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Am l sat intrarea în revista noastr  aproape nep zit . Accesul i exprimarea vor   libere, dar pe 
baz  de invita ie. inuta editorial  este obligatorie. Motiv pentru care vom invita în aceast  pagi-
n  autori a c ror scriitur  este pe placul nostru, chiar dac  opiniile revistei nu se vor potrivi mereu 
cu ale lor. V  ur m lectur  pl cut  în continuare i în  ecare s pt mân !

Un alt fel de speran

Din în elepciunea invita ilor Kamikaze

Sunt de multe ori întrebat  de ce m-am în-
tors în România, de ce mai dau o ans  unei 

ri care este f r  de speran  în ochii mul-
tora. M-am n scut într-o familie simpl  din 
Prahova, am studiat dreptul la Bucure ti, iar 
apoi m-am specializat la master i doctorat în 
SUA, la Yale Law School. Sunt avocat de pro-
fesie, lucrez într-un domeniu extrem de com-
plex i care cere o rigurozitate uneori excesi-
v . i mul umirile sunt pe m sur , deoarece 
ajut  rme i oameni, reorganizez i recl desc 
acolo unde construc ia era gre it f cut . Cum 
s  nu   vrut s  m  întorc, când tiam c  pot 
face mai mult, chiar la mine în ar ?

A trecut 1 decembrie, cu fanfar  i pa-
rad , i am v zut oameni parc  ceva mai 
mândri de Ziua Na ional . Nu-i nimic r u 
în acest lucru. Mândria na ional , identita-
tea na ional , sentimentul de apartenen  
departe de na ionalismul lipsit de sens sunt 
tr iri pozitive care ar trebui împ rt ite de cât 
mai mul i. Scriu asta mai ales când privim în 
urm  la istoria i la tradi iile noastre, dar i 
la drumul greu pe care l-am f cut în ultimii 
20 de ani. Suntem in nit adaptabili, avem oa-
meni inteligen i în toate capitalele lumii, în 
domenii de succes i în c utarea fericirii i a 
stabilit ii.

De ce nu putem i în România s  cl -
dim ceva? Ce p cat na ional ne ine în loc, 
resemna i i posaci? De ce nu putem s  ne 
g sim acea unitate în sim iri care s  ne tre-
zeasc  din cercul acesta vicios în care noi nu 
ac ion m, unii a a-zi i oameni de stat, dar în 
realitate p pu ari iresponsabili, derapeaz , 
iar încerc m i iar ne pierdem cu to ii, bâj-
bâind prin întuneric? De ce nu avem curajul 
s  impunem un nou model:  e c  vorbim de 
model economic, social sau de model politic? 
Eu am identi cat sursele acestei probleme 
în lipsa de repere morale, lipsa adev ratelor 
valori i modele demne de urmat ale unei 
societ i sugrumate în acest moment de dic-
tatura nonvalorilor. În opinia mea, solu ia a 
fost i r mâne una simpl : educa ia. Numai 

educa ia poate sta la baza unui sistem me-
ritocratic de care avem nevoie, ca antidot la 
dictatura nonvalorilor.

A constata c  lucrurile merg prost nu mai 
este su cient. Nu trebuie decât s   m ceva 
mai uni i, s  recunoa tem cu to ii c  avem 
solu ii în minte i c , într-adev r, putem mult 
mai mult. Poate sun  idealist, dar eu sunt 
hot rât  s  merg pe acest drum. M-am s tu-
rat de vorbe goale i de promisiuni neduse la 
îndeplinire, de lips  de curaj, de resemnare 
i de fug  de adev r! M-am s turat de mici 

satrapi de stat care se cred mari oameni po-
litici! i cred c  acum, mai mult decât ori-
când în ultimii ani, în mediul extern actual, 
în nesiguran a cu care ne înv luie nu numai 
criza economic , ci i criza acut  de valori, i 
în felul în care na iunile se rede nesc pentru 
a supravie ui, e timpul nostru s  ac ion m. 

tim cu to ii drumul nou, îl avem în minte, 
dar trebuie s -l parcurgem împreun . Cineva 
trebuie s  întind  prima mân , spre cel lalt.

ANA BIRCHALL

» Emil Boc a f cut primul drum pe Autostrada Timi oara-
Arad cu un pahar cu ap  pe bordul Duster-ului.

» România comemoreaz  22 de ani de la venirea lui Iliescu.

Primele bipuri ale democra iei române ti, pe vremea cînd popularitatea 
lui Ion Iliescu era la ofert : cre tea cu un procent pe minut

Prin îmbun t irea infrastructurii rutiere, Emil Boc sper  ca pre edintele 
s -i acorde su cient credit la guvernare cît s  treac  dintr-a patra într-a 
cincea

Alo, 
tovar e Gorbaciov, am sunat s  v  

spunem cine sîntem i ce vrem. P i, tovar u�’ Adrian 
Sârbu vrea s - i deschid  televiziune privat  i s-o babardeasc  

pe aia de pe ciorapii Adesgo, Petre Roman vrea s  divor eze de Mioara, 
Caramitru vrea la Cultur , iar Dinescu s  fac  agricultur  la Calafat. 

i, cu voia dumneavoastr , ultimul pe list  sînt eu, Ion Iliescu. i 
vreau m car patru-cinci mandate de pre edinte. Se 

poate?�… Spasiba anticipat!

S  zic  
mersi constructorul c  am inaugurat 

Autostrada Arad-Timi oara doar cu un pahar pe 
bord! C , dac  ar   venit efu�’, el nici nu se urca la 

volan f r  patru-cinci pahare la bord.

Ana Birchall este, în timpul liber, politician PSD din tîn ra 
genera ie. În restul timpului e specialist în reorganiz ri, 
restructur ri  nanciare i insolven , cu master i doctorat în 
State. A lucrat o vreme în New York. Din 2003 s-a întors în 
România.
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Pe aici 

nu se trece 

decât invitat


