
Lolita lui Columbeanu
In a doua zi de Paste, tot poporul a putut sa-i vada la televizor pe "Moni si Iri", noul cuplu de senzatie din
high-life-ul bucurestean, intr-un reality show difuzat de B1 TV. Miercurea trecuta, intr-un liceu industrial
din Bacau, week-end-ul romantic la Munchen al Monicai Gabor cu Mr. Columbeanu era comentat cu
interes de profesori si elevi.
  "Lolita lui Columbeanu" e eleva in clasa a XII-a la Liceul "Henri Coanda" si, surprinzator poate pentru
unii, e totusi premianta clasei. Intre shooting-uri, filmari si petrecerea timpului cu viitorul sot,
Cenusareasa moldoveanca arareori mai are timp sa treaca pe la ore, chiar daca Bac-ul se apropie cu pasi
repezi. 
  
  Cu bodyguardul la liceu
  La liceu, nici directoarea, nici profesorii si nici colegele cele mai invidioase nu indraznesc sa o
vorbeasca de rau pe "premianta" care-i cu "mister Columbeanu". 
  Desi unele voci spun ca vine rareori la ore, catalogul pare sarac in absente: 41 pe primul trimestru,
majoritatea motivate, si 20 pe al doilea. "Monica are cele mai mari note din clasa, iar anul trecut a luat
bursa de merit, de 100 de euro", marturiseste Nadia Voicu, directoarea. 
  "Toti chiulesc, nu-i singura din clasa cu absente", explica si diriginta. In zilele "fara sot", cand Monica
Gabor din clasa a XII-a G frecventeaza scoala, un bodyguard se plictiseste la usa clasei. Profesorii spun
ca vin in permanenta tot felul de oameni care-i cer proaspetei vedete bani: "Ei, ma mai cauta cate o
batranica si-mi da cate o scrisoare. Le iau cu mine la Bucuresti si le triez cu Iri, am ajutat multa lume",
povesteste Monica.
  
  Iri, barbatul perfect
  Acasa, la parinti, santier general: renovare, varuiala si mama, proaspat intoarsa din Italia, care face
mancare pentru muncitori: "Monica si Ramona is plecate prin oras, sa aleaga o usa", spune femeia
incurcata, dar e incantata sa ne arate calendarul cu fiica mijlocie: "Sunt foarte fericita, nici nu stiu ce sa
zic. Am lasat-o in clasa a IX-a si am gasit-o vedeta". 
  O vedeta care nu mai locuieste in apartamentul de la ultimul etaj, ci in buricul targului, singura, dar asta
nu pare sa o afecteze cu nimic pe propria mama: "A fost decizia ei si nu am avut nimic impotriva. Eu
chiar sunt mandra de ea, ca l-a gasit pe domnul Columbeanu. Decat sa fie cu un golan de pe strada, fara
nici un ban...". 
  Inalta, cu o privire albastrie - "port lentile de contact" - si cu un zambet de nimfa, Monica se plimba prin
targ, alaturi de sora mai mica. Nu da niciun interviu pana nu-l suna pe Iri: "Iri a zis ca e ok". Nu, nu s-a
apucat inca de invatat pentru Bac, acum are alte prioritati, dar s-a hotarat unde o sa dea la facultate: "la
Comunicare si Jurnalism, particulara, fara frecventa". 
  O plictisesc discutiile despre scoala, tot despre viitorul sot ii place sa vorbeasca, mai ales ca e mandra de
alegerea facuta: "Nu mi-au placut niciodata baietii tineri, care au creier cat o nuca si nu vor decat un
singur lucru. De la 30 de ani incolo e ok. Intotdeauna am visat, de cand eram mica, la un barbat grizonat
si destept". Cat despre banii lui Columbeanu, nu vede care-i problema: "Un barbat trebuie sa tina o
femeie, din moment ce se culca cu ea". 
   
  Doua lumi diferite
  Lumea in care a pasit Monica este insa o poarta inchisa pentru familia din Bacau. Nici parintii si nici
surorile nu l-au cunoscut pe "domnul Columbeanu": "Cand o sa terminam de facut curat, probabil o sa
vina si la noi", zambeste, stingher, mama. Nici macar sora cea mai mica nu a avut ocazia sa viziteze vila
unde locuieste Monica, cu viitorul sot: "De ce sa o chem, ce sa faca ea?", trateaza subiectul cu raceala
Monica. Ramona o aproba, timid: "nu este nevoie, o vad la televizor..."
  
  Traiesc clipa
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  Pentru Monica, Iri e "cineva" foarte important in lumea "buna": "E foarte respectat, chiar daca il barfesc
pe la spate, dar nu se ridica nimeni deasupra lui". Isi petrec toata ziua impreuna, se uita la filme: "Acum
ne uitam la Shogun", asculta muzica cumparata de la Paris si se mai cearta de la... "de exemplu, mi-a
agatat ciorapii". 
  Cea mai interesanta comedie vazuta a fost cea cu Jack Nicholson, "Something gotta give", "ca e un tip
de 60 de ani care umbla numai cu fete tinere si Iri a zis ca-i ca el". si "Nasul" i-a placut, "Da, l-am vazut,
e de Kusturica, nu?".
  "Iubire absoluta si fericire" concluzioneaza Monica, dand din gene. Nu se gandeste ce o sa faca peste 10
ani sau peste 20 de ani, si nici macar nu stie cand o sa fie nunta: "Eu si cu Iri luam hotarari de pe o zi pe
alta. Ne place sa traim clipa".
  
  Miliardarul excentric
  Cu o avere estimata la peste 70 de milioane de dolari, din consultanta, telecomunicatii, imobiliare si
plasamentele pe piata de capital, Columbeanu este unul dintre cei mai bogati oameni din Romania. Are o
proprietate intinsa pe cateva hectare, si-a luat, de curand, un nou Rolls Royce, are propria agentie de
modelling si o lista lunga de femei care i-au trecut prin pat, cele mai cunoscute fiind Romanita Iovan si
Anna Lesko. Irinel Columbeanu nu a dus-o rau nici inainte de Revolutie, cand tatal sau era secretar
general al Guvernului inca din vremea lui Gheorghiu Dej. 
  
  "Eu sunt Columbeanu"
  Anul trecut, in iulie, Monica si Ramona s-au dus la un concert al Annei Lesko. Frumusetea Monicai nu
i-a lasat indiferenti pe oamenii lui Columbeanu de la agentia de modelling Transilvania Fashion, care i-au
propus sa fie model. 
  "Eu nici nu auzisem, pana atunci, de el si chiar m-a enervat cand am facut cunostinta si eu m-am
recomandat Monica, iar el Columbeanu. Mi-am zis: ". La un suc si o cafea in "cel mai select bar din
Bucuresti", adica cel din subsolul casei miliardarului, s-a infiripat idila. La scurt timp, Monica a plecat la
mare si Irinel Columbeanu a urmat-o: "De atunci nu ne-am mai despartit" - spune Monica
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