
Doina Cornea, 
Piaţa Universităţii 

şi Un Pictor

Denigratorii Doinei Cornea, de la 
începutul anilor '90, erau mai demni de-
cât tefeloazele care folosesc această efi-
gie anticomunistă ca abţibild tefelist. 
Stilul detractorilor postrevoluţionari 
era insidios. "Doinei Cornea i-a fost 
uşor să se opună lui Ceauşescu, pentru 
că  avea sprijin extern." Da, dar era şi 
mai uşor să scrii mizeriile astea după re-
voluţie, când nu te expuneai. Doina 
Cornea a făcut anticomunism la timp.

Tefeloazele s-au dovedit mai josnice 
decât vechii detractori ai doamnei Cor-
nea, pentru că au împroşcat România 
cu turpitudinea "suntem continuatorii 
Doinei Cornea". Nu vă e, mă, ruşine să 
comparaţi anticomunismul făcut la 
timp cu anticomunismul făcut la fără 
frecvenţă? Anticomunism la seral am 
făcut eu, în Piaţa Universităţii. Mă cre-
deam viteaz, dar eram caraghios. Cum a 
rămas Liiceanu şi azi. Mircea Dinescu 
povesteşte că el a fost susţinut de Pleşu, 
când l-a înfruntat pe Ceauşescu. Pleşu a 
primit domiciliu obligatoriu, la Tescani. 
Iar Liiceanu îşi dojenea prietenul: "An-
drei, n-avem noi treabă cu golanul de 
Dinescu, noi suntem intectuali fini". Ci-
ne a scris, după 22 decembrie, nu ştiu ce 
apel către lichele? Liiceanu.

De la sfârşitul lui aprilie până pe 24 
mai 1990 n-am lipsit decât trei zile din 
Piaţa Universităţii. Am plecat la Olimp, 
de 1 Mai. Eram erou cu dispensa, insur-

gent de minivacanţă. Dar duceam 
"muncă de convingere" şi pe Terasa 
Amfiteatru. Tâmpenii, în politică ni-
meni nu convinge pe nimeni. Te cerţi 
şapte ore, fiecare pleacă tot cu ideile cu 
care a venit, iar prietenia se transformă 
în ură. Cabotinismul de haiduc fără ris-
curi s-a întins până am sărit un pic de 
40 de ani. În vara lui 2011, eram cu soţia 
în vacanţă, la Barcelona. Miting mare în 
Placa Catalunya, nu ştiu pentru ce. Sin-
dicate în cămăşi albastre. Aveam un tri-
cou bleu şi nevastă-mea a înmărmurit 
când a văzut că m-am alăturat marşului, 
vreo zece metri. I-am strigat "fă-mi o 
poză!" Se striga ceva cu "trabajo." Iar eu 
"trabajo, ho, ho, ho!". Dar dădeam din 
mâini foarte convingător.

De pe 24 mai m-am lăsat de Piaţa 
Universităţii. Organizaţiile civice şi stu-
denţeşti se retrăseseră, iar în faţa Tea-
trului Naţional se practica eroismul pa-
naramez, la cort. N-am trecut niciodată 
în zona corturilor. Era o mizerie. Mă 
veţi întreba "de unde ştii, dacă n-ai fost?" 
Dar ce, eu am pretins ca aş fi un tip lo-
gic? Printre corturi hoinărea pictorul 
Lae Drăguşin, ca să agaţe nebune. Le 
aburea că e penetecedist, dar el l-a votat 
pe Iliescu. Lae, scutierul lui Fănuş Nea-
gu, era un drole de numero. La cârciu-
mă, striga "ce doreşte doamnele?". Fănuş 
se răstea la el "taci în p... mă-tii, că eşti 
analfabet!", iar Lae răspundea vesel " dra-
găăăă, io vorbesc numai franceza". "Şi ce 
ştii în franceză ?" "Bonjour madam." 
Gonfalonierul lui Fănuş bea în Piaţa 1 
Mai, cu tarabagii matinali sau cu intelec-
tuali cu dimineţi libere. După ce a murit 
Drăguşin, o florăreasă din piaţă i-a zis 
doamnei Stela Neagu, soţia lui Fănuş, că 
"domnul Lae era un om vesel şi un pictor 
aşa de maaaareeee! A fost şi ministru al 
culturii!" Aşa se lăudase Lae.

Până aici, textul mi se pare bun spre 
foarte bun. Dar un text bun pot să scrie 
şi un hingher, şi un vidanjor, chiar şi un 
corporatist. Ziaricii - nu, ei nu sunt în 
stare să scoată un text bun. Aşa că ia să 
stric eu textul cu ceva acvaforte!

Pictorul Drăguşin era mai potrivit ca 
ministru al culturii decât a fost un conta-
bil pus la Sănătate, pe vremea lui Cioloş. 
Lae picta nişte flori nesfârşite, care fă-
ceau pedichiura curcubeului. Miniştrii şi 
diplomaţii îi cumpărau tablourile. Între-
bare: Dacă Lae le dădea tablouri amba-
sadorilor, tehnocratul de la Sănătate dă-
dea cumva în primire la ambasade ? n
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Iată că au trecut mai bine de cinci ani de la in-
cidentul şocant dezvăluit de „Național” cu privi-
re la torturarea unui investigator sub acoperire 
de către mai mulți polițişti constănțeni de la 
combaterea crimei organizate, bătaia soră cu 
moartea primită de ofițer declanşând un scandal 
monstru în cadrul MAI, după seria noastră de 
dezvăluiri.

Cu zece zile în urmă, rabinul Menachem Mar-
golin, preşedintele Asociației Europene a Evrei-
lor, declara despre exprimarea lui Iohannis, că 
„cine ştie ce înțelegeri secrete face Dragnea cu 
evreii”, că „folosirea unui astfel de limbaj, încăr-
cat cu conotații şi subtilităţi sinistre, poate fi fo-
losit de elementele dubioase din societate şi, în 
mod firesc, declanşează semnale de alarmă în 
rândul comunității evreieşti”. Putea să evite 
preşedintele conotația peiorativă? Evident. De ce 
nu a făcut-o? Pentru că, până acum, Iohannis nu 
a dat niciun semn că s-ar topi de dragul poporu-
lui ales. paginile 4-5
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