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• Interviu dat de Alexandru
Drãghici revistei electronice
AGERO din Stuttgart

În data de 14 mai
la Consulatul Român
General de la München, dupã
mai bine de trei ani, a avut loc
adunarea generalã a Ligii Asocia-
þiilor Româno-Germane din Germania
(LARG), prilej unde s-au întâlnit
membrii asociaþiilor ce au rãdãcini

româneºti de pe teritoriul
Germaniei. Pagina 5

PPrreezzeenn þþaa     mmeeddiiaa tt iiccãã
rroommâânneeaassccãã     îî nn     
GGeerrmmaanniiaa     ssee     
îî nn ttããrreeºº ttee     ccuu     uunn     nnoouu     
zz iiaarr     ii nn ffoorrmmaaþþ iioonnaa ll
ee lleecc tt rroonn iicc ::     
wwwwwwwwwwww....nnnneeeeuuuu2222....eeeeuuuu

Noua formulã a Ligii 
Asociaþiilor Româno-

Germane din 
Germania (LARG)

Noua formulã a Ligii 
Asociaþiilor Româno-

Germane din 
Germania (LARG)
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La prima vedere, nu existã nimic mai
simplu decât exprimarea verbalã. Omul este
prin excelenþã o fiinþã socialã, care comunicã
ºi relaþioneazã permanent. Suntem dotaþi cu
un instinct al comunicãrii extrem de dezvoltat,
care se bazeazã pe sisteme complexe de
comunicare verbalã ºi non-verbalã. Rolul
comunicãrii este simplu. Ea face posibilã
conexiunea dintre indivizi, dintre organizaþii
si culturi. Gesturile, vorbirea directã, scrisul,
lectura, creaþiile artistice, tehnice sau
ºtiinþifice, transmit ceva, ne informeazã, sunt
instrumente ale dialogului interuman. 

Una dintre abordãrile cele mai delicate ale
comunicãrii este legatã de problema
dialogului dintre generaþii. Se vorbeºte adesea
despre conflictul dintre generaþii ºi este larg
dezbãtutã problema comunicãrii dintre

persoanele aflate la vârste diferite. Existã o
întreagã bibliografie legatã de rezolvarea
conflictelor dintre pãrinþi ºi copii. Specialiºtii
din domeniul psihologiei sociale au încercat
sa ofere soluþii de rezolvare a conflictelor si
erorilor comunicaþionale dintre persoanele
aflate la vârste ºi în situaþii diferite. Ei au ajuns
la concluzia ca  existã o tendinþã instinctivã a
omului de a respinge tot ce este nou, de a se
opune opiniei celuilalt iar acesta atitudine
dãuneazã relaþiilor dintre tineri si maturi,
dintre pãrinþi ºi copii. Situaþiile conflictuale
pot fi diminuate, dacã, pe de o parte, tinerii
reuºesc sã fie mai înþelegãtori, pe de alta parte,
dacã reprezentanþii generaþiilor vârstnice au
grijã sã nu rãmânã în urmã ºi evolueazã
împreuna cu cei care au o atitudine ºi o
concepþie diferitã.

Dacã mã gândesc bine, evitarea
conflictelor verbale poate fi obþinutã cu un
strop de bun simþ, cu puþinã înþelegere ºi cu
acceptarea faptului cã suntem diferiþi
deoarece purtãm cu noi structuri logice ºi
emoþionale unice, am fost educaþi diferit ºi am
trecut prin experienþe de viaþã irepetabile. Nu
este nevoie sã parcurgi tratate ºi studii de
psihologie a comunicãrii  pentru a te face
înþeles. E nevoie de cunoaºterea unei limbi, de
sinceritate ºi bun simt pentru a stabili un
dialog eficient.

Dialogul se realizeazã întotdeauna cu un
scop. Prin comunicare ne expunem gândurile
ºi sentimentele, transmitem informaþii,
educãm oameni, coordonãm ºi conducem
organizaþii. În cadrul dialogului oferim laude,
criticãm, dojenim ºi mângâiem suflete.
Comunicarea face parte din noi înºine. Pentru
unii este un cadou, pentru alþii o povarã,
depinde de mãiestria sau lipsa de fineþe  cu
care ºtim sã folosim cuvintele în mod
constructiv ori distructiv. Ce înseamnã sã
foloseºti limbajul verbal în mod constructiv?
Înseamnã sã critici fãrã sã rãneºti. Înseamnã
sã educi ºi sã îndrepþi, fãrã a fi batjocoritor.
Înseamnã sã ºtii sã asculþi fãrã sa întrerupi.
Înseamnã sã fi suficient de inteligent pentru a
distinge între adevãr ºi minciunã. Înseamnã sa
râzi la o glumã ºi sã plângi atunci când cineva
suferã sau e nedreptãþit. Vorbirea eficientã nu
necesitã  calificare specialã. Ea solicitã
exprimare corectã, coerentã, discreþie ºi stil.
V-aþi gândit vreodatã la puterea vindecãtoare
sau distructivã a cuvintelor?  Presa scrisã ºi
cea televizatã abundã în exemple referitoare
la forþa manipulatoare a  vorbelor ºi
imaginilor. Nimeni nu vrea sa fie manipulat,
ºi totuºi fiecare se lasã influenþat de o ºtire sau
alta, de pãrerea unei personalitãþi publice,
artistice sau culturale.

Indicat ar fi sã ne lãsãm influenþaþi de
principiul bunului simþ, punându-l în aplicare
atunci când emitem sau receptãm un mesaj.
Bunul simþ ar trebui sã funcþioneze ºi în sfera
jurnalismului scris sau audio-vizual, care este
intoxicat de inculturã ºi abundã în expresii
indecente, considerate inedite. Ar fi bine sã nu
promovãm o esteticã a urâtului ºi sã folosim
limba românã cu simþ de responsabilitate,  cu
migalã creatoare, sprijinindu-ne pe
înþelepciunea proverbului românesc care
spune: „Vorba dulce mult aduce”…

LILIANA MOLDOVAN
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Motto: 
„O luptã-i viaþa; deci te luptã.
Cu dragoste de ea. Cu dor”

G. Coºbuc

Bine, bine, dar pânã când? Iar generaþia de sacrificiu?
Am impresia cã este vorba despre popoare de sacrificiu, nu
despre generaþii. Pentru unii ... viaþa e un joc, cu reguli care
trebuiesc învãþate ºi respectate. Noi însã nu ne jucãm. Noi
luptãm continuu. Bunicii noºtri au trecut prin Primul
Rãzboi Mondial. Generaþie de sacrificiu ... ce sã-i faci! Pãrin-
þii ... prin al Doilea Rãzboi. Asta e, aºa e viaþa! Noi am fost
material didactic ... s-au fãcut experienþe pe noi. Am suferit
spãlãri de creier benefice ºi malefice. Cele benefice ... aº
exemplifica patriotismul. Chiar dacã, uneori, era puþin
exagerat, mai bine aºa, decât acum, când îl considerãm de
prost gust ºi demodat. 

În ceea ce priveºte manipularea ... aº exemplifica prin
planurile cincinale. În 5 ani se pot întâmpla multe, aºa cã,
de ce sã nu promitem totul, orice ... peste 5 ani? Cine mai
are rãbdare, cine mai þine minte, cine mai trãieºte? ªi aºa
am invãþat sã trãim, sã ne facem planuri, sã ne catapultãm
în viitor ... ºi sã ignorãm, atât cât putem, prezentul. Totuºi ...
viaþa e acum ºi aici. ªi suntem iar o generaþie de sacrificiu,
de data aceasta dãruind, cu generozitate, ºtafeta ... copiilor
noºtri. Alþi ºobolani de laborator, care s-au nãscut în
strãinãtate sau doar cresc acolo, vlãstarele noastre sunt deja
sacrificate, chiar dacã nu-ºi dau seama sau nici mãcar noi
nu înþelegem ... cã am nãscut o nouã generaþie de sacrificiu.
Sunt iar ... primii reprezentanþi ai celei de a doua generaþii
de strãini, sunt iar avangardiºtii care vor trebui sã deschidã
uºile ºi sã probeze mereu cã sunt la fel de buni ca ceilalþi,
localnicii. Începutul e greu, totdeauna, iar noi suntem, ca de
obicei, mereu la început. Peste toate astea ... o crizã
economicã devastatoare ºi mãsuri de austeritate. De la þarã
la þarã aceastea se traduc altfel, doar cã iar am auzit cã peste
nu ºtiu câþi ani ... ”va fi bine ºi la varã cald.” ªi iar am auzit
cã dacã aceastã generaþie de sacrificiu va trece cu bine ºi
prin aceastã experienþã, atunci copiii noºtri vor ... Vor ce?
Ceea ce am trãit noi? Iar?

Spania e în stradã. Merg pe vârfuri, ca sã nu-i trezeascã
pe greci. Grecii ... ori aruncã cu bombe, ori nu ies deloc,
asta pentru cã, dupã 400 de ani de ocupaþie turcã (ºi niciun
popor european nu a avut aºa o istorie sumbrã!) ºi toate
Rãzboaiele Mondiale ºi mãcelurile Rãzboiului Civil ... s-or
fi sãturat sã fie animale de laborator ºi generaþii de
sacrificiu. România ... sã nu mergem prea mult în istorie,
doar în urmã cu 20 de ani am trecut prin cea mai sângeroasã
Revoluþie a Europei de Est. Doar în urmã cu 22 de ani
trãiam cea mai cruntã dictaturã comunistã. Noi ieºim pe
strãzi ... ºi dansãm Pinguinul ... atunci când demonstrãm.
Sistemul e greºit, nu oamenii. Mãsurile de austeritate
trebuie sã se termine, vinovaþii trebuie sã plãteascã.  Tare-i
greu! ªi trebuie sã regândim totul, avem obligaþia asta, faþã
de copii noºtri. Ce lume le oferim? Ce viitor? Iar planuri
cincinale, iar visuri deºarte? Nu, viaþa este aici ºi acum!

Ioana Diaconu
Grecia

Tare-i
greu!

EEDDIITTOORRIIAALL„Vorba dulce mult aduce!”
Dorinþa de aprobare este,

probabil, instinctul cel
mai profund al omului

civilizat” - scria la
începutul secolului

trecut, celebrul scriitor
american Somerset

Maugham. Nu încape
îndoialã, nevoia de a fi
acceptat aºa cum eºti,
dorinþa ca gândurile ºi

ideile tale sã fie
receptate cum se cuvine,

reprezintã una din
nãzuinþele  fireºti ale
omului. Indiferent de

palierul socio-cultural,
educaþional sau

economic pe care se
situeazã, fiecare individ
doreºte sã fie ascultat ºi

încearcã sã se facã
înþeles. În acest sens
foloseºte mecanisme

conºtiente sau
inconºtiente de

comunicare interumanã,
cu speranþa cã prin

intermediul lor poate
dialoga eficient, îºi poate

dezvãlui gândurile ºi
sentimentele.

Fondatã în 1996 în Timiºoara, la iniþiativa lui Eddie Neumann ºi
Florin Barbu, purtând iniþial numelede „ FunkinLeFree”, “Blazzaj” se
impune printr-un sound complex, plin de energie, culoare ºi
originalitate. Versurile încãrcate de mesaj sunt sugerate - chiar ºi
înaintea unei audiþii- de numele trupei provenit din combinaþia
cuvintelor ‘blazare’ ºi ‘jazz’, folosit însã invers, adicã ‘zzaj’. Citit de la
coadã la cap, nu e altceva decît ‘jazzalb’. Actualii membrii, deºi
implicaþi de-a lungul timpului ºi în alte proiecte muzicale individuale,
ºi-au conturat o amprenta muzicalã bine definitã în zonã muzicalã de
Funk / Fusion / Nu-Jazz. “Degustatã în cantitãþi imaginabile, noua piesã
a trupei Blazzaj, te poate purta în universuri nebãnuite, cãci Orwell este
mai mult ca oricând printre noi. Ferma animalelor este omniprezentã.
Dacã ar fi sã continuãm poveºtile orwelliene pe un portativ, acesta s-ar
numi lejer Ogradã. Asemãnarea, diferenþã sau coincidenþa cu situaþia
actualã din þara noastrã....sau a voastrã este pur ºi simplu -
întâmplãtoare.” Albumele apãrute pe piaþã pânã la ora actualã sunt:
Macadam(1998),Atentie Blazzaj! (2003) 
www.soundcloud.com/blazzaj/ograda  sau  www.myspace.com/blazzaj

…deci miercuri 22.06.2011, dupã ce ai lãsat rindeaua din mânã, ai

dat naibii cursul, ai oprit banda rulantã sau te-ai îndepartat de tastaturã
iar pistonul scaunului tãu, s-a decomprimat total - cu fââssst-ul specific -
îi spui ºefului tãu, sã nu cumva, sã uite, ca mâine 23.06 este sarbãtoare
ºi trebuie sã te ponteze ca atare, (nu ca data trecutã) si vino în
Laboratorium sã te… des-trã-bã-lezi cu BLAZZAJ - desigur… dacã ºi
numai dacã, þi-ai rezervat din timp loc – clubul este mic… aber fein.
19:30 – deschidem...20:30 – începem... ºi când ne lãsaþi voi… plecãm!

Intrarea: 12,- Euro - cu reducere (elevi, studenþi, membri FORUM
GERRUM & Laboratorium): 10,- Euro

Kulturzentrum Laboratorium
Wagenburgstraße 147, 70186 Stuttgart-Ost
Rezervãri: 0711 / 64 93 926 

www.laboratorium-stuttgart.de      www.forum-gerrum-stuttgart.de
Rezervãri: Deutsch-Rumänisches Forum Stuttgart e.V.

Mobil 01577- 9078470, e-Mail: reservation@forum-gerrum-stuttgart.de

Miercuri 22.06.2011 în LABORATORIUM (joi 23.06 este liber)
Tavi Horvath (voce), Vali Potra (tobe), Petricã Ionuþescu (trompetã), Uþu Pascu (bass), Horia Criºovan (chitarã), Lucian Nagy (saxofon)

sunt…

Blazzaj Funk / Fusion / Nu-Jazz
from Timiºoara



La invitaþia doamnei Liliana Moldovan,
directorul onorific al Bibliotecii Româneºti „Ion
Minulescu” din Nurnberg, Germania, Biblioteca
Judeþeanã Vrancea ºi-a arãtat disponibilitatea ºi
interesul de a participa cu o donaþie de carte
pentru a sprijini comunitatea de români din
Nürnberg.

Pentru acest proiect Biblioteca Judeþeanã
“Duiliu Zamfirescu” Vrancea, prin Centrul de
limbi strãine, coordonat de bibliotecar Ana Maria
Cãtãnoiu a cooptat parteneri locali, care au donat
peste 100 de exemplare de carte, din domeniile
solicitate: Comunitatea evreiascã din Focºani -
coordonatã de preºedintele Mircea Rond,
Biblioteca de weekend ªerbeºti Vidra -
coordonatã de Doina Stratton-Andrieº, ªcoala
Bordeasca Veche prin elevii îndrumaþi de prof.
Steluþa Bãtrînu, Asociaþia Culturalã „Duiliu
Zamfirescu”, director Gheorghe Neagu, ºi

Biblioteca Judeþeanã “Duiliu Zamfirescu”
Vrancea.

“Suntem încântaþi atât de invitaþia de a
sprijini prin donaþii o altã bibliotecã româneascã
de peste hotare, cât ºi de faptul cã am gãsit în
comunitatea vrânceanã doritori sã ofere acest
sprijin. Spre marea noastrã bucurie, ni s-a
transmis cã sunt foarte solicitate cãrþile în limba
românã ºi folosite în diverse activitãþi de
socializare pentru toate categoriile de vârstã.
Mulþumim donatorilor noºtri pentru cã ne-au fost
din nou alãturi, într-un timp atât de scurt dupã
proiectul canadian, mulþumim pentru invitaþia ºi
ºansa de a pune o nouã piatrã la temelia unei
biblioteci de carte româneascã, de aceastã datã
din Germania.” (director Teodora Fîntînaru).

DIRECTOR, Relaþii Publice
drd. Teodora Fîntînaru

bibl. Olaru Maria-Cristina
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Joi, 28 Aprilie, 2011. În sala Casei tuturor
vârstelor din Nurnberg, am povestit, printre altele,
întâmplãri reale din existenþa mea precarã marcatã
de lucruri de neînþeles, pentru majoritatea, dar
fireºti pentru cei care cautã calea spre luminã a
bunului Dumnezeu. În faþa asistenþei venitã sã
boteze Centrul Cultural din Nurnberg, a pãrut
surprinzãtoare mãrturisirea mea. Dar, povestind
încercãrile prin care trecusem, cu mila Domnului,
doream sã relev faptul cã fãrã vrerea lui
Dumnezeu nimic nu ar fi existat... din cele ce se
petreceau chiar în acele momente. 

Rãsfoiam experienþe prezentate în cãrþile
scrise cu voia Domnului:

- Maimuþa de mãtase
- carte plinã de gânduri nerostite, o colecþie de

tristeþe asezonatã cu speranþe, publicatã în anul
2007,

- Noaptea nu va mai fi acolo
- cartea scrisã, cu voia Domnului, în patru

zile, eu fiind doar mâna care a folosit  tastatura,
cuvintele fiind scrise de la sine, acolo unde le era
rostul. Nu am reuºit s-o tipãresc, din motive lesne
de înþeles. Dar ea este scrisã ºi în inima mea. Nu
mi-a fost greu sã povestesc fragmente, oferind
pilde din întâmplãrile mele, pilde care
demonstreazã clar cã nimic nu este întâmplãtor ºi
nimic nu se poate fãrã voia Domnului.

Povestind cu ardoare, am reuºit sã captez
atenþia invitaþilor.

Erau uimiþi de nonºalanþa cu care etalam
suferinþa, umilinþa, disperarea, decãderea,
ridicarea din mocirla vieþii, etape existenþiale prin
care trecusem pentru a ajunge ºi în faþa lor. Erau
frapaþi de lupta acerbã dusã pentru a mã agãþa de
viaþã, dornicã sã regãsesc linia de plutire. Îmi
expuneam sufletul încercat mulþumind Domnului
pentru privilegiul de a mã afla la Nurnberg ºi a le
face cunoscute cãile prin care rãtãcisem în
cãutarea lui Dumnezeu. Gesticulam, în încercarea
de a mã face mai bine înþeleasã. Îmi urmãreau
miºcãrile, mulþi având lacrima tristeþii pe obraz,
cum ºi eu purtam lacrima mea pretutindeni. La
finalul expunerii, aplauze îndelungate rãsunau în
salã, neaºteptat. Am simþit nevoia sã mã ridic în
picioare, ºi sã mã înclin în faþa ascultãtorilor mei.
Pãream un trup ºi un suflet. În acele momente,

pentru a doua oarã, am auzit vocea numai de
mine ºtiutã spunând :

- Acesta este cântecul pe care vreau sã-l
ascult. Pentru asta þi-am dat un glas aparte.

De acum înainte, acesta sã îþi fie adevãratul
cântec

Din mulþime, s-a desprins silueta înaltã a
Evei, director al Casei tuturor vârstelor. Faþa îi
radia. Vãdit emoþionatã, privindu-mã în ochi, fãrã
clipire, a început sã rosteascã mulþime de cuvinte
în limba germanã. 

Neînþelegând ce spune, firesc, am rugat-o pe
Ionela van Rees Zota sã-mi traducã.

Þinându-mã de mânã, Eva repeta:
- Nu cunosc limba românã, dar ascultându-te,

vãzând cum gesticulezi, ºi cum faþa îþi radia
rostind numele lui Dumnezeu, am simþit cã tot ce
spui vine din inimã, din tot sufletul tãu. Am
înþeles tot ce ai spus.

Rugând-o pe Lili Moldovan sã facã o
fotografie, m-am grãbit sã imortalizez
momentul.

Ce poate fi mai frumos!?

În zilele de 13-14 mai a.c. s-au
desfãºurat la Parlamentul României,
alegerile pentru funcþiile de conducere din
cadrul PD-L.

Au fost invitaþi peste 1.300 de delegaþi
ai celor peste 350.000 de membrii ai
partidului de guvernãmânt, care în urma
unor dezbateri furtunoase ºi-au ales prin
vot secret liderii Consiliului de
Coordonare. De menþionat este faptul cã, la
ºedinþele Convenþiei Naþionale, au asistat ºi
unii membrii ai corpului diplomatic din
Bucureºti, ceea ce subliniazã apartenenþa
PD-L-ului la alianþa europeanã creºtinã.

Cuvântarea de deschidere a revenit
Preºedintelui tuturor Românilor, domnul
Traian Bãsescu, care a trecut în revistã
evenimentele politice de dupã alegerea sa
din 2009.

Excelenþa Sa a
constatat un progres în
guvernarea  Boc, prin
frânarea recesiunii ºi
ieºirea din criza eco-
nomicã. A remarcat
apoi, greºelile efec-
tuate de unii demnitari
PD-L, pe fondul unor
erori de comunicare ºi
lipsa de curaj în
contracararea opozi-
þiei social-democrato-
liberale susþinutã de
televiziunile moguliste. La fel, a pledat
pentru renunþarea la politicienii care par a
fi“ multilateral dezvoltaþi“ dar nu fac nimic,
în ideia unei selecþii mult mai severe pe
competenþe profesionale ºi umane pentru
ca PD-L-ul sã se reformeze mai întâi în
interiorul sãu ºi apoi în exterior!

Preºedintele a propus continuarea
reformei þãrii, pentru ca România sã fie
recunoscutã din plin ca membrã a UE.

Alegerile pentru funcþiile de conducere
s-au desfãºurat prin disputa a trei candidaþi,
în frunte cu domnii: Emil Boc, Vasile Blaga
ºi Theodor Paleologu.

Rivalitatea strategicã a atins punctul
culminant între vechii lideri, Boc vs Blaga,
împãrþiþi în tabere distincte foarte active ºi
zgomotoase pe întreaga duratã a
prezentãrilor ºi intervenþiilor lor. A câºtigat
detaºat domnul Emil Boc, susþinut ºi de
Diaspora, ceea ce înseamnã cã primul

ministru al României, rãmâne preºedinte de
partid ºi în urmãtorii 4 ani, în vederea
finalizãrii reformelor începute. Înfrângerea
domnului Blaga, a avut un feedback
exploziv în gruparea sa, aflatã la un
moment dat pe punctul unei ieºiri în bloc
din PD-L, ceea ce l-a determinat pe domnul
Boc, la diverse soluþii diplomatice de
salvare a integritãþii partinice.

S-au ales apoi prim-vice-preºedinþii ºi
vice-preºedinþii, dupã care preºedintele
nostru al Diasporei, domnul William
Gabriel Brânzã, a fost validat cu peste 600
de voturi, pe funcþia de secretar executiv al
Consiliului de Coordonare.

În general, a învins generaþia Boc,
adepta reformei rapide ºi decise în faþa
aripii moderate ºi mai lente în procesul de

transformare al þãrii,
aºa cum este
consideratã generaþia
B l a g a - B e r c e a n u -
Videanu. Locote-
nenþii preºedintelui
Boc, cu noii aleºi
Gheorghe Flutur,
Elena Udrea, Monica
Macovei ºi Sever
Voinescu, par mult
mai ofensivi în
actuala campanie de
redresare economicã
cu toate cã riscurile la

care sunt supuºi mediatic le recepþionãm
din plin în cadrul televiziunilor „moguliste“
din Bucureºti.

În privinþa Diasporei, participarea
reprezentanþilor Spaniei, Italiei, SUA, a
Canadei ºi bineînþeles a Germaniei, la
Convenþie, s-a înscris ca un „highlight“, ce
defineºte europenizarea partidului cât ºi a
alegerilor în sine. Doamna Monica
Macovei, euro-deputat parlamentar la
Bruxelles, a marcat în speech-ul ei,
participarea Diasporei, care a fost
recunoscutã de cãtre membrii PD-L din
þarã, ca parte integrantã  a partidului. Gestul
ca atare reprezintã o premierã românescã în
eliminarea discriminãrilor tradiþionale între
„ei“ ºi „noi“ ceea ce denotã un pas
important în reforma internã a PD-L, în
domeniul mentalitãþii tradiþionale.

Mihai Rusu
fondator PD-L Germania 

Eva din Nurnberg : Nu cunosc limba românã, dar am înþeles
tot ce ai spus ! - Elena Toma 

Noaptea nu va mai fi acolo 

Comunicat de
presã dupã
Convenþia
Naþionalã 

a PD-L

Biblioteca Judeþeanã “Duiliu Zamfirescu” Vrancea a continuat seria donaþiilor de
carte cãtre biblioteci din strãinãtate. Biblioteca Româneascã din Nurnberg,

Germania, va primi peste 100 de exemplare prin proiectul Cãrþi pentru Germania.
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De ce au ales
revenirea în România

Alexandru Ioan Cuza, al cãrui
nume îl poartã asociaþia noastrã, a
murit la 15 mai 1873, în hotelul
Europäischer Hof, Heidelberg. Sâm-
bãtã 14 mai, ora 16.00 la Volksho-
chschule Heidelberg, Bergheimer
Straße 76 a avut loc comemorarea
morþii lui Cuza.

La întâlnire s-a citit un scurt
material privind anii de exil ai
domnitorului. Doamna dr. Romaniþa
Constantinescu a vorbit despre
caracterul progresist, democratic, al
reformelor înfãptuite în timpul
domniei lui Al. I. Cuza.

Dupã discuþii, ea a prezentat
cartea “Erinnerungskulturen in den
südosteuropäischen Ländern nach
1989”, carte care a fost dedicata
domnului prof. dr. dr. h. c. Klaus
Heitmann (membru de onoare al
asociaþiei noastre), cu ocazia
împlinirii vârstei de 80 de ani. În
discutii, au fost subliniate unele
asemãnãri între perioada lui Cuza ºi
actualitatea de dupã 1989. Intrarea a
fost liberã.

Invitaþie la
comemorarea
lui Al. I. Cuza

Nu aduce anul ce aduce ceasul,
mi-am spus întotdeauna! 

Nu e prima datã când mi se
întâmplã sã mã conving de acest
adevãr.

Dacã ar ºti I.L.Caragiale unde va fi
lansatã „Antologia Portrete, stena-
horii, vorbe”, inspiratã din jurnalele
sale, cred cã s-ar bucura, sus, în
armoniile albastre ale împlinirilor
sortite. Scrisã de prof. Nicoale Boaru,
director al bibliotecii Nicolae Iorga
din Ploieºti,  „Antologia Portrete,
stenahorii, vorbe”, va fi lansatã în
inima Germaniei, la Nürnberg.

Orgaizatorii acestui eveniment
sunt: Ionela van Rees- Zota-
Preºedintele Centrului Cultural
DACIA ºi Elena Toma- Redactor ªef
la  Radio R România  care au onoarea
sã vã invite marþi 28 iunie 2011,

începând cu orele 18, la  MehrGenera-
tionenHaus (Schweinau)- Schwei-
nauer Hauptstrasse 31, din Nürnberg,
cu ocazia unei dublei lansãri de carte,
respectiv:

• Antologia Portrete, stenahorii,
vorbe - autor Nicoale Boaru

• Fiinþe dificil de fixat -  Elena
Toma 

Cu aceeaºi ocazie, va avea loc ºi
înfrãþirea între biblioteca Ion
Minulescu din Nürnberg ºi biblioteca
Nicolae Iorga din Ploieºti, prilejuitã
de împlinirea a 90 de ani de la
înfiinþarea celei mai vechi biblioteci
din România, unica deþinãtoare a unor
documente istorice ce dateazã din sec.
al XVI-lea, dar ºi împlinirea unui an
de la înfiinþarea bibliotecii Ion
Minulescu din Nürnberg.

Elena Toma

Nürnberg, aºteaptã-ne! Revenim!

Antologia scrisã
dupã jurnalele lui 
I. L. Caragiale va fi
lansatã la Nürnberg

Cred cã dorul de þarã este unul din sentimentele care nu poate fi
mãsurat ºi mai ales nu poate fi potolit foarte uºor. Separarea de
meleagurile natale lasã urme dureroase în suflet. De cele mai

multe ori bunãstarea economico-financiarã obþinutã de românii
plecaþi în þãri strãine nu poate compensa dorinþa de a revedea

meleagurile dragi ale copilãriei ori ale tinereþii. 

Uneori sentimentul de melancolie
produs de nevoia revederii îi
determinã pe cei plecaþi din þarã sã se
întoarcã ºi sã trãiascã din nou
româneºte. Plecând de la aceastã
situaþie, Sanda Pralog, fost consilier
prezidenþial pe Relaþia cu Românii de
Pretutindeni, a avut ingenioasa idee
de a reuni într-o carte mãrturisirile
unor români remarcabili care au ales
reîntoarcerea în România. Apãrutã la
Editura Polirom, în anul 2010,
antologia Sandei Pralog, „De ce m-am
întors în România” cuprinde o serie
de dialoguri realizate cu 39 de
personalitãþi, de profesii ºi vârste
diferite, care au acceptat sã dezvãluie
motivele pentru care s-au întors în
þara natalã.

Printre cei intervievaþi se aflã
nume cunoscute ca: Mariana
Nicolesco, Mihaela Mihai, Gheorghe
Zamfir,  Neagu Djuvara, Principesa
Margareta a României.

Parcurgând atractivul volum al
Sandei Pralog am selectat câteva
opinii pe care  le-am considerat
inedite. 

• MARIANA NICOLESCU
Celebra sopranã de talie

internaþionalã care a cântat pe scene
din Milano, New York, Salzburg,
menþioneazã cã a purtat România în
suflet pe oriunde a umblat ºi a revenit
în þara natalã “pentru a contribui la
renaºterea ei, prin muzicã, prin artã,

prin cânt.”

• MIHAELA MIHAI
Cântãreaþa de muzicã uºoarã a

pãrãsit România în 1975 pentru a
pleca la Paris ºi a revenit în þarã în
ianuarie 1990. S-a stabilit definitiv în
România, dupã 10 ani. Despre
proiectele pe care le-a realizat aici
recunoaºte cã i-au devorat viaþa,
energia ºi banii. Mihaela Mihai
considerã cã : “Intelectualii români se
izoleazã în statutul lor de cugetãtori
cu mentalitate de cãrturari de la
marginea Europei, neproductivi ºi
incapabili sã conducã un proiect în
afarã de scrierile lor”.

• GHEORGHE ZAMFIR
A trãit în strãinãtate 33 de ani ºi s-

a întors în România chiar dacã ºi-a dat
seama cã acesta este o þarã “pierdutã”,
pe care numai religia ºi credinþa în
Dumnezeu o mai poate salva”.”Trãim
într-o epocã sumbrã   în care cred cã
trebuie sã ne rugãm pentru viaþa
noastrã”- spune maestrul.

• NEAGU DJUVARA
Un veritabil aristocrat  al culturii

române, Djuvara a pãrãsit România în
1944, a petrecut 14 ani, la Paris ºi 23
de ani în Africa, iar în þarã s-a reîntors
târziu, dupã vârsta de 67 de ani, mai
precis în 1990, când a fost angajat ca
profesor asociat la Facultatea de

Istorie din Iaºi. Domnia sa
mãrturiseºte: “când eram în Africa
visam pe româneºte, când aveam
insomnii þineam discursuri politice în
româneºte ºi visam sã mã întorc în
þarã”. 

• Principesa MARGARETA
a ROMÂNIEI 

S-a nãscut în Elveþia ºi a vizitat
prima datã România în 1990, când a
pus ºi bazele fundaþiei care îi poartã
numele. S-a mutat definitiv în þarã în
2001 ºi locuieºte pe domeniul
Sãvârºin de lângã Arad. Alteþa regalã
crede cu tãrie în rolul central pe care
îl poate avea educaþia în dezvoltarea
României.

Concluzia pe care o desprindem
citind mãrturisirile personalitãþilor,
care au colaborat la realizarea
volumului „De ce m-am întors în
România”, este simplã: cu toþii s-au
întors în þarã deoarece dupã cum
spunea (la începutul secolului XX)
filosoful Constantin Noica: „În
România e încã totul de fãcut”.
Intrând în armonie cu vorba lui Noica,
fostul ministru al culturii, Andrei
Pleºu observa: “E de fãcut ceva în
toate domeniile. Problema României
nu o reprezintã cei care pleacã în
strãinãtate ºi rãmân acolo, ci tinerii
care se întorc acasã ºi sunt nefolosiþi”.
“Asta e ceva criminal”.

Liliana Moldovan



În data de 14 mai la Consulatul Român
General de la München, dupã mai bine de trei ani,
a avut loc adunarea generalã a Ligii Asociaþiilor
Româno-Germane din Germania (LARG), prilej
unde s-au întâlnit membrii asociaþiilor ce au
rãdãcini româneºti de pe teritoriul Germaniei. La
acest eveniment a fost invitatã ºi doamna Consul
General de la München -Brânduºa Predescu-
care a susþinut o alocuþiune de suflet pentru cei
prezenþi. Printre cuvintele de susþinere ºi
încurajare doamna consul nu a omis faptul cã
întâlnirea LARG este un important eveniment
pentru românii din Germania, sperând în acelaºi
timp într-un „restart” plin de forþe noi ºi energii
creatoare. ªedinþa a început prin prezentarea

participanþilor, apoi au fost trecute în revistã  de
cãtre domnul Lucian Glass activitãþile LARG
2008 - 2010 ºi  a fost susþinut raportul comisiei de
cenzori prezentat de doamna Mariana Mateiaº,
menþionându-se cã nu trebuie omis faptul cã
domnul Gheorghe Sãsãrman a fost cel care încã
de la prima cãrãmidã (din anul 2002) a stat alãturi
de Ligã, atât la bine cât ºi la greu. 

ªedinþa a  continuat supunându-se la vot
fiecare capitol din Statutul LARG, apoi s-a trecut
la nominalizãrile pentru noul comitet de
conducere. Dupã o dezbatere de mai bine de trei
ore ºi dupã un vot democratic liber ºi deschis s-a
ales noul comitet LARG.

Preºedinte a fost ales domnul Lucian Glass,

urmat fiind de cei doi Vicepreºedinþi: Ionela van
Rees-Zota pentru probleme externe ºi massmedia
ºi Emil Mateiaº pentru probleme interne ºi
purtãtor de cuvânt. Funcþia de secretarã a fost
preluatã de cãtre doamna Adela Fellner.
Departamentul organizare a fost predat domnului

Dan Gogleazã, iar Daiana Matieº a fost
desemnatã departamentului culturã. Ca ºi pânã
acum, caseria a parvenit doamnei Anca Gerner.

Noua formulã LARG ºi-a propus ca în
perioada imediat urmãtoare sã se restructureze
pagina web  (www.larg.de),  sub un nou format,
sã se punã accentul pe susþinerea ºi mãrirea
asociaþiilor ºi instituþiilor care vor fi membre
LARG, dar ºi legarea de noi parteneriate în
vederea susþinerii, mediatizãrii ºi lãrgirii ariei de
acþionare a LARG-ului. Membrii noului comitet
al LARG-ului ºi-au exprimat convingerea cã
activitatea ligii se va desfãºura în viitor sub
semnul ideii cã mediul asociativ românesc din
Germania trebuie sã fie un exemplu de
solidaritate ºi înþelegere între originarii din
România care trãiesc în afara graniþelor þãrii, dar
ºi a preluãrii ºi transmiterii mai departe a tuturor
evenimentelor organizate de aceºtia.

Jurist
Ionela van Rees- Zota
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Adunarea generalã a Ligii
Asociaþiilor Române din Germania
(LARG) a avut loc anul acesta la
Consulatul Român General de la
München. Cine este Liga (LARG) ºi ce
îºi propune ea? Liga este o organizaþie
umbrelã care are þelul de a pãstra
identitatea culturalã, promovarea
culturii, precum ºi buna  înþelegere între
naþiuni. Liga urmãreºte exclusiv ºi
nemijlocit scopuri de folos obºtesc  ºi
activeazã în chip altruist; ea nu
urmãreºte scopuri economice proprii. 

Caracterul obºtesc al Ligii exclude
activitatea politicã. Deci Liga încearcã
sã fie liantul între numeroasele asociaþii
româneºti ºi româno-germane care
activeazã în Germania fãrã a-ºi lua
prerogativele unui for conducãtor sau

coordonator ci având un rol
reprezentativ unitar pentru acestea.

Pe scurt, românii din Germania sã
vorbeascã cu o singurã voce. Grea
misiune, pentru noi românii! Gazda
noastrã, doamna consul general de la
München – Brânduºa Predescu ne-a
urat „bun venit” într-o cuvântare care,
cum spunem noi românii, ne-a mers la
inimã. Dl. Lucian Glass a deschis apoi
lucrãrile adunãrii.

Dupã prezentarea Dãrii de seamã
asupra activitãþii LARG de la ultimele
alegeri (Lucian Glass) ºi a Raportului
comisiei de cenzori (Mariana Mateiaº),
s-a trecut la discutarea ºi supunerea la
vot a modificãrilor privind statutul
LARG.

Modificãrile, care vizeazã o

deschidere ºi mai puternicã spre toate
asociaþiile non-politice care activeazã
în Germania ºi au rãdãcini româneºti,
indiferent de naþionalitate, au fost
iniþiate de vechiul comitet de
conducere, Emil Mateias, Daiana
Matieº, Ion Dumitru, Lucian Glass,
Viorel Baetu, Alexandru Gârleanu, cu
ajutorul neprecupeþit al dl. Gheorghe
Sãsãrman, preºedinte de onoare al
Ligii, unul dintre cei care a pus piatra
de temelie a acestei asociatii.

Dupã dezbateri constructive, care
au dus în final la un statut cu care Liga
sã-ºi poatã îndeplini în condiþii optime
misiunea asumatã, s-a trecut la alegerea
noului comitet, pentru perioada 2011 -
2013.

Dl. Lucian Glass, un membru
marcant al Diasporei româneºti
din Germania, a fost ales
preºedinte, iar ca vicepre-
ºedinti, au fost alesi d-na.
Ionela van Rees-Zota
directoarea agenþiei de presã
Asii României ºi dl. Emil
Mateias, cunoscut prin
proiectele de culturã ºi asistenþã
socialã pe care le promoveazã
în România. Ceilalti membrii ai
echipei de conducere, Daiana
Matieº care conduce redactia
ZIG-ZAG DE ROMANIA din
cadrul postului FREIES
RADIO FÜR STUTTGART,
Dan Gogleazã, preºedintele
Centrului Cultural Român din
Köln, Adella Fellner de la
Forumul German-Român
Stuttgart ºi d-na. Anca Gerner
care a rãmas ºi în continuare cu

povara finanþelor. Le dorim mult succes
în realizarea þelurilor propuse, din care
amintim capetele de afiº:

Exercitarea rolului de liant între
membrii Ligii, prin mijlocirea
comunicãrii dintre aceºtia ºi iniþierea
unor acþiuni comune. 

Corelarea intereselor membrilor în
atingerea unor scopuri comune:
pãstrarea identitãþii culturale româneºti,
promovarea schimbului cultural
româno-german, precum ºi întãrirea
unitãþii românilor din Germania.

Promovarea unei imagini corecte a
României ºi a valorilor româneºti din
þarã ºi de peste hotare în Germania,
Europa ºi în lume.

Reprezentarea membrilor sãi, în
context cu interesele lor, în faþa
organelor administrative ºi politice din
Germania ºi România.

Sprijinirea ºi îndrumarea mem-
brilor sãi în relaþiile cu Departamentul
Pentru Românii de Pretutindeni, de pe
lângã Guvernul României.

Promovarea legãturii cu Ambasada
ºi Consulatele României din Germania
ºi informarea membrilor Ligii asupra
acþiunilor specifice pentru diaspora pe
care acestea le organizeazã.

Informarea operativã a tuturor
membrilor sãi în legãturã cu acþiunile
(întâlniri, simpozioane, dezbateri,
evenimente cultural-artistice etc.) pe
care Guvernul României ori alte organe
cu caracter guvernamental sau
neguvernamental le organizeazã în
România sau în afara ei. La aceastã
Adunare generalã a Ligii au participat
în calitate de invitaþi ºi reprezentanþii
Asociaþiilor Studenþilor ºi Tinerilor
Români „StudRom“, membrã a Ligii
Studenþilor, Filiala Germania (LSRS).
În încheiere, trupa mixtã româno-
germanã ULMplugged din Ulm, ne-a
delectat auzul cu câteva piese mai noi ºi
mai vechi, muzica româneascã pe care
o cânta fie cu textul în original, fie
tradus. Sperãm sã fie într-un ceas bun!

Viorel Baetu (Michael Cuþui) 

Noua formulã a Ligii
Asociaþiilor Româno-Germane

din Germania (LARG)

Adunarea generalã a Ligii Asociaþiilor
Române din Germania (LARG)LA
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Data de 5 iunie va rãmâne pentru
mulþi dintre cei prezenþi la
MehrGenerationenHaus  ca o amintire
plãcutã, unde armonia dintre culturi ºi-
a pus amprenta adânc asupra
participanþilor ºi colaboratorilor. 

PETRECEREA INTERCULTU-
RALÃ A SENIORILOR  2011 a
început cu un cuvânt de bun venit
adresat  tuturor celor prezenþi ºi expus
în limbile: germanã, românã, turcã,
rusã ºi cehã, continuând apoi cu
muzicã de cor ºi acorduri
reprezentative româneºti, turceºti,

germane, ruseºti ºi cehe. România a
fost reprezentatã de cãtre Platforma
Culturalã AªII ROMÂNI din
Nürnberg, prin Preºedinþii acesteia
Ionela van Rees-Zota ºi Berthold
Staicu, alãturi de ceilalþi membrii ai
asociaþiei ºi românii din zonã.

Ambianþa a fost completatã cu
produse culinare specifice fiecãrei þãri,
plus prãjituri ºi deserturi variate. Petre-
cerea interculturalã a seniorilor 2011 a
fost un adevãrat succes, iar organiza-
toarea acestui eveniment - Eva Maria
Pietzcker a afirmat: „chiar dacã s-a

pornit ploaia, seniorii noºtri nu au
plecat acasã, s-au mutat în interiorul
clãdirii de la MehrGenerationenHaus
ºi au petrecut ore în ºir savurând
produsele fãcute de gospodinele de la
asociaþiile participante”.

Iatã cã se poate! Cinci culturi
diferite au reuºit sã se strângã, sã se
uneascã ºi sã facã pentru seniori o
petrecere, a lor, în aer liber, unde sã se
simtã bine, sã-ºi audã limba maternã,
dar nu în cele din urmã sã lege prietenii
noi. O oazã de bucurie ºi bunã
dispoziþie a fost aceastã petrecere a
tuturor gusturilor ºi talentelor culinare.
Sperãm ca iniþiativele de acest gen sã
continue ºi sã atragã tot mai mulþi
participanþi care apreciazã bucatele de
calitate, care vor sã petreacã timpul
liber în mod plãcut ºi, de ce nu,
educativ!

Jurist,
Ionela van Rees - Zota
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„Nu ºtiu alþii cum sunt”..ºi
nici n-am habar
habar ce ºi cum

gândesc moldovenii de peste Prut. ªtiu însã ce
gândesc moldovenii, ardelenii, oltenii ºi
muntenii. Noi spunem cã vorbim limba românã,
chiar dacã ea diferã, de la o regiune la alta ºi
intervin regionalismele. Existã o limbã cultã,
curatã, literarã, pe care ºtim cu toþii sã o
deosebim ºi existã ºi schimbãri de accent, de
tonuri, regionalisme ºi alte expresii specifice
zonelor þãrii, dupã care putem deosebi cãrei
regiuni geografice aparþine vorbitorul. Numai
moldovenii de peste Prut ... vorbesc moldove-
neasca! Aceastã sintagmã stupidã ºi hidoasã mã
face sã mã întreb cum ar suna, în traducere,
magazin non-stop? Magazin „deschis veºnic”?
Mihai Viteazul ar fi Mihãiþã Bãtãiosul, Rãzboiul
Stelelor este Gâlºiavã pi ºer ºi piron ... este locul
din care te urci în tren? Niciun român care l-a
citit pe Ion Creangã n-a avut nevoie de
traducãtor! Aceastã invenþie politicã nu face
decât sã dezbine un popor, pentru cã, mereu
spunem cu toþii, cã suntem acelaºi popor ºi
vorbim aceeaºi limbã,  despãrþiþi suntem doar
politico-economic. 

N-am sã cobor discuþia pomenind numele
vreunor actoraºi vremelnici ai diasporei din
Atena, care, pânã nu demult, se bãteau cu
pumnii în piept cã sunt singurii ºi adevãraþii
reprezentanþi ai românismului în Grecia, unicii
apãrãtori ai valorilor tradiþionale ºi cei mai
demni reprezentanþi ai României. Tezaurul
limbii doar de cãtre ei era pãstrat, iar întreaga
moºtenire strãmoºeascã fusese salvatã doar ºi
numai cu ajutorul lor. Restul ... niºte trãdãtori,
niºte vânduþi, niºte inculþi! Iatã cã, o parte a
acestora, au fost primii care au alergat sã devinã

traducãtori ai limbii moldovene. Mi s-ar pãrea de
prost gust ºi de un populism ieftin sã dau cu
noroi. Cum rãmâne însã cu românismul ... S-a
vãrsat?  

Veþi spune cã vremurile sunt aºa cum sunt ...
ºi vã voi spune cã da. Un loc de muncã este
important pentru oricine, în acest moment.
Numai cã, atunci când ºtii cã poate vei fi obligat
sã te miºti ºi dupã cum bate alizeul, e bine sã nu
te erijezi în deþinãtorul dreptãþii absolute, asta ca
sã nu devii ridicol. Nu doresc sã jignesc pe
nimeni în special, de aceea nu mã adresez
nimãnui ºi nici nu doresc sã ridiculizez pe

nimeni sau sã-l fac sã se simtã neimportant,
numindu-l actoraº ... pentru cã nu ar avea vreun
rost ºi nu s-ar rezolva problema care, îmi place
sã cred, ne preocupã pe toþi cei care simþim
româneºte. Este exact aºa, fiecare se descurcã
cum poate, atâta timp cât marii actori,
protagoniºtii, adicã Vlad Filat, Traian Bãsescu ºi
José Manuel Durão Barroso ... nu au contestat,
vreodatã, decizia U.E. din 2007, prin care limba
moldoveneascã a fost declaratã limbã oficialã a
U.E.  Angela Merkel a fost, de curând, la Chiºi-
nãu ºi a declarat cã înþelege ºi susþine Republica
Moldova, pentru cã ºi Germania a fost scindatã.

Nu cred însã cã germanii din Est au suþinut, vre-
odatã, cã vorbesc altã limbã decât cei din Vest.
S-au þinut „de fraþi” tot timpul, nu numai când au
avut interes. Nu-mi place sã cred cã moldovenii
de peste Prut vãd România sau românismul doar
ca pe o ocazie de a face rost de niºte vize, paºa-
poarte ... pentru a putea cãlãtori liberi. Nu-mi
place sã cred cã politicienii noºtri i-ar vedea pe
moldoveni doar ca pe niºte numere, foarte
necesare însã la alegerile din 2012. Nu putem
pune aºa problema, pentru cã, dacã aºa este, de
ambele pãrþi ...  atunci mai bine lipsã!  ªi nu, nu
este aºa, pentru cã fiecare cunoaºte oameni care
rezoneazã cu adevãrat româneºte ...  de o parte ºi
de alta a Prutului. Ce este moldoveneasca? Este
româna ... scrisã cu litere chirilice, este o combi-
naþie de cuvinte cu rãdãcinã româneascã ºi decli-
nate cu terminaþia în limba rusã? Fraþilor, nu exist-
ã! Pentru români este destul sã-i audã pe moldo-
veni vorbind între ei ruseºte ... ºi nu mai vor ni-
mic! E cea mai mare pedeapsã! Pe de o parte ...
le aminteºte de Maica Rusia, cu toate bineface-
rile pe care le-a adus României, de-a lungul
istoriei ºi, pe de altã parte ... îi sensibilizeazã,
fãcându-i sã se întrebe: cam câtã spãlare de
creier au suferit fraþii noºtri, astfel cã, din popor
dac, de origine latinã, sã se transforme ... în
vorbitori de limbã slavã? Cât vor fi suferit aceºti
oameni, când 80% din populaþie au, ca limbã
maternã, limba românã? Vã chem sã reparãm,
împreunã, trecutul. Mihai Ghimpu a sprijinit
mereu aceastã iniþiativã. ªi nu e singurul. Mai
sunt voci ... pe ambele maluri. Dacã chiar
suntem fraþi, atunci sã acþionãm unitar ºi
responsabil, sã cerem Europei sã elimine aceastã
falsã barierã de limbã dintre Republica Moldova
ºi România. Avem ... ºi aºa ... destule bariere! 

Ioana Diaconu

PETRECEREA INTERCULTURALÃ A SENIORILOR 2011

Dulºili grai moldovinesc
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L.H.: D-le Alexandru Drãghici (A.D.), în perioada
2001-2008 aþi fost editorul cunoscutului ºi
apreciatului ziar-online www.rom2.de. Iatã, aºadar
cã dupã trei ani, reveniþi în spaþiul medial german cu
ziarul electronic www.neu2.eu. Este într-adevãr o
concepþie nouã, aºa cum sugereazã cuvântul
german “neu” (în limba românã “nou”), din
denumirea site-ului?
A.D.: Acest ziar electronic este o noutate absolutã,

fiindcã nu vom publica pe el decât ºtiri sau anunþuri de
presã. Pãreri, eseuri, luãri de poziþie, polemici, º.a.m.d nu
vor fi publicate aici. Alt novum este publicarea de ºtiri în
limbile germanã ºi românã. Aceasta mai ales datoritã
faptului cã publicul cãruia noi ne adresãm este compus din
douã categorii:

- vorbitorii de limba germanã, care sunt interesaþi de
România sau de ceea ce are caracter „românesc” în spaþiul
lingvistic german (nu excludem posibilitatea sã cuprindem
ºi cititori din Austria ºi Elveþia)

- vorbitorii de limba Românã care au tangenþã directã
cu spaþiul lingvistic german. Aici sunt cuprinºi atât români
care trãiesc în Germania, cât ºi etnici germani care au
emigrat din România. Desigur cã internetul dizolvã
graniþele geografice, ceea ce ne face sã credem, cã vor fi ºi
alþi vorbitori de limba românã, dar ºi de germanã, care vor
fi interesaþi de informaþiile noastre.

L.H.: Veþi face o diseminare a ºtirilor, în sensul ca
veþi face o distincþie clarã între ºtirile care vor fi
publicate în limba germanã ºi cele publicate în limba
românã?
A.D.: Într-adevãr, vom cuprinde în programul nostru

ºtiri care vor fi publicate doar într-o limbã, dar ºi alte ºtiri
care vor fi publicate simultan în ambele limbi. ªtirile în
limba germanã au ca scop „apropierea” prezenþei
României, ori a românilor trãitori în Germania, de cititorul
de limba germanã. Aceºtia pot fi: persoane private, care au
un orizont informaþional ºi cultural bogat, dornici sã
cunoascã România ºi cultura româneascã, dar ºi oameni de
afaceri care vor sã afle mai mult despre o viitoare piaþã sau
potenþiale unde s-ar putea investi. Tot aici credem cã vom
putea atrage cititori de limbã germanã care doresc sã
cunoascã România, în calitate de turiºti. 

L.H.: Cu alte cuvinte faceþi o muncã de
„propagandã” pentru România ºi Români.
A.D.: Aþi intuit bine scopul ziarului nostru. Cuvântul

propagandã mi se pare potrivit, chiar dacã el a fost folosit
masiv de comuniºti ºi este actualmente denaturat. Acum
dorim sã îi redãm conotaþia pozitivã ºi sã propagãm
informaþii despre români ºi România. Am convingerea cã
informaþiile publicate de noi vor fi o micã contribuþie la
integrarea românilor care trãiesc în Germania în societate.
Desigur cã nu ne facem iluzii: efortul de integrare a unui
emigrant este întotdeauna personal. Dar credem cã
impulsurile din afarã, implicit prin mass media, pot ajuta la
o integrare mai rapidã. Pe alt plan, prin ºtirile în limba
românã, sperãm sã contribuim la integrarea României în
Uniunea Europeanã. Integrarea României în Uniunea
Europeanã se face desigur nu doar de la Bruxelles (în
germanã Brüssel), fiindcã eforturile sunt cu precãdere ale
României. Noi credem cã experienþa de viatã, în Germania
(pilonul economic esenþial al Uniunii Europene), a unor
români sau etnici germani, originari din România, vor
contribui la nivel particular ºi prin publicarea experienþelor
lor profesionale pe www.neu2.eu la procesul de clarificare,
despre cum se poate face o integrare reuºitã. Ne putem
imagina concret cã experienþele trãite de cãtre românii care
au reuºit sã absoarbã fonduri europene, ori au demarat
afaceri de succes, creatoare de locuri de muncã, vor face

curaj ºi altora, care ezitã actualmente sã le urmeze
exemplul. 

L.H.: Ascultând cele spuse de Dumneavoastrã, s-ar
putea spune cã preluaþi o parte din atribuþiile
consulatelor ori ale ambasadei României în
Germania.
A.D.: Cred cã ambasada ºi consulatele îºi au rolul lor

clar, care nu poate fi substitut de nimenea.  Aveþi însã
dreptate, atunci când sesizaþi o anumitã coincidenþã între
interesele urmãrite atât de ambasadã ºi consulate cât ºi de
www.neu2.eu. Noi credem ca ziarul nostru electronic ºi
aceste instituþii se vor completa în viitor. Ne vom bucura
dacã ambasada României ne va uºura munca, prin aportul
dumnealor proactiv, în special prin punerea la dispoziþie de
informaþii spre publicare. Pe de altã parte, înclinãm sã
credem cã este firesc, ca cei care trãiesc aici de mai multã
vreme decât funcþionarii ambasadei (eu personal,
Dumneavoastrã ºi mulþi alþii, de mai bine de 20 de ani),
care prin natura profesiei se schimbã tot la 3-4 ani, sã ºtie
mai mult despre Germania ºi ceea ce este „românesc“ aici,
în acest spaþiu geografic ºi lingvistic german. Noi asigurãm
o anumita continuitate ºi suntem îndreptãþiþi sã o justificãm
ºi prin informaþii de presã liberã.

L.H.: Existã o suprapunere cu fostul dvs. ziar
electronic: www.rom2.de? România, românii, cul-
tura românã, evenimente “româneºti” în Germa-
nia, au fost obiective strategice ºi în trecut.
A.D.: Desigur, aveþi dreptate. Cu atât mai mult cu cât

Dumneavoastrã personal aþi susþinut masiv pornirea acelui
ziar. În plus, ºi atunci, ca ºi acum cred cã ziarul nostru ºi
publicaþia  Agero aflatã pe domeniul www.agero-
stuttgart.de se completeazã ºi se potenþeazã, la fel ca ºi în
trecut. Cred cã ambele au, ca trãsãturã comunã în spaþiul
lingvistic german, destinaþiile lor clare, din punctul de
vedere al focalizãrii informaþiei, adresate cititorului.
Extinzând aceastã comparaþie, mai credem cã
www.neu2.eu se va completa ºi potenþa cu alte prezente
WEB ale unor asociaþii, instituþii sau persoane private, care
urmãresc þeluri similare. Ca ºi www.rom2.de acest nou ziar
informaþional în format electronic se doreºte a fi un
centralizator de informaþii. 

L.H.: Concret, care este publicul cititor cãruia vã
adresaþi?
A.D: Ne adresãm vorbitorilor ºi cititorilor de limba

germanã interesaþi de România ºi de manifestãri
„româneºti” care au loc în Germania. Credem cã sunt mulþi
nativi germani interesaþi de România, de cultura
româneascã.  Asociaþiile culturale româno-germane din
oraºe mari germane, precum „ROMANIMA” din
Nürnberg, „A.I.Cuza” din Heidelberg, sau Cercul cultural
„DIALOG” din Köln (ºi lista nu este exhaustivã)
organizeazã de mulþi ani manifestãri care atrag mult public
de limba germanã.  Aici se preteazã muzicã, atât cea
clasicã cât ºi cea folcloricã, care prin originalitatea ei
cucereºte mulþi vorbitori de limba germanã, sau
manifestãri în limba germanã. În aceeaºi mãsurã punem la
dispoziþie informaþie vorbitorilor ºi cititorilor de limba
românã din spaþiul german (cu precãdere Germania, dar ºi
Austria, Elveþia), care vor sã participe la manifestãri din
Germania, care au în focus România. Credem cã printre
cititorii noºtri se vor afla doritori de a participa la
manifestãrile anunþate pe site.

L.H.: Acum cã ºtim cui doriþi sã vã adresaþi, care va
fi conþinutul în ediþia de start al ziarului Dvs.
electronic?
A.D.: Iatã aici o listã a categoriilor de ºtiri: 
- Informaþii despre instituþii româno-germane din

Germania, precum ziare tipãrite, ziare online, site-uri,
asociaþii româno-germane.

- Ce se scrie despre România în mass-media germanã.
Aici vom face desigur o selecþie.

- ªtiri în limba germanã despre România.
- Reportaj de la o manifestare „româneascã” (prin

„româneascã” înþelegem o acþiune care are în focus
România sau este organizatã de vorbitori de limba românã
care trãiesc în Germania)

- Anunþuri de manifestãri precum concerte, vernisaje,
expoziþii, prezentãri de carte, filme, piese de teatru,
spectacole de folclor, etc. 

- ªtiri despre acþiuni caritative care au ca þel, cu
precãdere, proiecte sociale în România

L.H.: Cum va funcþiona acest ziar electronic? Veþi
folosi aceeaºi tehnicã ca ºi pentru www.rom2.de?
A.D.: Ziarul va fi permanent actualizat, dar tehnica de

promovare pe net va fi diferitã. Folosim serviciile gratuite
puse la dispoziþie de firma Google. De altfel, am
simplificat „la sânge” funcþionalitatea, pentru a face
utilizarea ziarului cât mai intuitivã. Informaþiile se vor
publica în funcþie de disponibilitatea lor. Cu alte cuvinte nu
se poate garanta o completitudine a informaþiilor. Ritmul
va fi în funcþie de datele manifestãrilor. Se va încerca o
publicare cât mai apropiatã de data manifestãrii.

L.H.: Va fi bilingvitatea un dezavantaj?
A.D.: Nu credem cã va fi un handicap major. Pe de

altã parte suntem convinºi, cã cititorii noºtri sunt ºi vor fi
toleranþi, acceptând faptul cã publicãm anumite ºtiri doar
în limba germanã. Mai dorim ca vorbitorii de limba
germanã sã se obiºnuiascã intuitiv, puþin câte puþin, cu
anumite cuvinte ºi expresii româneºti ºi vor înþelege treptat
cã limba românã nu este o limbã slavã (?!)... ci romanicã.
Asemenea pãreri se mai vehiculeazã din pãcate, din
neºtiinþã ori indiferenþã.

L.H.: Ce surse de informaþii veþi folosi?
A.D.: În primul rând sunt ºtirile care ne

vor fi trimise pe adresa redacþiei,
neu2eu@googlemail. com, unde credem cã
vor fi preponderente ca numãr. Noi vom
cãuta prin diverse mijloace tehnice,
informaþii care se încadreazã în scopul
acestui ziar. Sperãm sã primim ºtiri spre
publicare de la persoane private, instituþii sau
asociaþii. Precizãm aici cã aceste contribuþii
se bazeazã pe voluntariat ºi nu vor putea fi
onorate financiar. De altfel toatã munca de pe
acest ziar electronic este personalã, din
idealism. În plus am decis de la bun început
sã nu facem reclamã pe site, pentru a spori
lizibilitatea acestuia.

L.H.: Care este motivaþia Dumnea-
voastrã personalã, Domnule Drãghici,
de a lansa acest ziar? Îmi amintesc cã la
momentul în care aþi oprit funcþionarea
www.rom2.de v-aþi exprimat
dezamãgirea legatã de percepþia muncii
Dumneavoastrã de atunci.
A.D.: Aºa este, dar vedeþi Dvs., între

timp dezamãgirile s-au decantat, fiindcã am
constatat cã a rãmas dorinþa de aduce mai
aproape românii, România, cultura, tradiþiile
ºi valorile româneºti vizavi de cititorul
german sau român care trãieºte în spaþiul
geografic german. Încã ader la motivaþia de
pe vremea www.rom2.de, când mã refeream
la versurile lui Nichita Stãnescu: “Sesizând
concreteþea cuvântului ºi surprinzãtoarea lui

asemuire cu structura materiei, mi-am dat seama cã el este
casa sufletului meu ºi am realizat cu intensitate cã limba
românã este patria mea spiritualã. Prin limba românã am
vãzut cu ochii ºi cu sentimentele mãreþia României.”
Faptul cã folosesc concret ºi limba germanã este un semn
cã încerc sã armonizez limbile ºi culturile þãrilor în care
avem ºansa sã trãim. 

L.H.: Cum pot sprijini entuziaºtii site-ul?
A.D.: Ni s-ar face un mare serviciu dacã s-ar face

cunoscutã prezenþa acestui ziar cunoºtinþelor, prietenilor,
rudeniilor. Ceva în genul expresiei germane: “Mund zu
Mund Propaganda”. (adicã de la om la om, verbal). Sau ca
sã parafrazãm o lozincã a vechiul regim comunist din
România, cu ironia cuvenitã, rugãm cititorii sã acþioneze
dupã motto-ul de altãdatã: „Citeºte ºi dã mai departe”.

L.H.: Care este stadiul actual al www.neu2.eu?
A.D.: Pânã în prezent www.neu2.eu s-a aflat într-o

fazã de testare. Ca datã oficialã de lansare declarãm luna
ianuarie, mai exat la 20.01.2011. Aºa cum se poate
remarca, am ales aceastã datã din cauza simetriei. ªi mai
credem într-o anumitã forþã motivatoare a acestor cifre: 0
(la început n-a fost nimic...), 1 (apoi cineva a avut o idee, o
dorinþã), 2 (s-au adunat doi pentru a face ceva). În plus
cifra 2 stã ºi în adresa ziarului: www.neu2.eu. Apropos, o
ultimã precizare: vrem sã credem cã www.neu2.eu va fi
pronunþat în limba românã www.noidoi.eu, adicã, cuvântul
german „neu” va fi citit ca în limba respectivã „noi”, care
în limba românã are un sens clar, atotcuprinzãtor. Cu alte
cuvinte, metafora sugeratã de www.neu2.eu este tradusã în
limba noastrã maternã în www.noidoi.eu: Nu sunt doar eu,
cititorul, singur în lume, ci suntem noi, mai mulþi, indife-
rent de naþionalitate sau limbã, când suntem cel puþin
doi(2).

L.H.: Sincere mulþumiri! Vã dorim mult succes!
Lucian Hetco, Agero

http://www.agero-stuttgart.de

Prezenþa mediaticã româneascã
în Germania se întãreºte cu un

nou ziar informaþional
electronic: www.neu2.eu 

- Dialog cu Alexandru Drãghici condus de Lucian Hetco, Agero -

Lansare oficialã a www.neu2.eu: 
Interviu dat revistei electronice AGERO din Stuttgart
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- Bunico, ciocolata creºte în copaci?
- Dar de unde-þi veni sã mã întrebi aºa o

prostioarã, scumpa lui bunica?
- M-am gândit cã dacã boabele de cafea

cresc în copaci, creºte ºi ciocolata, rãspunse
nepoata, pe faþa cãreia se vedea îndatã cã
doreºte sã o atragã pe bãtrânicã într-o
discuþie.

- Pãi nici din boabe nu poþi sã bei
imediat cafea. Pânã sã ajungã cineva sã-i
savureze aroma, are ce aºtepta. În primul
rând, cafeaua trebuie cultivatã, adunatã,
prãjitã, împachetatã, transportatã ºi
vândutã… Aºa ºi cu ciocolata. Boabele de
cacao au crescut în copacii din America
Centralã, din cele mai vechi timpuri, iar
acum se cultivã în toate þãrile calde. Aceºti
copaci cresc în 12 ani peste 8 metri.
Interesant este cã înfloresc tot timpul anului.
Fac peste 100.000 de flori în buchete, dar
abia câte una din aceste flori face fructe. Îþi
dai seama câte boabe trebuie sã se adune, ca
sã mulþumeascã o lume întreagã?

- Destul de multe, spuse fetiþa aºteptând
sã audã ce urmeazã.

- Se zice cã boabele de cacao erau cu-
noscute de indienii Maia, iar apoi de Azteci
care, au considerat-o „bãutura zeilor” Aceas-
tã bãuturã era bãutã ºi de oamenii de rând
doar la nunþi. În rest, o savura doar regele lor.
„Chocolate” înseamnã „lichid fierbinte”.

- Dar cum a ajuns ciocolata pânã la noi?
întrebã fetiþa fascinatã de povestea bunicii.

- Istoria ciocolatei începe o datã cu
descoperirea Americii. Spaniolii au fost cei
care au adus în Europa boabele de cacao.
Cristofor Columb nu i-a apreciat gustul
amar. Însã în anul 1519, când conchistadorul
Hernan Cortes a pus piciorul pe pãmântul
Americii Centrale, ºi-a dat seama cã aceastã
bãuturã are virtuþi revigoratoare ºi cã soldaþii
lui, dacã beau o canã, puteau sã mãrºãluiascã
o zi întreagã fãrã sã mai fie nevoiþi sã
consume ºi alte alimente. Se povesteºte cã în
ziua în care Cortes a pus piciorul pe
pãmântul aztec, regele acestora,
Montezuma, credea cã are de-a face cu zeul
a cãrui întoarcere era prevestitã de legendele
lor chiar pentru aceeaºi zi. Din aceastã cauzã
el nu a simþit pericolul ºi i-a întâmpinat pe
conchistadori, oferindu-le sã bea dintr-o
cupã de aur aceastã bãuturã amarã preparatã

din boabe de cacao, pe care ei o numiserã
Xocoatl. Din pãcate, cu acest gest regele
aztec ºi-a iscãlit sfârºitul.

- Chiar?
- ªi încã cum! Mai târziu cãlugãrii

spanioli ce trãiau ca misionari în Mexic, au
fost cei care au îmbunãtãþit gustul prafului de
cacao, adãugând trestie de zahãr, polen de
floare ºi apã de flori de portocale. Uneori
vanilie ºi scorþiºoarã. Se presupune cã tot ei
au inventat ºi prima ciocolatã. În Spania,
aristocraþia a început sã consume acestã
bãuturã din ce în ce mai mult. Oamenii de
rând nu aveau cum sã ajungã la ea, deoarece
era foarte scumpã.

– Ce egoiºti… Nu-i aºa, bunico?
- Aºa-i, draga mea. Dar ºtii cum este în

viaþã: „Nici o platã, farã rãsplatã.”Chiar dacã
aceºtia au þinut secretul bãuturii mult timp,
pânã la urmã cei care au lãsat sã se rãsufle au
fost tot misionarii spanioli din Mexic, care
cãlãtoreau ºi prin Europa.

- Dar, cel puþin, cãlugãrii au lãsat ca
oamenii sãraci sã se bucure de bãutura de
ciocolatã?

– Da! În timpul postului o foloseau ºi
cãlugãrii, ºi oamenii de rând, astfel cã în
scurt timp s-a rãspândit în Franþa ºi Anglia.

- Ce mã bucur!
- Nu te bucura prea repede. Pentru cei

din Europa a fost o bucurie sã mãnânce
ciocolatã, dar pentru negrii din Africa ce
trãiau în coloniile franceze, engleze ºi
germane a fost un adevãrat blestem. Toate
aceste state au început sã planteze copacul de
cacao ºi i-au folosit ca sclavi.

- Nu-mi place sã ºtiu aºa ceva, îi
mãrturisi fetiþa cu o privire tristã…

- Îþi place, nu-þi place, aceasta e istoria
ciocolatei, care, dacã ar fi crescut în copaci,

aºa cum þi-ai fi dorit tu, ar fi scutit pe mulþi
de suferinþã. Cât despre ciocolata cu lapte,
care ºtiu cã îþi place cel mai mult, a inventat-
o un elveþian în urma cu o sutã ºi ceva de ani.

- Dacã zici cã au suferit mulþi oameni
din pricina ei, de azi n-am sã mai mãnânc
ciocolatã!

- Scumpa mea, în viaþã totul se obþine
prin luptã ºi suferinþã. E adevãrat cã unii
suferã mai puþin iar alþii mai mult, dar aºa-i
viaþa, de multe ori nedreaptã. Nimeni nu
scapã de probele ei. Eu zic totuºi: Hai sã
uitãm de amarul vieþii ºi sã-i savurãm
dulceaþa, rãsfãþându-ne cu o porþie de
ciocolatã de casã. Totu-i pregãtit, trebuie
doar fãcutã. Vrei sã mã ajuþi?

Fetiþa o privi nehotãrâtã, ca pânã la urmã
sã râdã veselã.

- Sigur cã vreau!
Pe masa din bucãtãrie aºteptau toate

ingredientele necesare.
- Prima datã facem siropul. Punem pe

foc 150 ml apã ºi 400 gr zahãr. Când vedem
cã se face o uºoarã spumã albã, siropul e
gata. Separat topim 100 gr de unt ºi-l lãsãm
sã se rãceascã. Îl amestecãm cu 250gr lapte
praf, 50 gr cacao ºi o esenþã de rom sau
alune. Apoi amestecãm cu grijã siropul cu
celelalte ingrediente. O aºezãm într-o tavã ºi
o lãsãm 2-3 ore în frigider, dupã care o vom
tãia în pãtrãþele. Se zice cã ciocolata alungã
tristeþea. Cum o mãnânci, cum ai uitat de
toate -, îi spuse bunica, trãgându-i cu ochiul.

Mai târziu, când ciocolata a fost gata, a
apãrut ºi mama Ancuþei.

- Ce prãjiturã aþi fãcut? întrebã ea.
- Nu-i prãjiturã. E ciocolatã de casã.
- Nu mãnânc, cã îngraºã.
- Ciocolata de calitate nu îngraºã,

rãspunse bunica.
- Zãu? Atunci ia sã gust ºi eu o bucatã,

spus ea bucuroasã.
Aºa zic ºi eu. Ancuþa tu ce mai aºtepþi?…

Elena Cesar von Sachsen

CCIIOOCCOOLLAATTAA

Covoarele de Botiza sunt expuse în
cele mai mari capitale ale lumii iar
Prislopul este în topul montaniarzilor. ªi
pentru cã oriunde existã oameni
fascinanþi, echipa Protv Internaþional i-a
fãcut o vizitã preotesei Victoria
Berbecaru, ale cãrei covoare sunt demne
de un serial. La fel ºi povestea ei. 

Doamna Victoria a învãþat vopsitul
covoarelor în culori vegetale de la
bãtrânele din sat, singurele care foloseau
vopsitul natural în urmã cu 40-50 de ani.
Când familia preotului a venit din
Bistriþa pentru a se stabili la Botiza, în
urmã cu 40 de ani, în localitatea
maramureºeanã se vopsea deja în culori
chimice. Erau mai aprinse ºi poate mai
atrãgãtoare pentru turiºti, dar preoteasa

Berbecaru s-a încãpãþânat sã pãstreze
meºteºugul nealterat.  

Ea a ajuns, datoritã talentului ºi a
lucrurilor pe care le realizeazã, cu multã
migalã, sã fie cunoscutã peste tot în
lume, iar covoarele de Botiza au fost
expuse la Paris, Oxford, Hamburg,
Berlin, Viena ºi Strasbourg ba chiar ºi la
Washington. Strãinii au fost atât de
fascinaþi încât vin în fiecare an sã înveþe
meºteºugul. Nu doar culorile acestor
covoare încântã ochiul, ci ºi faptul cã îþi
aduc naturã în casã, cu motivele vechi,
legate exclusiv de viaþã satului. 

Cei care doresc sã vadã ºi locuri
frumoase, numai bune de umblat cu
piciorul Pasul Prislop ºi drumurile
înconjurãtoare pot fi o adevãratã

revelaþie. În cel mai înalt punct al
trecãtorii, panorama e generoasã: pe de-
o parte cuprinzi vârfurile Ineu ºi
Pietrosu din Munþii Rodnei, de cealaltã
parte se desfãºoarã sub ochii tãi culmile
munþilor Maramureº. În acest punct, în
a doua duminicã din august a fiecãrei
veri se veselesc maramureºeni ºi nu
numai ei, într-o importantã manifestare
folcloricã internaþionalã: „Hora de la
Prislop”. Nu-i de mirare: în asemenea
peisaj, oricine ar avea poftã de chefuit
pânã se lasã noaptea. Cu o suprafaþa de
1500 km pãtraþi ce se întinde pe o
distanþã de 100 km, masivul
Maramureºului este fragmentat de
principalii afluenþi ai Viseului, în
numeroase vãi. Ce minuni ascunse se
aflã aici, printre care rezervaþia Pietrosul
Rodnei, ºi o cascadã sãlbaticã între

stînci ºi cum se poate ajunge la ele, cei
dornici de drumeþii vor aflã exact în
acest weekend.

Redacþia 
Pro Tv International

CCoovvooaarreellee  ddiinn  BBoottiizzaaDespre covoarele de Botiza, expuse în toate lumea ºi
drumeþii în locuri pitoreºti din Maramureº. În aceastã
noua  cãlãtorie, desfãºuratã în Maramureº, douã zone

sunt detaliate în imagini ºi informaþii: Botiza ºi Prislop. 

Trecând printr-o viaþã de femeie cu
urcuºuri ºi coborâºuri m-am gândit la un
moment dat sã analizez Femeia, m-am
gândit sã pãtrund în sufleul ei. Dar oare
cum? M-am analizat pe mine, pe drumul
vieþii, ºi nu cred cã este o prea mare
diferenþã între mine, cea care pun pe
coalã sufletul ºi tine, FEMEIE. Uneori
mã întreb de ce noi, Femeile, începem sã
ne scriem memoriile dupã decepþii, de ce
nu realizãm Fericirea atunci când avem
nevoie de ea? Dacã ne-am imagina o
plajã pustie ºi într-un colþ pe nisipul alb o
scoicã care
încã nu a
murit. Pe
aceastã plajã
nu trece ni-
meni, nici
mãcar o adi-
ere de vânt
care sã o
ajute sã se
întoarcã în
larg, ºi ar vrea sã strige dupã ajutor ºi nu
o aude nimeni, nu-i rãspunde nimeni
decât ecoul valurilor pe care ea le simte în
depãrtare. Ar dori sã vadã cu alþi ochi
trecutul ei, sã simtã mirosul mãrii, ºi-ar
da ºi ultima rãsuflare pentru o nouã brizã,
ºi-ar da pânã ºi Iubirea ei din adâncul
mãrii pentru câteva ore de viaþã. Aºa
suntem ºi noi, Doamnelor, atunci când
am terminat cu grijile noastre de zi cu zi
ºi ne retragem în colþiºorul nostru de
amintiri, ne-am da ºi sufletul pentru
Iubire, dar nimeni nu ne ºtie, nimeni nu
ne întreabã ce anume Iubim? Cine
suntem? Ce este Femeia?

Unele dintre noi avem în ochi atâta
Iubire încât nu ne-ar ajunge nouã vieþi sã
o putem dãrui. De aceea Femeia se
retrage des în cochilia vieþii ei de nimeni
ºtiutã ºi adeseori iubeºte în tãcere. ªi ne
vom întreba: CE OARE IUBEªTE?

Iar acum sã analizãm ce oare iubeºte
o femeie? În serile de varã prin verdele
pãtrunzãtor ºi soarele în amurg, ce poate
iubi o femeie? Viaþa ei rãmasã în urmã,

orele de regret, clipele de disperare ºi pe
acestea le iubeºte fac parte din ea, din
viaþa ei, strigãtul de nereuºitã ºi ultimul
sãrut. În ploile de toamnã ºi frunzele
arãmii, ce poate iubi o femeie? ªi se
spune cã o datã cu venirea toamnei totul
se retrage în lãcaºul inimii ºi mediteazã,
dar poate nu, poate toamna asta crede ea
cã îi va da puteri nebãnuite cã va întâlni
printre frunzele toamnei ºi cerul cenuºiu,
Iubirea. Iubirea care poate veni o datã cu
ploile pentru cã ºi Ploile aduc Iubire.

Iubirea în prag de toamnã e ca un
susur de
ape vine cu
picãturile
de ploaie ºi
f r u n z e l e
veºtede ºi
pleacã  poa-
te o datã cu
primii fulgi
de nea. ªi
atunci ne

dãm seama cã a venit Iarna, acea Fatã cu
obrajii înroºiþi de ger, dar cu un suflet
mare cu toate cã  pe dinafarã e rece pe
dinãuntru e caldã ca mâna mamei care te
înveleºte cu duioºie ºi cãldurã. Chiar ºi-n
nopþile reci, nopþile în care ea, Femeia, ar
fi avut nevoie de cãldurã sufleteascã dar
ea spera într-o nouã Primãvarã.

Când totul se trezeºte la viaþã Femeia
se ridicã din abisul în care era pierdutã ºi
luptã pentru ca voalul cenuºiu sã nu-i mai
acopere umbrele trecutului, Luptã pentru
a fi Femeie ºi acea Femeie se ridicã ºi
coboarã aºteptând poate începutul unui
nou anotimp, dar un singur lucru îi
rãmâne intact, IUBIREA. Iar anii vor
trece, anotimpurile se vor schimba,
femeia din noi va îmbãtrâni, dar
IUBIREA e ca o Tinereþe fãrã Bãtrâneþe
veºnic tânãrã va rãmâne în sufletul
Femeii.

Acesta este Femeia, un drum greu de
parcurs, o Iluzie a Bãrbatului, o Mona
Lisa a lui Da Vinci, o FEMEIE.

Alina Arbajter

Reþeta
literarã
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Ai ceva de
transmis?

Ai talent literar ºi ºtii sã îþi expui
ideile într-un stil atrãgãtor?

Vrei sã fii redactor la Radio R
România?

Doreºti sã publici articole,
eseuri, interviuri?

Doreºti sã ai emisiunea ta
audio?

Te pricepi sã redactezi ºtiri? 

Platforma Culturalã  AªII
ROMÂNI îþi oferã cadrul

necesar.

Agenþia de Presã AªII ROMÂNI,
Radio R România ºi ziarul

VOCEA TA.

Pune-þi gândurile pe hârtie ºi
trimite-le pe adresa:

contact@asiiromani.eu

Dacã eºti mai curajos(ã) sunã
la  0160 3373128

S-ar putea sã iasã o
colaborare frumoasã.

Drepturile ºederii în Germania
Începând cu 01.01.2007, data intrãrii

României în Uniunea Europeanã,cetãþenii
români au statut de cetãþeni ai Uniunii
Europene. Datoritã acestui fapt ei pot
beneficia de prevederile Directivei 38 din
2004 a Parlamentului European care cuprinde
reglementãrile privind dreptul la libera
circulaþie ºi ºedere pe teritoriul statelor
membre pentru cetãþenii Uniunii ºi membrii
familiilor acestora. Fiindcã libera circulaþie a
cetãþenilor în spaþiul european este unul dintre
fundamentele U.E., directiva stabileºte cã
aceºtia  au dreptul de ºedere pe teritoriul altui
stat membru pe o perioadã de cel mult trei
luni fãrã nicio altã condiþie sau formalitate în
afara cerinþei de a deþine o carte de identitate
valabilã., toate aceste persoane trebuie sã se
înregistreze la Einwohnermeldeamt - Biroul
de evidenþã a populaþiei în termen de o
sãptãmânã în unele landuri federale sau în
douã sãptãmâni în altele. 

Dacã doriþi sã staþi în Germania mai mult
de 3 luni , conform articolului 7 trebuie sã
obþineþi de la autoritãþile competente dreptul
de ºedere. Legile care reglementeazã aceastã
problemã sunt: Aufenthaltsgesetz (Legea
privind ºederea) ºi Freizügigkeitsgesetz/EU
(Regimul liberei circulaþii/UE). Conform
prevederilor lor, cetãþeanul român va solicita
de la Oficiul pentru Evidenþa Populaþiei din
jurisdicþia în care urmeazã sã domicilieze un
act numit „adeverinþa privind dreptul la libera
circulaþie”. Situaþia este destul de ciudatã, cel
puþin din punct de vedere lexical ºi logic: „ca

sã obþii dreptul sã stai, îþi trebuie o adeverinþã
privind dreptul de a…circula”. Acestea sunt
însã legile europene!

Fac o menþiune care mi se pare extrem de
importantã. Pe parcursul obþinerii dreptului de
ºedere, un cetãþean român trebuie sã se
legitimeze de câteva ori. Culmea este cã în
ultima etapã la OFICIUL PENTRU STRÃINI
se întocmeºte o cerere unde este absolut
obligatoriu paºaportul individual. Aºadar toþi
cei care au de gând sã aplice pentru o ºedere
care depãºeºte 90 de zile trebuie sã vinã din
þarã cu paºaportul, fiindcã cartea de identitate
nu este suficientã. 

Continuare în numãrul viitor
Ionela van Rees-Zota

-jurist dreptul român-
Tlf. 01603373128

E.mail: contact@asiiromani.eu

Sistemul german de
siguranþã socialã
Sistemul german de siguranþã socialã oferã

protecþie contra principalelor riscuri din viaþã ºi se
sprijinã pe urmãtorii piloni:

- asigurarea obligatorie de ºomaj garanteazã o
siguranþã în caz de pierdere a locului de muncã

- asigurarea obligatorie de pensie acoperã ris-
cul de bãtrâneþe ºi intervine ºi în caz de incapacita-
te de muncã ºi de deces pentru protecþia urmaºilor

- asigurarea obligatorie de sãnãtate vegheazã
la pãstrarea stãrii de sãnãtate ºi restabilirea aces-
teia, precum ºi la atenuarea consecinþelor bolii

- asigurarea obligatorie contra accidentelor
asigurã readaptarea profesionalã în caz de
accidente de muncã

- asigurarea socialã obligatorie contra riscului
de dependenþã garanteazã un sprijin financiar
persoanelor care necesitã îngrijire de lungã duratã

Accesul la sistemul de siguranþã socialã în
Germania se efectueazã prin intermediul
caselor/fondurilor de asigurãri de boalã.
Lucrãtorii independenþi pot alege între o asigurare
de boalã facultativã, obligatorie sau privatã. În
ceea ce privesc lucrãtorii salariaþi angajatorul este
cel care alege casa/fondul de asigurãri de boalã ºi
înscrie lucrãtorii. Astfel ei sunt în mod automat
înscriºi la asigurarea socialã contra riscului de
dependenþã. Casa de asigurãri de boalã îºi asumã
ºi responsabilitatea înscrierii acestora la
asigurarea de ºomaj ºi de bãtrâneþe.

În Germania, asigurãrile sociale sunt în
principal finanþate prin contribuþiile salariaþilor ºi
angajaþilor, în principiu în pãrþi egale. Angajatorul
reþine contribuþiile din salariul brut al angajaþilor
ºi le vireazã la diversele fonduri de asigurãri în
numele acestora. El plãteºte ºi partea sa direct la
fondurile de asigurãri. 

Detalii în ce privesc asigurãrile de ºomaj, de
boalã, de pensii, maternitate ºi prestaþiile familiale
le puteþi citi în ediþiile urmãtoare. 

Pentru mai multe detalii vã stau cu plãcere ºi
personal la dispoziþie.

Denise Klüwer
avocatã dreptul german

consiliu ºi reprezentare juridicã
specializare pe dreptul familiei, dreptul

muncii, dreptul de chirie
de asemenea dreptul social, dreptul penal,

dreptul de asigurãri, dreptul de circulaþie ºi
dreptul comercial etc

Termene sunt posibile în Nürnberg /
Erlangen

Tel. 09131/976477
Mobil 0177/2169756

E-Mail avocat@kluewer.eu
Internet www.kluewer.eu

POªTA JURIDICÃ 
Curier juridic Curier juridic Curier juridic Curier juridic Curier juridic 

Stimaþi cititori. Da-
toritã numãrului din

ce în ce mai mare al
scrisorilor pe care îl

primim la redacþie, începând
cu acest numãr vom inaugura

aceastã rubricã, destinatã special celor care doresc
sã ne scrie. O puteþi face (în continuare) la adresa de
e.mail: asii.romani@yahoo.com sau  prin poºtã la:
Ionela van Rees - Zota, Hohe Marter 40, 90441
Nürnberg, cu menþiunea ptr. VOCEA TA.

Bunã  ziua. 
Mã numesc Florentina M. ºi sunt din München ªi sunt o cititoare fidelã

a ziarului dumneavoastrã. Am observat cã ajutaþi foarte multã lume care,
derutatã, nu ºtiu cui sã se adreseze pentru a rezolva diverse probleme. Am
cunoscut oameni pe care i/aþi ajutat ºi pentru asta vã mulþumesc în numele
lor. Þineþi-o tot aºa!”

„Am primit de curând ziarul VOCEA TA ºi mare mi-a fost surpriza sã
vãd cã existã o publicaþie scrisã în limba românã. Aº dori sã-mi fac
abonament, dar nu ºtiu cum sã procedez. Felicit întreaga redacþie pentru
conþinut ºi sper sã aveþi viaþa lungã în marele ocean al rechinilor din
Germania” P.M- Köln 

Bunã ziua stimatã Redacþie
Numele meu este Ileana T.ºi sunt româncã din Maramureº stabilitã în

Germania.Am primit de sãrbãtori ziarul VOCEA TA ºi m-am bucurat foarte
mult când am vãzut cã existã o pulbicaþie scrisã în limba care m-am nãscut.
Vã felicit pentru iniþiativã ºi dacã vã pot fi de folos cu ceva, vã pot ajuta cu
dragã inimã. Locuiesc la câþiva kilomettri de Nürberg, unde am vãzut cã
aveþi redacþia, prin urmare, nu-mi este greu sã vã vizitez.

Dragii mei.
Permiteþi-mi sã mã adresez atât de familial, deoarece din primul

moment în care am avut în faþã ziarul VOCEA TA m/am simþit ca într-o
mare ºi frumoasã familie. Nici nu vã imaginaþi câtã cãldurã ºi informaþie
aduceþi în sufletul unor oameni ca noi, normali, care se bucurã de fiecare
frazã din publicaþie, de fiecare colþiºor informaþional, dar nu în ultimul
rând de  bucuria de a avea un ziar românesc în mânã. Faceþi totul cu
profesionalism, cu suflet ºi dragoste, iar acest lucru se poate simþi. De aici,
de la Frankfurt numai gânduri bune, sãnãtate ºi la cât mai mulþi cititori. 

Michael Gross 

Talon pentru abonament 
Nume_______________________________________; 

Prenume ____________________________________;

Adresa ______________________________________

_____________________________________________

Telefon _____________________________________;

Doresc un abonament la ziarul VOCEA TA pentru

6 luni          12 luni

(15 euro, transport inclus) (24 euro, transport inclus)

PLATA SE VA FACE ÎN CONTUL
DACIA e.V..

VR-Bank Nürberg
Konto: 1932497
BLZ: 760 606 18

Talonul va fi trimis pe adresa redacþiei:
Hohe Marter 40, 90441 Nürnberg

NNEE SSCCRRIIUU CCIITTIITTOORRIIII
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SUDOKU 

INTEGRAMÃ

În niºte fabule un poet scrie
Cã Nebunia ºi pruncu-Amor
Se jucau singuri pe o câmpie,
În primãvara vieþii lor.

ªtiþi cã, copiii cu înlesnire
Gãsesc sujeturi de neunire;
Ei dar odatã se gâlcevirã
Pentru o floare ce întâlnirã.

Striga Amorul în gura mare;
Cealaltã, însã, minut cumplit!
Îl izbi-ndatã atât de tare,
Cât de luminã ea l-a lipsit.

Adânc copilul simþi durere,
Rãmânând astfel fãrã vedere.
Trista lui mumã jalbã porneºte
L-al sãu pãrinte, stãpân ceresc:

Va rãzbunare, se tânguieºte;
Cu ea toþi zeii compãtimesc.
Mars ºi Apolon, mai c-osebire,
Aratã mumei a lor mâhnire.

S-adunã sfatul cel fãrã moarte
ªi hotãrârã în obºtea lor
Ca Nebunia în veci sã poarte,
Sã cârmuiascã pe orbu-Amor.

Aceastã dreaptã, grea osândire.
Din ziua aceea luã-mplinire;
Din ziua aceea sunt împreunã,
ªi Nebunia-l þine de mânã. 

Grigore Alexandrescu 

FOLCLOR
INTERNIST
ROMÂNESC

4000 de furnici s-au supãrat
pe elefant ºi vor sã-l omoare.

Sar toate pe elefant ºi-i trag
pumni în cap. Elefantul se scuturã ºi
2000 de furnici cad.

Restul de furnici ºi mai supãrate
pe elefant îl trateazã cu pumni ºi
picioare.

Acesta se mai scuturã o datã ºi
1999 de furnici cad.

Cele 3999 furnici vãzând cã una
a mai rãmas pe elefant strigã:

- STRÂNGE-L DE GÂT!
STRÂNGE-L DE GÂT!

Cicã, într-o zi, un porc stãtea
într-un stejar ºi pierdea ºi el
vremea...

Vine o vacã ºi se aflã ºi ea în
treabã:

- Ce faci, mãi porcule, acolo în
stejar?

- Stau ºi io ca un ciumeg...
- Mã ajuþi ºi pe mine sã mã urc

în stejar, mãi?
Porcul rãspunde iritat:
- Ce sã faci, mã vacã, în stejar?

Ce sã cauþi tu aici, sus?
- Hai, mãi porcule, vreau ºi eu sã

mãnânc niºte mere!
- Mãi vacã, tu eºti sãnãtoasã?

Mere în stejar?

- Nu, mãi, cã am la mine!
Iepuraºul se plimbã prin

luminiº cu o pereche de role roºii,
noi-nouþe. Cum se plimba el aºa se
întâlneºte cu ursul, care zãcea
mangã într-un ºant. Ursul, vãzând
rolele “cool” ale iepuraºului, îl
întreabã:

- Mãi iepuraºule, de unde ai avut
atâþia bani sã-þi cumperi o pereche
de role aºa miºto?

- Mãi ursule, eu nu îmi beau, ca
tine, toþi banii, ci îi economisesc ºi
astfel reuºesc sã-mi cumpãr tot ce
îmi doresc!

A doua zi, iepuraºul apare în
pãdure cu o bicicletã roºie nou-
nouþã. Ursul, beat mangã într-un
ºanþ, îl întreabã:

- Mãi iepuraºule, de unde ai avut
atâþia bani sã-þi cumperi o bicicletã
aºa miºto?

- Bãi ursule, eu nu îmi beau toþi
banii, zãcând apoi în grãmada aia de
sticle de votcã, rachiu, vin etc. Eu îi
economisesc ºi pot astfel sã-mi
cumpãr orice.

A treia zi, iepuraºul apare la
volanul unui Ferrari roºu, nou-nouþ.
Îl cautã el pe urs, dar ursul nicãieri.
Dintr-o datã, în faþa lui apare un

elicopter albastru, nou-nouþ, iar în
el, nimeni altul decât ursul nostru,
într-un costum Giorgio Armani
albastru ºi nou-nouþ.

Iepuraºul:... cum? Nu se poate!
- Ba se poate, cã am vândut

sticlele goale!
La oficiul pentru plasarea

forþei de muncã vine într-o zi un
bãtrânel.

- Dom’ne, am un nepot în
provincie ºi aº vrea sã-l aduc în
Capitalã. Ce locuri de muncã aveþi?

- Pãi, avem un post de vânzãtor
de ziare, câºtigã 16 milioane pe lunã.

- Prea mult, zice moºul . El e din
provincie, vine aici în Bucureºti, dã
de bani ºi se stricã. Poate aveþi ceva
mai modest.

- Vânzãtor în piaþã, 14 milioane
pe lunã, plus ce mai picã.

- Tot e mult, zice moºul . O sã-i
strice cu femeile, taicã. Ceva la zece
milioane, zece milioane jumate n-
aveþi?

- Ba da, sã lucreze într-o
companie Multinaþionala, dar îi
trebuie studii superioare.

Un bãieþel îl intreabã pe tatãl
sãu:

Tatã, de la cine am luat eu
inteligenþa asta? De la tine sau de la

mama?
Dezamãgit, tatãl rãspunde:
Bãiete, probabil de la maicã-ta.

Eu încã o mai am pe a mea.
Un vultur stã de câteva ore

degeaba pe o cracã.
Un iepure mic vine ºi îl întreabã:
- Pot sã stau ºi eu ca tine, fãrã sã

fac nimic?

- Da, îi rãspunde vulturul, de ce
nu!

- Aºa cã iepurele se aºezã ºi el sã
se odihneasca.

Dintr-o datã apare o vulpe ºi-l
înhaþã.

Morala: Ca sã stai ºi sã nu faci
nimic trebuie sã stai foarte, foarte
sus! 

BBBBAAAANNNNCCCCUUUURRRRIIII ,,,,     GGGGLLLLUUUUMMMMEEEE.... .... ....

Nebunia
ºi amorul 
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Floarea soarelui : persoanele nãscute
în zilele de 1, 10, 19, 28

Trãsãtura definitorie: Generozitatea
Caracter ºi destin
Sunteþi dinamicã, expansivã, plãcutã, iar

felul dumneavoastrã de a vã comporta în
societate vã conferã un anume magnetism în
raza cãruia vor intra multe persoane. Uneori
puteþi deveni tiranicã cu ceilalþi, sau o puteþi
apuca pe o cale care nu duce nicãieri,
îndeosebi în tinereþe. Trebuie sã învãþaþi sã
vã învingeþi ºi alte defecte, ca :
impulsivitatea ºi imprudenþa, severitatea
excesivã, sau nesinceritatea. Vã descurcaþi în
cele mai dificile situaþii ºi capacitatea
dumneavoastrã de a gãsi mereu calea spre
luminã în astfel de împrejurãri va stârni
admiraþia ºi va impune celorlalþi. În dragoste
trebuie sã vã lãsaþi cãlãuzit de instincte, de
ceea ce simþiþi, cãci e greu de presupus cã vã
aduce cineva în postura de victimã. Aveþi
experienþe numeroase în acest domeniu. 

Compatibilitate cu: Bujor, Albãstrea,
Orhideea

Numere norocoase: 1,11,16,19,22,25,31
Zile favorabile: dumincã ºi luni

Bujorul : persoanele nãscute în zilele
de 2, 11, 20, 29

Trãsãtura definitorie: Pasiunea arzãtoare
Caracter ºi destin
Este apreciat în mod deosebit la nativa

acestui semn perseverenþa de care dã dovadã
în orice situaþie, oricât de grea. Uneori, însã,
aceastã calitate se poate transforma în
inflexibilitate ºi încãpãþânare ºi n-ar fi rãu,
pentru o mai bunã comunicare ce ceilalþi, sã
încerce sã-ºi corecteze aceste defecte.
Loialitatea deosebitã a nativei va fi
evidenþiatã în situaþiile în care e vorba în
mod explicit de datoria ei. Îi place foarte
mult natura, iar activitãþile sale practice sunt
îndreptate cãtre asigurarea unui trai
confortabil ºi fãrã probleme. Trebuie sã-ºi
supravegheze tot timpul tendinþele de a-i
nesocoti pe ceilalþi ºi sã dea dovadã de
rãbdare ºi înþelegere în acest sens. Ar trebui
sã fie mai curajoasã în tot ceea ce face. Doar
respectând aceste principii va fi împãcatã cu
sine. În dragoste nu poate trãi singurã, acest
lucru ar fi o absurditate pentru ea ºi ar
dezechilibra-o complet ºi definitiv. E
pasionatã ºi foarte posesivã, uneori
sufocantã în manifestãrile de tandreþe. Are o

fire romanticã ºi iubirea o va alege doar în
acest fel. În tinereþe îndeosebi, va fi cam
nestatornicã.

Compatibilitate cu: Bujorul,
Albãstreaua, Orhideea, Macul ºi Margareta

Numere norocoase: 1, 4, 7, 9, 18, 27, 33,
42

Zile favorabile: sâmbãtã, luni ºi vineri

Papucul Doamnei: persoanele nãscute
în zilele de 3, 12, 21, 30

Trãsãtura definitorie : Instabilitatea
Caracter ºi destin
Nu suportaþi sã staþi multã vreme într-un

loc. Decorurile, situaþiile ºi personajele
trebuie sã se schimbe mereu pentru a vã
simþi bine. Programele ºi regulamentele nu
sunt pentru dumneavoastrã, cãci vi se pare
cã ele vã rãpesc libertatea pe care puneþi
mare preþ. Ceea ce vã marcheazã
fundamental este o mare ºi nestinsã
curiozitate, ce are în permanenþã nevoie de
lucruri noi care sã o alimenteze. Vã
dãuneaza foarte mult faptul cã, instabilã cum
sunteþi, tindeþi sã fiþi superficialã ºi sã vã
comportaþi ca atare, în special în ce priveºte
viaþa sentimentalã ºi erotica. Sunteþi foarte
împrãºtiatã ºi ceva mai multã rigoare nu
poate decât sã vã foloseascã. Toate aceste
trãsãturi ies în evidenþã în domeniul
experienþelor amoroase, dar ele existã ºi vã
saboteazã ºi în alte situaþii ale existenþei. În
dragoste e de remarcat gustul
dumneavoastrã pentru noutate în jocul
iubirii, în caz contrar partenerul fiind
considerat necorespunzãtor. Ar fi naiv din
partea lui sã considere cã o relaþie cu
dumneavoastrã va dura, pentru cã niciodatã
nu vã implicaþi total, iar fidelitatea nu vã
caracterizeazã.

Compatibilitate cu: Macul, Trandafirul,
Papucul Doamnei

Numere norocoase: 6, 9, 15, 18, 24, 27
Zile favorabile: sâmbãtã, duminicã ºi

luni

Albãstreaua : persoanele nãscute în
zilele de 4, 13, 22, 31

Trãsãtura definitorie : Fidelitatea
Caracter ºi destin
Cea mai de seamã trãsãturã este

fidelitatea ºi persoanele care vã cunosc pot
confirma acest lucru. Poate cã aceastã
calitate este o prelungire a marii nevoi de

stabilitate pe care o aveþi în permanenþã ºi
care vã împiedicã sã vã aventuraþi în acþiuni
nesãbuite. Ceea ce vã place mult ºi vã
procurã tocmai acel sentiment de care era
vorba mai sus este ordinea, având acest simþ
într-atât de dezvoltat încât începeþi de multe
ori sã organizaþi ºi existenþele celorlalþi.
Punctele dumneavoastrã de vedere sunt în
general juste, dar ar trebui mai mult tact
uneori când vi le impuneþi. Veþi reuºi sã vã
asiguraþi o viaþã armonioasã doar prin
abandonarea rigiditaþii ce vã caracterizeazã
ºi dând dovadã de înþelegere faþã de ceilalþi.

În dragoste atunci când credeþi cã aþi
gãsit persoana ce corespunde cel mai bine
idealului propriu, ea se va bucura de o
loialitate ºi va putea fi sigurã cã gelozia e
fãrã sens într-o astfel de relaþie. Aajunge aici
este destul de greu, deoarece aveþi o mare
dificultate în a vã exprima clar simþãmintele
ºi acest lucru vã va aduce multe amãrãciuni
ºi tristeþi.

Compatibilitate cu: Albãstreaua,
Margareta, Bujorul

Numere norocoase: 1, 7, 16, 19, 20, 25,
29

Zile favorabile: sâmbãtã, duminicã ºi
luni

Irisul : persoanele nãscute în zilele de
5, 14, 23

Trãsãtura definitorie : Dinamismul
Caracter ºi destin
Vã caracterizaþi printr-o mare

adaptabilitate la medii, persoane noi ºi acest
lucru implicând în acelaºi timp un spaþiu de
activitate destul de extins ºi de divers.
Sunteþi simpaticã, aveþi o inteligenþã
remarcabilã ºi vã dovediþi o fire foarte
sociabilã. Deºi de regulã apãreþi ca o
persoanã agreabilã, puteþi deveni uneori un
vulcan în plinã activitate dacã aveþi
impresia cã cineva vã jigneºte profund ºi pe
neaºteptate. Cel mai rãu lucru care vi se
poate întâmpla este sã vi se încalce
libertatea în mod iremediabil ºi asta în
special prin dependenþa dumneavoastrã faþã
de plãceri, pe care, odatã ce le-aþi gustat, vi
le faceþi definitiv stapâne. În dragoste mulþi
bãrbaþi vor intra în raza de acþiune a
farmecului dumneavoastrã, iar umorul pe
care-l aveþi va da sare ºi piper acestor relaþii
multe întreþinute doar la nivelul flirtului,
altele ajungând la nivele mai profunde.
Conteazã pentru dumneavoastrã decisiv ca
celãlalt sã fie în permanenþã capabil de a
purta o discuþie interesantã, în caz contrar
veþi fugi repede de lângã el.

Compatibilitate cu: Toate florile
Numere norocoase: 1, 10, 19, 28, 30, 38
Zile favorabile: miercuri ºi vineri

Macul : persoanele nãscute în zilele
de 6, 15, 24 

Trãsãtura definitorie : Senzualitatea
Caracter ºi destin
Aveþi o bunã intuiþie care vã ajutã sã

anticipaþi anumite situaþii ºi chiar sã faceþi
profeþii în toatã regula. Nicio persoanã nu
are secrete faþã de dumneavoastrã, cãci
dispuneþi de o bunã psihologie pe care o
aplicaþi asupra gândurilor ºi sentimentelor
celor ce vã înconjoarã. Sunteþi sensibilã,
rafinatã ºi vã cufundaþi în reverii adânci.
Trebuie corectatã totala lipsã de aplecare
spre o mai bunã organizare ºi disciplinare a
foþtelor proprii în confruntarea cu viaþa de zi
cu zi, deoarece aici sunteþi complet ruptã de
realitate. Pentru a evita cãile ruinatoare este
necesar sã vã raþionalizaþi contactul cu
realitatea în aºa manierã încât sã puteþi face
faþã cenuºiului cotidian. În dragoste este
totul foarte romantic, partenerul
dumneavoastrã trebuie sã aibã toate
caracteristicile unui Fãt Frumos, lucru care
probabil cã nu se va realiza decât foarte greu.
Urmãrirea acestui ideal este motivul care va
sta la baza mai multor cãsãtorii. E posibil ca
în cele din urmã el sã aparã în carne ºi oase
sau poate cã dumneavoastrã v-aþi mai

schimbat între timp.
Compatibilitate cu: Trandafirul, Papucul

Doamnei
Numere norocoase: 3, 6, 9, 21, 24, 27,

30
Zile favorabile: marþi, joi ºi vineri

Orhideea : persoanele nãscute în
zilele de 7, 16, 25

Trãsãtura definitorie : Intransigenþa
sentimentalã

Caracter ºi destin
Sensibilã, aveþi un simþ al datoriei

foarte dezvoltat ºi acest lucru vã face sã fiþi
expusã unor frustrãri ºi dezamãgiri, în cazul
în care veþi sesiza abateri de la regulile de
onestitate din partea celorlalþi faþã de
dumneavoastrã. Evitaþi în general
conflictele care vã consumã foarte mult
nervos, în schimb sunteþi genul de persoanã
gata oricând sã ajute pe cei din jur într-un
mod dezinteresat.

Vã marcheazã foarte mult în viaþa de zi
cu zi o tristeþe ce vã este familiarã, dar care
trebuie þinutã sub control pentru a nu fi
vreodatã nevoie sa ajungeþi într-o clinicã de
psihiatrie. Cum tot vã place mult sã
cãlãtoriþi, o soluþie ar putea consta în a vã
bruia melancolia excesivã în glasul roþilor de
tren. Cãminul pe care vi-l doriþi este unul
bine organizat ºi având tot ceea ce-i trebuie.
În dragoste sunteþi foarte pretenþioasã în
alegerea partenerului, în momentul în care
vã veþi decide asupra lui, el va putea conta pe
faptul cã-i veþi fi fidelã ºi cã veþi deveni
concesivã în scopul realizãrii unei armonii în
cadrul cuplului. 

Compatibilitate cu: Floarea Soarelui,
Papucul Doamnei

Numere norocoase: 12, 20, 21, 29, 30,
40

Zile favorabile: duminicã ºi luni

Margareta : persoanele nãscute în
zilele de 8, 17, 26

Trãsãtura definitorie : Fragilitatea
Caracter ºi destin
Daþi dovadã de multã perseverenþã în a

vã susþine punctele de vedere, nefiind însã o
persoana agresivã ci dimpotrivã. Aceastã
trãsãturã se coreleazã cu temeritatea pe care
în mod sigur o aveþi în toate împrejurãrile.
Vã mai caracterizaþi prin modestie ºi uneori
printr-o uºoarã rezervã în raporturile cu
ceilalþi. Prietenii dumneavoastrã vã sunt
numeroºi, dar sunt ºi de mare nãdejde. Veþi
deveni în timp foarte sensibilã ºi
susceptibilã. E bine sã vã pãziþi de a fi
suspicioasã cu toatã lumea.

În dragoste sunteþi tandrã ºi aºteptaþi la
reciprocitate, lucru care va conta foarte mult
pentru dumneavoastrã. Deºi nu ignoraþi
viaþa sexualã, aceasta va fi hotãrâtoare în
raporturile sentimentale. Este foarte probabil
cã-l veþi cãuta vreme îndelungatã pe bãrbatul
visurilor dumneavoastrã pânã sã-l gãsiþi ºi cã
veþi trãi ºi multe dezamãgiri în tot acest timp.

Compatibilitate cu: Albãstreaua,
Bujorul, Macul, Floarea Soarelui

Numere norocoase: 4, 8, 22, 24, 26, 31
Zile favorabile: sâmbãta

Tradafirul : persoanele nãscute în
zilele de 9, 18, 27 

Trãsãtura definitorie : Pasiunea
Caracter ºi destin
Temperamentalã ºi impulsivã, sunteþi

adesea expusã unor consecinþe neplãcute ale
actelor dumneavoastrã. Nu vã daþi înapoi în
faþa sarcinilor dificile ºi manifestaþi un curaj
demn de admiraþie , curaj ce merge de multe
ori în mod firesc pânã la a face mari sacrificii
ºi a îndura mari privaþiuni. Familia ºi
prietenii se pot bizui pe dumneavoastrã, cãci
sunteþi ca o leoaicã ce-ºi apãrã puii atunci
când aceºtia sunt ameninþaþi. Veþi urmãri în
viaþã mari idealuri mai apropiate sau mai
îndepãrtate, cãrora le veþi consacra întreaga
dumneavoastrã energie. Recomandarea care

vi se poate face este de a fi foarte
prevãzãtoare ºi atentã la relaþia de cuplu,
cãci s-ar putea sã rãmâneþi singurã pentru
totdeauna în cazul în care vã veþi neglija
partenerul. În dragoste nu prea sunteþi loialã
unei singure persoane. Aveþi experienþe
numeroase încã din tinereþe, iar prudenþa nu
e ceea ce vã caracterizeazã în aceste
împrejurãri. Vã place mult sã faceþi dragoste
ºi dãruiþi fãrã reþineri, aºteptând sã vi se
rãspundã la fel.

Compatibilitate cu: Papucul Doamnei,
Macul

Numere norocoase: 9, 15, 18, 24, 27, 30
Zile favorabile: marþi, joi ºi vineri

HHOORROOSSCCOOPPUULL FFLLOORRAALL

Acest horoscop este deosebit de interesant, datoritã faptului cã se obþin la
consultarea sa informatþii foarte precise ºi substanþiale. Singura cheie de

manipulare a acestui conþinut succint, dar dens, o reprezintã simbolul numeric
al zilei în care respectiva persoana ºi-a fãcut intrarea în lume. Veþi avea

surpriza de proporþii de a constata cã vã identificaþi aproape sutã la sutã cu
persoana descrisã ºi veþi avea curiozitatea sã vedeþi cu ce floare vã asemãnaþi

prin imaginea ºi sentimentele pe care le inspiraþi.
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