cu alta ocazie ma aflam in 
sala de festivitati a unui hotel cu pres-
tigiu. Tocmai tiparisem rezultatele 
finale ale turneului de bridge pe care 
il monitorizasem pe calculator. Abia 
asteptam sa se termine festivitatea de 
premiere si sa putem merge cu totii 
la Festivalul Berii, ca sa sarbatorim 
cum se cuvine. Bucuroasa ca mi-am 
terminat treaba, am insfacat plasa 
cu costumul tirolez si m-am repezit 
in toaleta damelor ca sa ma imbrac 
adecvat. 
 Imbracatul corsetului e o 
filozofie intreaga. Am desfacut fer-
moarul pana la capat, mi-am bagat 
capul in deschizatura pentru decoltee 
si mi-am strecurat mainile in man-
ecile care lasa umerii goi. Si atunci 
s-a intamplat nenorocirea! Am ramas 
intepenita, cu mainile protapite in sus 
pe langa urechi si cu sanii itindu-se 
obraznici pe sub marginea dantelata 

UMOR ENGLEZESC
Una e sa vorbesti limba unui popor, iar alta e sa-i intelegi mentalitatea. Pe mine una ma fascineaza de-a dreptul umorul bri-
tanic. Expresie condensata a felului lor de a gandi, intruneste doua extreme aparent imposibil de mixat: pe de-o parte detaliul 
minim observat cu o ascutime de brici, aproape indecenta, iar pe de alta parte privirea de ansamblu dintr-un punct atat de 
indepartat - “din avion”  cum s-ar zice pe la noi – incat anuleaza din start ideea ca noi am putea avea cumva ceva de-a face cu 
chestiunea in cauza. GABRIELA CALUTIU SONNENBERG, Spania

a bluzei. O privire rapida in oglinda 
imensa m-a convins ca aratam chiar 
mai rau de cum ma simteam: o cari-
catura schimonosita, cu fata rosie 
de efort si cu o privire speriata. Nici 
gand sa ies asa in lobby-ul hotelului 
si sa cer ajutor! Unde mai pui ca in 
graba mare lasasem telefonul mobil 
impreuna cu poseta, langa calcula-
tor. Nu-mi ramanea decat sa astept 
sa vina cineva sa ma salveze.
Nu trecu multa vreme si pe usa 
toaletei intra o dama britanica bine 
pusa la punct, cu aspect de femeie 
acra. De cum m-a zarit a ramas pe 
loc ca trasnita, fixandu-ma cu o ex-
presie perplexa. M-am scuzat pe un 
ton protocolar, pe cat posibil:
“Ma tem ca sunt imobilizata in aceasta 
situatie jenanta. Credeti ca-mi puteti da 
o mana de ajutor? Multumesc lui Dum-
nezeu ca v-a scos in calea mea!”
 Doamna cu pricina nu s-a 
formalizat prea mult si, in doi pasi si 
trei miscari m-a eliberat din chin-
gile corsetului. Apoi a inceput sa 
rada nestavilit, in cascade si hohote 
atat de curgatoare incat mi-a fost 
imposibil sa nu ma molipsesc si eu. 
Am sfarsit amandoua prabusite pe 
marmura lustruita a podelei, spri-
jinite una de alta ca doua papusi 
stricate, zguduindu-e de rasete si 
tinandu-ne de burti. N-am mai ras 

asa homeric eliberator de pe vremea 
scolii primare! Dupa ce ne-am mai lin-
istit oleaca, Doamna englezoaica mi-a 
spus cu lacrimi in ochi: “Sunt venita 
in Spania de o saptamana si practic nu 
am zambit si nu am ras deloc de cand 
sunt aici. Am venit cu sarcina trista de a 
vinde casa in care a locuit tatal meu si de 
a derula mostenirea lasata de el dupa ce a 
murit brusc saptamana trecuta. 
Intre noi fie vorba, eu nu cred ca Dum-
nezeu m-a trimis pe mine ca sa te scot pe 
tine de la ananghie, ci tu ai iesit in calea 
mea ca sa ma eliberezi din corsetul mult 
prea stramt in care ma sufocam eu de la o 
vreme incoace.”
 Sunt convinsa ca suntem cu 
totii capabili de a vedea lucrurile cu 
aceeasi detasare cu care le vad bri-
tanicii, mai ales atunci cand ne aflam 
in situatii pasibile de a ne acapara 
complet, cufundandu-ne in tristeti 
anoste cotidiene. Cred ca putem fi si 
noi la fel, pentru ca se vede treaba ca 
intelegem perfect umorul lor subtil. 
Exista deci sansa sa posedam si noi 
undeva o gena capabila de a relativiza 
totul asa gratios cum fac ei. 
 Cata vreme sunt inca pe post 
de invatacel, ma bucur in fiecare zi de 
micile lor comentarii intercalate si nu 
ma mai mir cand partenerul meu de 
tenis se scuza politicos daca marchea-
za cate un punct la adversar, razand 
muchia fileului la mustata: “Oh, lucky 
me. I´m so sorry!”, pentru ca mai apoi 
sa se intoarca elegant pe calcaie si sa 
imi sopteasca pisicher, facandu-mi cu 
ochiul: “Actually, no. I´m not.”
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Ne mangaiem sufletul cu versuri din colturi diferite ale lumii, facute de romani celebrii sau de anonimi, pentru ca acest spatiu 
este dedicat tuturor celor care iubesc poezia. Trimiteti-ne asadar creatiile voastre si noi vom face tot posibilul sa le publicam, 
acordandu-va astfel credit pentru munca depusa, in clubul celui de-al cincilea anotimp... pinecota.

CLUBUL DE POEZIE “PINECOTA”

TE-AI INTRUPAT DIN CANTEC
de Cornel Costea

artistei Mihaela Runceanu

Te-ai intrupat din cantec
si-ai coborat in lume

Cu ingerii de mana ce iti spuneau povesti
Din Cartea Vesniciei in care al tau nume

Va fi inscris de-a pururi.

Taceri dumnezeiesti
Iti vor patrunde firea,

cand cei ramasi sa-ti poarte
Surasul si privirea prin viscolele noptii,

Vor trece-n zori hotarul
de dincolo de moarte
Si-ti vor aduce stele.

Iar tu, in pragul portii,
Le vei canta balada printesei adormite

La umbra unui inger, pe culmile-nsorite.

AER RECE
SI BOMBOANE DE MENTA
de Chirculescu Cristian Alfred

Lichidul translucid
in nuantele sunetului cald

de saxofon, curge in mijlocul noptii,
peste mijlocul nostru...

in mijlocul nostru...

translucent liquid
in warm shardes of  sound

of  the saxophone, 
flows in the middle of  the night,

from our midst in our midst...

UNEORI
de Gyuris Adalbert

Uneori...
Tu esti inca in trecutul meu,

Poate te gandesti si tu la mine.
Doar noaptea in visele mele 

Ajung uneori langa tine. 
Florile pastreaza inca mirosul 

Intalnirilor dintre noi,
Frumoasele din reclama

Cu picioarele lungi
Si parul peste umar,

Isi infatiseaza chipul tau.
Eu incerc sa-si gasesc surasul 

Si ma trezesc fericit,
Cu multi ani mai tanar.

SCRISORI CATRE PLANTE
de Virgil Carianopol

cine m-a strigat
cand imi curatam flautul de cantece?

cine m-a cunoscut
cand in suflet imi putrezeau

femeile de iubire?
cine mi-a intins bratele
cand diminetile se tarau
prin casa ca presurile?

cine m-a intrebat de mine
cand imi intorceam drumurile

ca vitele de la pasune?
cine m-a mangaiat

cand linistea. 

AZI NINGE TARE, DRAGA MEA
de Alexandru Andries

Azi ninge tare, draga mea,
Avionul nu poate ateriza,

Pilotul are pe geam un morman de nea
Si se-agita degeaba...

Afara e-un frig ingrozitor,
De-aia apa a inghetat in motor,

De-aia toate pasarile zbor
Cand vine zapada...

Uita-te jos pe patinoar,
De aici, de sus, oamenii par
Ca punctele negre pe zar.
De-argint e padurea, zau,

Nu-mi pare rau
C-am zburat pe deasupra... Stii,

As vrea sa ne-nvartim aaa,
Avionul ca un fulg de nea, 

Si peste gheata din fereastra ta
Sa se-aseze zapada...

VITRALIU
de Nichita Stanescu 

Umbra ta, lovindu-se de ziduri,
iar se sparge-n cioburi colorate.
Oh, de-aceea m-ai zarit in strada

adunand pierdutele-i patrate.

Si s-o fac la loc, in ceasul noptii,
peste geamuri ti le-asez cu grija,
verzi, albastre, galbene si rosii,
incoifate-n crestet cu o sprija.

Cand te vei trezi, lipiti de geamuri,
arlechini din sticle colorate

vor lasa prin ei sa-ti cada-n brate
soarele, mereu la jumatate.

HOHOTE MARI AUZIND
de Daniel Dragan 

Tanara femeie nu exista
decat in zile cu sot,

rupea macaroane deasupra oalei cu supa

Si macaroanele trozneau
ca sentimentele

vreascuri calcate-n picioare.

De ce razi?
Intreba el hohote mari auzind.

Nicaieri nu se mai afla pentru el
o alta oala cu supa.

TIC TAC
de Jean Lulu Stern 

Tic-tac-tic imi suna ceasul
Masurindu-mi viata-n clipe,

Plin de viata imi e glasul
Ca bataia de aripe.

Ascultand cum bate ora
Miezului tarziu de noapte,
Glasul lui imi pare tunet
Si ma ia cu frig in spate,

Dar in ora de amiaza
Cand lumina straluceste,
Sunetu-i e viata treaza,

Parca-l simt cum imi zambeste.

Zi sau noapte, iarna, vara,
Timpul curge-n matca lui,
Nici nu-i pasa ca-l masoara

Tic-tac-tic al ceasului.

AMURG VIOLET
de George Bacovia 

Amurg de toamna violet...
Doi plopi, in fund, apar in siluete

- Apostoli in odajdii violete -
Orasul e tot violet.

Amurg de toamna violet...
Pe drum e-o lume lenesa, cocheta;

Multimea toata pare violeta,
Orasul tot e violet.

Amurg de toamna violet...
Din turn, pe camp, vad voievozi cu plete;

Strabunii trec in palcuri violete,
Orasul tot e violet.
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DESPRE ROMANIA SI DESPRE PRETURI

Tot ce se poate ca pentru unii aceste 
aspecte, la fel ca multe altele mai putin 
vizibile, sa faca parte daca nu din pitores-
cul Romaniei, macar din originalitatea 
ei. Atata doar ca-i genul de originali-
tate balcanica mai degraba aducatoare 
de ponoase decat de foloase, daca e sa 
ne luam dupa fraza lui Raymond Poin-
caré: “Ce vreti, suntem aici la portile 
Orientului, unde totul se infatiseaza mai 
putin grav...”, fraza asezata de Mateiu I. 
Caragiale in deschiderea primului capitol 
(Intampinarea crailor) a senzationalului 
sau roman Craii de Curtea-Veche, respec-
tiv daca in Istoria romanilor a lui Petre P. 
Panaitescu (carte aprobata de Ministerul 
Culturii Nationale si a Cultelor in iunie 
1942) luam aminte la ingrijorarea au-
torului in legatura cu decaderea morala 
dupa instaurarea epocii fanariote: “To-
tusi, poate cea mai rea decadere a epocii 
fanariote a fost cea morala. Intr-o vreme 
de umilinta, cand toate erau de vanzare 
si coruptia era singura arma cu care 
puteai obtine onoruri si bani, au disparut 
vechile caractere dintr-o bucata ale stra-
mosilor nostri. Aceasta decadere morala 
a lasat urme adanci in tarile noastre chiar 
dupa epoca fanariota, si azi inca oameni 
cu curaj si cu intentii bune mai au de 
luptat la inlaturarea ei (subl. mea, G.P.).” 
Iar acest “azi” de care pomeneste P.P. 
Panaitescu, s-a prelungit pana in zilele 
noastre, caci perioada bolsevica – un alt 
pietroi oriental legat de gatul romanilor 
– n-a facut altceva in tentativa se de 
creere a omului nou (sclavul las si dela-
tor de tipul homo sovieticus), decat sa 
adanceasca pana la desavarsire decaderea 
moral-spirituala a romanilor, inceputa in 
epoca fanariota.
 Nu-i greu de observat ca, in 
pofida lustrului de prosperitate afisat cu 
ostentatie de catre imbogatitii postde-
cembristi, grosul romanilor o duce cat se 
poate de rau, fapt care aseaza Romania 
la coada tarilor din Uniunea Europe-
ana. Dar nu, sa nu ne facem iluzii ca 
aceasta stare de lucruri se datoreaza in 
exclusivitate crizei mondiale si ca dupa 
depasirea ei, noi romanii o vom duce 
mult mai bine. Din urmatoarele motive: 
1) Rolul ce revine politicului este intru 
totul exagerat, in conditiile in care ma-
joritatea oamenilor nostri politici, odata 

Romania – tara unde toate preturile sunt in crestere, numai pretul omului in scadere. Nu exista zi de la bunul Dumnezeu in care roma-
nii sa nu-si dea in petec, ba prin institutiile ce se sufoca sub greutatea birocratiei tot mai infloritoare, ba prin canalele de televiziune ce-si 
deverseaza aproape nonstop dejectiile garnisite cu publicitate si premii, ba prin gropile si gunoaiele de pe strazi, pe unde – in masini de lux cu 
suspensiile mancate de datorii – ciocoii vechi si noi ai Romaniei isi plimba suficientele imbalosate cu ticalosii, pe masura vremurilor izvodi-
toare. GEORGE PETROVAI

ajunsi la guvernare se dovedesc a fi ba 
incapabili pana la intregirea dezastrului 
economiei nationale, ba corupti pana in 
maduva oaselor. Dovezi in acest sens? 
Pe de o parte absenta totala a unui plan 
anticriza si apoi a unui plan coerent de 
dezvoltare nationala (se pare ca noi as-
teptam ca celelalte tari, dupa iesirea lor 
din criza sa ne traga dupa ele), pe de alta 
parte valul de anchete si arestari operate 
deocamdata in randul unor primari cu 
vechi state de serviciu (precum primarul 
Craiovei si cel al Baii-Mari), pesemne in 
deplin acord cu faimoasa zisa preziden-
tiala: Legile sunt facute de hoti pentru 
hoti!...
 Caci in mult mai mare masura 
ca pe alte meleaguri, starea de spirit 
romaneasca reflecta raportul etica-po-
litica asa cum este el infatisat de catre 
Aristotel in Etica nicomahica: Daca etica 
stabileste norma morala a individului, 
norma valabila pentru toti indivizii, deci 
aplicabila la nivel de cetate, politica, 
asigurandu-i forta coercitiva, face din 
aceasta norma o lege de stat! Ori cum 
etica danubiano-pontica are atatea si 
atatea carente care-o fac faimoasa peste 
mari si tari, conform raportului ilustrat 
in paragraful anterior, politica dambo-
viteana nu poate avea decat chipul pe 
care i-l vedem. 2) Dupa cum lasam sa 
se inteleaga mai sus, criza romaneasca 
inseamna o impletire de componente (fi-
nanciara, economica, politica, sociala, de 
identitate, moral-spirituala), intre care 
– prin vechime si perfidiile ascunse – se 
detaseaza componenta (criza) moral-
spirituala. Prin urmare, marea reforma a 
romanilor, in legatura cu care s-a batut 
si continua sa se bata atata moneda, 
trebuie sa porneasca din interior (de la 
mentalitati, conceptii si deprinderi) in-
spre exterior. De-abia atunci valoarea si 
demnitatea umana vor fi repuse in drep-
turi, iar oamenii nu vor mai apreciati, 
in absenta criteriilor morale, dupa cele 
extraprofesionale (diplome achizitionate 
in conditii suspecte, bani, relatii), ci dupa 
indubitabile criterii profesionale, umane 
si moral-spirituale. Caci, dupa cum just 
aprecia Henri Bergson, daca pana si in 
cele mai avansate democratii nu exista 
criterii viabile pentru selectia valorilor, 
cu toate ca pe-aici se stie prea bine ca 

avutia nationala inseamna in principal 
materia cenusie si stocul de informatii, 
dimpotriva, in Romania s-a ajuns sa fie 
cautat de catre patroni omul ieftin, pentru 
care acestia platesc biruri mai mici la stat.
 Iata de ce se impune, ca printr-
o legislatie adecvata, sa fie schimbate 
actualele raporturi de neincredere dintre 
individ si stat in fructuoase raporturi 
bazate pe incredere si colaborare, astfel 
incat absolventul de facultate, cu diploma 
luata in cele mai onorabile conditii, sa 
nu-si mai tagaduiasca la angajare studiile 
superioare. Tot asa, de-abia cand in 
agricultura romaneasca vor fi statornicite 
altfel de relatii intre producatorii care-
i mai avem si stat, in calitatea acestuia 
de principal beneficiar si procesator al 
produselor agricole (statul, adica, sa puna 
la dispozitia producatorilor seminte de 
calitate si inventar agricol, iar acestia sa 
se poata achita de datoriile contractate 
prin produsele realizate in conformitate 
cu cerintele regionale, nationale si euro-
pene – iata, din nou, necesitatea planului 
judicios intocmit! -, produse care sa fie 
achizitionate de stat la preturi stimulative 
pentru producatorii autohtoni), de-abia 
atunci Romania isi va asigura necesarul 
de alimente pentru consumul intern (in 
momentul de fata importam circa 75 % 
din ele), precum si importante disponibil-
itati pentru export, si tot atunci preturile 
alimentelor nu vor avea o statornica 
tendinta de crestere, iar romanii pe-
semne ca nu se vor mai calca in picioare, 
aruncandu-se ca disperatii asupra acelor 
produse, carora – din motive de ei stiute 
– proprietarii supermagazinelor decid la 
un moment dat sa la scada preturile.
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Suntem sub efectul unei bombe sociale cu neutroni. O combinatie apocaliptica, hotie plus prostie, ne eviscereaza cu forta unei 
incarcaturi plasate in pantecele natiunii. Hotie, prostie. Luati in parte, acesti monstri sunt suportabili. Sa fi fost condusi de hoti 
destepti ar fi insemnat ca dupa ce au furat alegerile cu promisiuni nerusinate sa implementeze degraba masurile impopulare care 
ar fi redus substantial torturile prezentului si care, extrem de important pentru un bandit cu cap, ar fi pastrat fluxul financiar la 
un nivel minim capabil a suporta rata deturnarilor de fonduri. RADU NAUM, Bucuresti

ALIANTA HOTIE + PROSTIE

Cum ar veni, patinoarele nu s-ar mai fi 
trezit inghetate. Invers, un prost cinstit 
ar fi dat cu tara in gropi, dar ar fi putut 
iesi in fata multimii cu mainile curate. 
In consecinta ar fi putut solicita credibil 
cooperarea pacientului la tratamentul de 
soc. Dar nu. Nu suntem in fata nici uneia 
dintre aceste situatii aproape fericite. 
Suntem acolo unde ne aflam acum un 
sfert de secol, atunci, cand, proaspata 
catana, un coleg, vazand noii ofiteri pri-
vindu-ne cum se uita lupii la oi, a rostit 
printre dinti: “Te rog, Doamne, nu-mi da 
unul si rau, si prost”. Vreti sa ghiciti ce 
s-a intamplat?
 Iar ceea ce ni se intimpla acum 
e exemplar. Tampenia colosala a acestui 
pat al lui Procust al taierilor salariale va 
produce efecte ireversibile. Eliminarea 
celor fara pile si abandonarea sectorului 
public de ultimii profesionisti. Un servi-
cid. Romania se va salva (poate) pentru 
un an si se va prabusi (sigur) pentru o 

De la ce ne-am luat? Nimeni nu 
mai stie. Exista un cetatean uitat in 
afara stadionului acestui scandal, 
ramas fara bilet in toata vrajba care 
jerbeaza intre Nationala si presa. 
O sa-i spunem generic cetateanul 
minus 25/15 la suta. Cetateanul 
care consuma produsele de pe 
spatele/fata tricolorilor si pe cele 
dintre doua critici la TV. To’arasu’ 
taraind o plasa sau purtind o basca 
scamosata, nenea in pantaloni cu 
genunchi, aratand abulic chiar si 
cand e treaz de toata viata care o ia 
razna pe langa el. Asta e România. 
Aia pe care o ignoram pentru ca ne 
pute. Nici miros de pasuni austriece, 
nici aer conditionat de studiou. 
Nervii lor fara noima si replicile 
noastre fara recul trec pe deasupra 
capetelor cu gurile cascate. O tara 
de terase pline si pamanturi goale 
zambeste habauc la acest specta-
col. Nu pricepe mare lucru. Si se 
scarpina morometian pe sub basca: 
“De la ce s-or fi luat, bre?!”. De la 
nimic. Asa e la noi. Totul trebuie 

Noi i-am lasat sa ne faca asta. Scarbindu-
ne de politica si lasand scarbele sa o faca. 
Lasindu-i nesupravegheati si nepedepsiti 
si apoi intrebindu-ne cum de au furat 
tot, tot din casa pentru ca mai apoi sa ne 
oblige la rascumpararea propriilor mo-
bile. Platim darile cu ochii inchisi, dar ne 
miram ca suntem dispretuiti de monstrul 
biblic al birocratiei. 
 Suntem un popor de alba-nea-
gra. Dam banii ca prostii hotilor care 
ii ascund sub paharele la colt de strada 
si apoi ne cer altii. Prostie plus hotie. 
Napalm. Am ajuns sa traim intr-o tara 
care respira cu ajutorul aparatelor si asta 
e sansa noastra. Acum putem intelege, 
adanc in propria carne, dezastrul pe care 
ni l-am provocat. Pricepem. Nu prin 
dezgust, ci prin foame, nu prin lehamite, 
ci prin moarte. 
 A venit vremea decontului. E 
sansa noastra cruda. Daca o ratam si pe 
asta putem deveni cu totii apatrizi.

viata. Un an si jumatate, atat a trecut de 
cand sectorul privat trecea prin chin-
urile amputarilor. Urletele se auzeau 
pana la zei, dar nu si pana la Zeus. Iar 
gnomul lui are urechile orientate in sus, 
catre Olimp, asa ca oricum nu putea auzi 
nimic. 25% puteau fi 5%, ca in Spania, 
sau 10%. Jumatate de an a trecut de la 
prezidentiale. Pierduta. 25% puteau 
fi 15%, sau 20%. Nimic nu s-a facut. 
Nimic. Asa ne trebuie.
 “The price of  the democracy 
is eternal vigilance”. Jefferson, parinte 
fondator. De fapt, atat ar fi trebuit sa 
contina acest articol. Asta ar trebui scris 
pe pernele noastre inainte sa mergem la 
culcare si pe oglinda de la baie diminea-
ta, pe ceasca de cafea si pe biletul de avi-
on la plecarea in vacanta, pe diploma de 
absolvire si pe bancnotele prin care dam 
si le primim ca spaga, pe hartiile prin 
care eludam taxele, pe buletinele de vot 
si pe fruntea noastra intre doua voturi. 

CLOVNI PE FRANGHIA SUBTIRE
sa se faca scrasnit, in ciuda a ceva 
sau a cuiva, aidoma unui personaj in 
budigai dintr-o scena clasica, mort 
de frica si dandu-si palme ca sa se 
starneasca. Asa stim noi. Inainte 
de orice sa parasim tot ce mai apoi 
pretindem ca iubim. Jucatorii vin la 
Nationala pentru ca trebuie, bande-
rola e aruncata in aer catre inapoi 
ca un buchetel al miresei si, supre-
ma pedeapsa, suntem blestemati cu 
tacerea mieilor mereu mergand la 
taiat. In contrapartida, echipa e o 
harababura adormita. Presa e de doi 
lei – cine zice un leu jumate, o data, 
de doua ori? – drept pentru care fot-
balistii sunt aliniati la zid in ordinea 
gafelor. O atmosfera minu-nata, 
perfecta pentru reconstructie. Cele 
20 de minute de speranta din meciul 
cu Ucraina au sfarait sub acidul 
resentimentelor. Ca de obicei ne 
jucam micul meci national la nive-
lul gioalelor. Post mortem va urma 
repriza a doua: cine e de vina? Ce 

prostie! Cetateanul sta aiurit. Se uita 
mut. Apoi muta. Pe scandalul politic. 
Va sari in sus la vreo victorie si va 
bea aceeasi cantitate de sprit de-o 
fi sa fie infrangere. In aburii exis-
tentei pulseaza o singura intrebare: 
mai avem o Nationala? Lovitura de 
inceput a acestei interpelari tacute 
o au tricolorii. Asa a hotarat ca e in 
legea firii, singurul arbitru pe care 
nu-l putem acuza ca ne fura.



VIATA SPIRITUALA

BISERICA ORTODOXA ROMANA (5)

Pentru secolele XIII-XIV avem o serie 
de stiri si despre viata bisericeasca 
a romanilor de la sud si est de Car-
pati. Astfel, este atestata documentar 
o Mitropolie cu resedinta la Vicina , 
localitate identificata de cei mai multi 
cercetatori cu orasul Isaccea de azi, 
vechiul Noviodunum, pe malul drept al 
Dunarii, in apropierea Deltei. 
 N-ar fi exclus ca ea sa fi fost 
o continuare a episcopiei pe care am 
presupus-o, in secolele IX-XII, tot in 
partile de nord ale Dobrogei, la Dino-
getia - Garvan. Ierarhii de la Vicina 
(Teodor, Luca, Macarie, Chiril, Iachint) 
erau greci de neam, aflati sub jurisdic-
tia directa a Patriarhiei din Constanti-
nopol. In prima jumatate a secolului al 
XIV-lea, insemnatatea Vicinei a inceput 
sa scada, datorita deselor incursiuni 
ale tatarilor din nordul Marii Negre. 
Orasul a ajuns apoi in stapanirea lui 
Basarab I, domnul Tarii Romanesti. 
Ultimul mitropolit de Vicina, Iachint, 
va fi mutat de domnitorul Nicolae 
Alexandru Basarab in scaunul de mi-
tropolit al Ungrovlahiei, act recunos-
cut de Patriarhia Ecumenica in 1359. 

a cumanilor, infiintata cu cativa ani 
inainte. Acestia erau episcopi romani 
si ortodocsi, deoarece cancelaria pa-
pala medievala numea pe toti episcopii 
ortodocsi “pseudoepiscopi” si “greci”, 
indiferent de originea lor etnica. Tot 
asa, din diploma data de regele Bela al 
IV-lea al Ungariei cavalerilor ioaniti, 
la 2 iunie 1247, in care erau mentio-
nate formatiunile politice conduse de 
voievozii Litovoi pe Jiu, in Oltenia, 
si Seneslau pe Arges si cnejii Ioan 
si Farcas, ambele in dreapta Oltului, 
aflam de existenta unor “arhiepiscopi 
si episcopi”, fireste tot de neam roman. 
Inseamna ca pe langa fiecare formati-
une politica exista cate un conducator 
bisericesc. In Moldova vor fi existat 
ierarhi ortodocsi in “tara bolohove-
nilor”, a “berladnicilor” si a “brodni-
cilor”, amintite in izvoarele medievale. 
In 1353, un episcop cu numele de 
Chiril Romanul era amintit la Prze-
mysl, in Polonia, dupa cum in secolele 
XI-XIV existase “episcopia vlahilor” 
din Peninsula Balcanica.
 In prima jumatate a secolu-
lui al XIV-lea a avut loc procesul 
de unificare statala a formatiunilor 
politice existente atunci la sud si est 
de Carpati, sub un singur conducator. 
Dar o data cu unificarea cnezatelor si 
voievodatelor romanesti de la sud de 
Carpati intr-un singur stat indepen-
dent - Tara Romaneasca, precum si 
dupa formarea celui de al doilea stat - 
Moldova, la rasarit de Carpati, a avut 
loc si unificarea bisericeasca din cele 
doua state romanesti independente. 
 Deci, in locul mai multor 
ierarhi, existenti pe langa fiecare 
voievod, a fost ales unul singur, 
purtand titlul de mitropolit. Cu alte 
cuvinte, procesul de unificare politica 
a fost urmat, in chip firesc, de unifica-
rea bisericeasca, asa cum s-a intamplat 
si in cazul statelor slave invecinate si 
cum era in traditia ortodoxa, ca orga-
nizarea bisericeasca sa se adapteze 
celei politice. 

La scurt timp dupa aceasta, domnii 
celor doua tari au cerut Patriarhiei 
Ecumenice din Constantinopol - cea 
mai inalta autoritate bisericeasca in 
Rasaritul ortodox - sa recunoasca 
oficial sau canonic cele doua Mitropolii 
romanesti, care urmau sa stea sub 
dependenta aceleia. In 1359, Patriarhia 
a recunoscut Mitropolia Ungrovlahiei 
sau a Tarii Romanesti, cu scaunul la 
Arges si pe unicul ei titular Iachint, 
pana atunci mitropolit la Vicina, in 
nordul Dobrogei. In 1517, scaunul 
mitropolitan a fost mutat la Targoviste, 
iar in 1668 la Bucuresti, unde a ramas 
pana astazi. Intre anii 1370 - cca. 1401, 
in Tara Romaneasca a functionat o 
noua Mitropolie, a Severinului, pentru 
tinuturile din dreapta Oltului. La in-
ceputul secolului al XVI-lea s-au creat 
Episcopiile Ramnicului si Buzaului , 
care functioneaza pana azi. Intre anii 
1793-1949 a functionat o Episcopie la 
Arges, reactivata in 1990. 
 Mitropolia Moldovei este men-
tionata pentru prima data in anul 1386. 
Recunoasterea ei a intampinat greutati 
din partea Patriarhiei Ecumenice, care 
intentiona sa impuna un ierarh grec, 
pe cand tara voia un roman. Abia la 26 
iulie 1401 a fost recunoscut ca mitro-
polit moldoveanul Iosif  - hirotonit la 
Halici - inrudit cu domnul tarii. Rese-
dinta Mitropoliei era la Suceava, iar in 
a doua jumatate a secolului al XVII-lea, 
a fost mutata la Iasi. Exista un scaun 
vladicesc la Radauti, pe langa biserica 
Sfantul Nicolae, se pare inca din timpul 
lui Bogdan intemeietorul (1359 - cca. 
1365). Episcopia de Radauti a func-
tionat timp de cateva secole, iar in 1781 
a fost mutata la Cernauti, ca urmare a 
anexarii Moldovei de nord la Imperiul 
Austriac (1775). In timpul lui Alexan-
dru cel Bun s-a creat o noua eparhie, la 
Roman, care exista pana azi, iar in 1598 
a luat fiinta a treia eparhie la Husi, care 
a existat pana in 1949, cand s-a conto-
pit cu cea a Romanului (a fost reactivata 
in 1976). VA URMA

Existand atatea biserici si manastiri, precum si egumeni, preoti si calugari, in mod firesc trebuie sa admitem ca au existat si 
episcopi care sa sfinteasca bisericile si manastirile respective, sa hirotoneasca preoti, sa numeasca protopopi si egumeni. Pentru 
existenta unor episcopi romani din Transilvania pledeaza si numeroasele masuri de asuprire luate de papi sau de regii maghiari 
(indeosebi de Ludovic cel Mare in 1366 si Sigismund de Luxemburg in 1428) impotriva Bisericii ortodoxe romanesti de aici. 
Asemenea masuri nu erau necesare decat impotriva unei Biserici bine organizate si nicidecum impotriva unor crestini izolati si 
fara carmuitori bisericesti care ar fi putut fi convertiti usor la catolicism. Toate acestea constituie marturii sigure asupra conti-
nuitatii elementului romanesc ortodox in teritoriile intracarpatice. WWW.PATRIARHIE.RO
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O scrisoare a papei Grigorie IX, din 
14 noiembrie 1234, facea amintire de 
niste “pseudoepiscopi de ritul grecilor”, 
in regiunile de curbura ale Carpati-
lor, in apropiere de Episcopia catolica 



PENTRU CE AU VOTAT ROMANII DIN NOUA ZEELANDA...

IMBUIBATII ROMANIEI LA LUCRU

Bogatii Romaniei se aduna vara in 
casa lui Adnan Khashoggi, un turco-
saudit implicat in imobiliare si com-
ert cu arme, cu vile scumpe si celebre 
la Mediterana si cu mari afaceri in 
toate tarile puternice ale Europei si 
ale Americii. In casa lui Khashoggi 
s-au reunit pentru discutii secrete 
si parti in conflict din fostul razboi 
iugoslav, si factiuni rebele din fosta 
URSS precum si familia Bin Laden.
 Fotografia unei doamne cu 
zulufi si privire inteligenta a def-
ilat pe toate ecranele televizoarelor. 
Consiliera personala a lui Adriean 
Videanu juca rolul celui mai pretios 
functionar al actualei guvernari. 
Monica Maurer incaseaza 5.000 euro 
de la Ministerul Economiei si de la 
alte institutii ale statului in condu-
cerea carora reprezenta Guvernul 
Romaniei. Intr-o seara, Mihai Gadea 
se intreba cu insistenta cine este oare 
Monica Maurer? Ia 220 de milioane 
lei vechi pe luna, un salariu greu 
de explicat si aproape imposibil de 
acoperit prin munca din pozitia de 
consilier personal, fie si al lui Adriean 
Videanu!

BEIZADELELE DIN LUMEA NOUA
 Monica Maurer are 34 de 
ani. Este una din cele doua fiice ale 
lui Jean Maurer si ale Danei Maurer. 
Dana Maurer a fost una dintre figu-
rile familiare in lumea protipendadei 
comuniste. Circula mai ales in zona 
beizadelelor. Cu Jean Maurer, fiul 
fostului prim- ministru al Romaniei, 
Dana Maurer a avut cele doua fete, 
dupa care a divortat si s-a casatorit cu 

Lucruri despre care stim dintotdeauna ca se intampla, lucruri pentru care Romania este condamnata. Generatii intregi au fost 
sacrificate pe altarul hotiei, generatii intregi vor urma. Se spune ca Romania este o tara extraordinara, pentru ca, oricat ai fura 
din averea ei, tot mai ramane si pentru altii. Deunazi am vazut un documentar despre tragedia unei tari: Congo. Tragedia 
unei tari bogate, cu oameni exploatati, si tocmai de aceea extrem de saraci. O tragedie care m-a pus pe ganduri, o tragedie spre 
care ne indreptam, cu o inconstienta demna de o cauza mai buna. 80% din romanii Noii Zeelande au votat aiurea in tramvai, 
ca sa se afle in treaba, pentru un bascalios si un guvern incompetent, dand cu piciorul unei alternative de tip german, serioasa 
si care poate ca ar fi avut o sansa in plus. Celor care au pus stampila pe Basescu le transmit ca au gresit grav, Romania trans-
formandu-se intr-o tara saraca, aflata sub dictatura unui individ care n-are nici o legatura cu conducerea unei tari moderne. 
Uriasa greseala, mai ales ca voturile diasporei au cantarit enorm in ecuatia renasterii sau prabusirii Romaniei. Daca inca va 
mentineti ideile din momentul exprimarii votului, cititi acest articol realizat de colegul nostru Vlad Dumitras de la Cotidianul.
ro. Ii multumim si reputatului jurnalist Cornel Nistorescu pentru acceptul de a publica acest material, cu mentiunea ca apreciem 
curajul acestor oameni de presa, alaturi de care vom lupta si noi pana la caderea finala a acestui regim de idioti, care ne nenoro-
ceste parintii si bunicii. Cristi Dumitrache

doctorul Aurel Cernaianu. Familia 
Cernaianu isi petrece vara pe Coasta 
de Azur si iarna intr-o casa de la 
St. Moritz in Elvetia. Veti spune ce 
legatura are functia de consilier per-
sonal al Monicai Maurer cu viata de 
huzur a familiei Cernaianu? Abia o 
asemenea intrebare deschide poarta 
unui univers pe care presa romana 
l-a ignorat de mai multa vreme. Pe 
Coasta de Azur, in fiecare vara, si 
in Elvetia, in fiecare iarna, familia 
Cernaianu isi petrece nesfarsitele 
vacante in compania lui Adriean 
Videanu. Alaturi de familia ministru-
lui de la Energie, gaze si marmura, 
mai participa ca invitati si familia 
Dragoi, fost reprezentant al grupu-
lui englez Balli, proprietara o vreme 
la Aluminium Tulcea. Dan Dragoi, 
devenit apropiat al PDL dupa ce o 
vreme a fost om de casa pe la PSD, 
a izbutit sa-si plaseze fiul, Bogdan 
Dragoi, in pozitia de secretar de stat 
la Ministerul Finantelor Publice, 

unde n-a depasit conditia de ciuca 
batailor si tinta bascaliei.

VIDEANU SI IONESCU
 Tot la Cannes si Monte 
Carlo, in preajma familiei Videanu se 
mai invart Raul Doicescu, patronul 
firmei de constructii Bogart, si Bebe 
Ionescu. Bebe Ionescu, fost direc-
tor in FPS si tatal celebrului Syda 
Ionescu (mama se numeste Sidonia 
si de aici vine numele), este unul si 
acelasi cu logodnicul Elenei Basescu. 
Syda Ionescu a fost trimis pe post de 
consilier la Ambasada Romaniei la 
Paris si retras in urma scandalului. 
Bogdan Dragoi ocupa a doua oara 
functia de secretar de stat. Iar Monica 
Maurer, fiica Danei Cernaianu si a lui 
Jean Maurer, a fost numita consilier 
personal la Ministerul Economiei. 
Raul Doicescu este cel care in baza 
prieteniei cu Adriean Videanu a luat 
contractul de construire a Stadionului 
National.
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 Raul Doicescu a fost si el, ca 
si constructorul Nicolae Badea, un 
apropiat al tuturor guvernelor post-
decembriste, de la care a obtinut cele 
mai grase contracte cu statul. Asadar, 
cel putin trei beizadele din grupul de 
pe Coasta de Azur au beneficiat de 
numiri spectaculoase in posturi-cheie. 
Monica Maurer, Syda Ionescu si Bog-
dan Dragoi. De fapt, pe croisette si la 
Monte Carlo s-a constituit un grup 
politic si economic care ia decizii 
importante pentru economie, imparte 
contracte si traieste boiereste la un 
nivel la care nici marii sefi de banci 
din Occident nu isi pot permite.
 
VILA DE 200.000 DE EURO
 Grupul acesta inchiriaza des-
tul de frecvent o vila in imprejurimile 
orasului Nice. Este vorba de vila lui 
Adnan Khashoggi, inchiriata cu iaht 
cu tot. Pentru o perioada de doua 
saptamani, pentru 5 familii, servitori 
si iaht la dispozitie, vila costa 200.000 
de euro. Serviciile secrete din Roma-
nia ar trebui sa stie care dintre cei 
pomeniti si din ce conturi se achita 
cele 200.000 pe sejur. Cine ar putea 
ghici din contul cui se achita nota de 
plata? La vila sau pe iaht sunt invi-
tati prietenii doctorului Cernaianu, 
ai lui Adriean Videanu sau ai lui 
Dan Dragoi, alti politicieni si indus-
triasi imbogatiti cu japca in perioada 
tranzitiei.

PROFESORUL CERNAIANU
 Cine este doctorul Cernaia-
nu? El a terminat Medicina in Roma-

nia, a plecat prin lume, a ajuns si 
director administrativ al unui spital 
din SUA. Cand se prezinta, Aurel 
Cernaianu se recomanda ca fiind 
profesor, desi prin America nu mai 
calca, iar personalul de la spitalul 
administrat de el ii poarta o amintire 
demna de o declaratie la politie.
 Doctorul Cernaianu este 
personaj si in Romania. A fost 
aproape de toti premierii si ministrii 
cu legaturi in lumea beizadelelor 
bucurestene. De la Petre Roman la 
Calin Popescu Tariceanu (prieten 
din copilarie cu Dana Maurer), 
de la Mircea Beuran la Adriean 
Videanu, a trecut pe la toti, reusind 
sa-i impacheteze cu imaginatia sa de 
impostor. Doctorul Aurel Cernaianu 
isi face viata de vara pe croisette si 
se lauda cu colectia sa de Bentley, cu 
petrecerile de la vila Khashoggi, cu 

spitalele construite in Rusia (nimeni 
n-a putut sa afle daca este vorba de un 
fapt adevarat sau de o fantezie vana-
toreasca). Un lucru este cert. Docto-
rul Cernaianu a devenit bogat dupa 
ce in anul 1999 a dirijat cu abilitate, 
din postura de consultant, achizitii 
de echipamente medicale de 250 de 
milioane de euro, achizitii organizate 
de Ministerul Sanatatii.
 Atunci ministru era Hajdu 
Gabor, cel care a pastorit ultimul 
mare import de aparatura medicala 
din anii de dupa 1989. Din pacate, 
multe din aparatele cumparate atunci 
mai zac in colete prin subsolurile spi-
talelor si nu folosesc la nimic. Aurel 
Cernaianu, in schimb, a prosperat, 
publica si carti de chirurgie, desi pe-
trecerile de pe Coasta de Azur si de la 
St. Moritz nu-i prea lasa timp pentru 
scris, cercetare, profesorat sau chiar 
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calatorii in toate tarile de pe pamant, 
dar mail ales in Statele unite ale Am-
ericii si Romania.

VACANTELE FAMILIEI VIDEANU
 La Cannes, toate familiile, 
instarite pe drama economiei roma-
nesti, o tin intr-o petrecere pe vas 
sau in restaurante scumpe. O masa 
a grupului oscileaza intre 10.000 si 
25.000 de euro. Un apartament la ho-
telul Martinez din Cannes, unde sta 
Adriean Videanu pe timpul verii, cos-
ta cam 2.500-3.000 euro pe noapte. 
Pentru o vacanta de doua saptamani, 
apartamentul cu mic dejun costa 
aproximativ 30.000 de euro. Daca 
mai luam in calcul una sau doua mese 
bogate, numai familia Videanu sparge 
50.000 de euro in doua saptamani.

Dragoi, bascalia fetelor din Doro-
banti, sa devina si el secretar de stat 
la Finante? Pustiul inca bezme-tic 
in materie de finante este cel care 
a semnat hartiile pentru ca grupul 
Mitall Steel sa scape de o ultima 
plata de 20 de milioane de dolari ca-
tre statul roman. De fapt, o multime 
dintre consuli, consilieri, secretari si 
consilieri personali primesc recom-
pense acordate generos de Adriean 
Videanu pentru toti prietenii sai.

AVERILE MONICAI MAURER
 Este suficient sa citim 
declaratia de avere a Monicai Mau-
rer. A primit 10.000 de dolari pentru 
scoala celor doi copii, a mai primit 
50.000 de dolari donatie de la familia 
sa, Dana Cernaianu (Maurer) si 

tru a „trudi” la relansarea economiei 
romanesti! Ziarul CanCan remarca 
prezenta consilierei ministrului eco-
nomiei la nunta consilierului prese-
dintelui tarii:“Dan Andronic, sfetnic, 
de-a lungul timpului, al lui Basescu, 
Nastase, Tariceanu si al altora, si-a pus 
din nou pirostriile, duminica, la hotelul 
Vista Palace din Monte Carlo, aleasa in-
imii sale fiind Monica Comsea, o tanara 
avocata, apropiata a sotiei premierului. 
La nunta au participat, pe langa parintii 
celor doi, premierul Tariceanu, Adrian 
Nastase, Serban Mihailescu, Miron 
Mitrea, Cristian Burci, Catalin Harna-
gea, Dorin Marian, Razvan Petrovici, 
Cosmin Guta, Radu Timofte, Monica 
Maurer”.

CINE E ADNAN KHASHOGGI?
 Adnan Khashoggi, 76 de ani, 
este un celebru comerciant de arma-
ment, care a intermediat contractele 
cu Arabia Saudita semnate de com-
panii americane faimoase. El a inter-
mediat si afacerea Iran-Contra, prin 
care administratia Reagan a vandut in 
secret arme Iranului, pentru a finanta 
fortele antisandiniste din Nicaragua. 
El si-a mascat conturile in banci din 
Elvetia si Liechtenstein si a avut lega-
turi cu ofiteri CIA precum Kermit 
Roosevelt sau cu afaceristul Bebe 
Rebozo, un apropiat al presedintelui 
Richard Nixon. A lucrat ca interme-
diar si pentru liderul libian Muammar 
Ghaddafi. 
 In 1980, Khashoggi a devenit 
proprietarul celui mai mare iaht din 
lume. In 1988 a fost arestat in Elve-
tia pentru ca si-a ascuns conturile. 
A fost transferat in SUA, unde a fost 
achitat de acuzatia de frauda, alaturi 
de Imelda Marcos. Tatal lui Adnan 
Khashoggi a avut origini basce si 
turcesti si s-a stabilit in Arabia Saudi-
ta, unde a devenit medicul regelui, dar 
si al familiei lui Ossama bin Laden. 
Sora sa este mama lui Dodi al-Fayed, 
iubitul printesei Diana, alaturi de care 
a murit in accidentul din 1997. Dupa 
atacurile de la 11 septembrie, contu-
rile sale din SUA au fost inghetate. 
Vlad Dumitras

Cam tot atata si companionii sai, 
dintre care unii se intind la sume 
mult mai mari. Asta intr-un sejur pe 
Coasta de Azur. De regula face doua 
pe vara, plus unul de iarna la Saint 
Moritz, cea mai snoaba si mai scumpa 
statiune de schi din lume. Bunaoara, 
in iarna care a trecut, familia Videanu 
a locuit la Hotelul Kulm. Stiti care 
sunt preturile pentru un apartament 
la Kulm Hotel? Tot intre 2.500-3000 
de euro! Tot 5-7 familii de romani il 
insotesc, cu tot cu doctorul Cerna-
ianu, care se lauda cu o vila in Saint 
Moritz si cu ceilalti apropiati ai pe-
trecerilor de pe Coasta de Azur.
 Ei bine, nu vi se pare firesc 
ca Monica Maurer sa devina con-
silier personal al ministrului plecat in 
vacanta cu mama si cu tatal vitreg? 
Nu vi se pare normal ca in timp ce 
Adrian Videanu joaca table pe Coasta 
de Azur cu Bebe Ionescu, fiul acestuia 
sa primeasca decizie de consilier la 
Ambasada de la Paris? Sau Bogdan 

Aurel Cernaianu, a castigat si de la 
restaurantul Barka din Piata Dome-
nii, pe care l-a detinut impreuna cu 
sotul ei, Krishan Georges, 120.000 
de euro. In acelasi timp, Monica 
Maurer mai detine si o companie 
de IT care i-a adus in 2008 peste 
70.000 de dolari. Plus doua propri-
etati, una de 143 metri patrati in 
Bucuresti si o alta mai generoasa 
la Snagov de nu mai putin de 1.824 
metri patrati, un Audi si un BMW, 
obiecte de arta de 100.000 de euro, 
bijuterii de 60.000 de euro. Detine si 
mici economii in banci de 26.000 de 
dolari si de 15.000 de lei. 
 Mai detine Clubul Snagov 
Country in Romania si firma MJM 
Biotech in SUA. Din cand in cand, 
dupa ce oboseste de munca de la 
minister si prin Consiliile de admin-
istratie, Monica Maurer pleaca la 
Cannes sau la Saint Moritz, la famil-
ia sa pentru a-si incarca motoarele. 
Si apoi se intoarce la Bucuresti pen-
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