
O medieseanca "investigheaza" de opt ani cazul mortii fiicei sale
Sherlock Holmes de Medias
  
  O femeie de 52 de ani din Medias poate fi considerata, fara nici o exagerare, drept corespondentul
feminin al celebrului detectiv Sherlock Holmes. Cu toate ca medieseanca Ana Boros nu a avut de
rezolvat decat un singur caz - e adevarat, extrem de complicat - cel al mortii, in Turcia, acum opt ani, a
fiicei sale, Paulina Haidu, calitatile acesteia o recomanda din plin, daca nu cumva ca...detectiv, atunci, cu
siguranta ca pe o mama cu inegalabile calitati si resurse umane. 
  
  Povestea femeii "detectiv" si a fiicei sale decedate in conditii misterioase, in 1997, in Tara Semilunei
este demna de serialele de gen, difuzate saptamanal de canalul TV "Discovery". Atrasa de mirajul unor
castiguri materiale considerabile, Paulina Haidu, pe atunci o tanara de 23 de ani, divortata si mama a doi
copii a plecat in Turcia, la indemnul unei vecine si prietene, Viorica, domiciliata pe strada Feleac.
Aceasta, cu aproape doua decenii mai in varsta decat Paulina i-a promis tinerei ca ii va gasi o slujba bine
platita, la o sera de legume dintr-un orasel aflat in apropiere de Golful Antalya. Dupa circa opt luni de
sedere ilegala in Turcia, familia tinerei este anuntata, cu putin inaintea sarbatorilor pascale, ca aceasta a
decedat din cauza ingerarii voluntare a unei sticlute de...parfum. Apartinatorii legali ai victimei erau
asteptati timp de 30 de zile pentru ridicarea trupului neinsufletit al Paulinei Haidu, in caz contrar acesta
urmand a fi incinerat. 
  
  Apartamentul in schimbul cadavrului
  
  Pentru repatrierea, intr-un sicriu de zinc a cadavrului tinerei mediesence, mama acesteia, Ana Boros, si-a
vandut apartamentul. A fost singura modalitate prin care a reusit sa faca rost de cei 4.000 de dolari de
care avea nevoie. "Am plecat insotita de fiul meu cel mare, atat pentru a identifica trupul neinsufletit al
fetei, cat si pentru a investiga la fata locului cauzele reale ale mortii acesteia. Nu puteam accepta varianta
autoritatilor turce, potrivit carora fiica mea si-ar fi pus singura, capat zilelor. Mi-au fost suficiente doar
cinci zile petrecute in Turcia, pentru a pune cap la cap si a deslusi evenimentele care au premers
decesului prematur al Paulinei" , povesteste femeia. 
  
  Pacalita de “prietena" 
  
  Conform spuselor Anei Boros, fiica acesteia a fost convinsa sa mearga in Turcia nu de catre o prietena,
asa cum fusese consideara Viorica, ci de catre o proxeneta care facuse avere din “vanzarea"  tinerelor
romance naive, patronului unor cluburi de noapte, om cu stare si o deosebita influenta in zona. Femeia a
aflat apoi ca Paulina nu a ajuns sa munceasca la o sera de legume, ci ca a fost obligata sa se prostitueze.
“Primele indicii in acest sens aveam sa le aflu chiar la morga, acolo unde era depus trupul neinsufletit al
Paulinei, alaturi de alte 25-30 de cadavre dintre care, mai mult de jumatate, cu varsta maxima de 18 de
ani erau romance. Practic, fetele plecau sa castige un ban cinstit, insa ajungeau imediat  placerilor sexuale
ale unor obsedati sau dezaxati. Din aproape in aproape, am aflat apoi intreaga tarasenie" , adauga femeia.

  
  Obligata sa se prostitueze
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  Femeia spune ca Paulina Haidu a fost practic sechestrata, i s-a retinut pasaportul dupa care, timp de
cateva luni a fost obligata sa faca sex pe bani. Convorbirile telefonice avute cu fiica sa inaintea mortii,
reactia autoritatilor locale, precum si visele devenite obsedante in care Paulina ii cerea femeii sa-i razbune
moartea violenta i-au intarit acesteia convingerea ca fiica sa a fost ucisa cu bestialitate. “De fapt, pe intreg
corpul sau am descoperit atunci mai multe lovituri si urme de taieturi si impunsaturi cu cutitul, insa
anchetatorii turci au sustinut ca nu au legatura de cauzalitate cu decesul. In esenta pot spune ca, in timp
record am reusit sa aflu tot adevarul, cu toate ca, ulterior nu a fost aprobata nici macar deshumarea
cadavrului si efectuarea in Romania a unei necropsii obiective" , povesteste Ana Boros.
  
  Pana la presedinte
  
  Femeia povesteste ca, “inarmata"  cu suficiente dovezi a ajuns dincolo de ambasadori si consuli, pana la
fostul presedinte al Romaniei, Emil Constantinescu. Acesta a cerut autoritatilor romane, declansarea unei
alte anchete care insa s-a prelungit pana aproape de finalul mandatului, in anul 2000. Prin intermediul
politistilor sibieni i s-a cominicat ca intr-adevar, varianta sinuciderii a fost infirmata de anchetatori, dar
ca, pentru a fi evitat un scandal diplomatic intre cele doua state s-a gasit solutia de compromis ca statul
turc sa asigure celor doi copii ai Paulinei o renta viagera lunara. In 2001 insa, lucrurile au fost luate din
nou de la zero, intrucat s-a schimbat presedintele Romaniei si pe parcurs au fost numiti alti ambasadori si
consuli. “In acelasi an, politistii sibieni mi-au cerut sa depun alte dovezi in speta respectiva. Au urmat alti
trei ani de investigatii proprii, timp in care am fost in Turcia de alte cel putin zece ori. Pentru ca nu aveam
insa suficienti bani, am cerut atunci fiului meu, Mirel, angajat ca agent imobiliar la o firma  sa sustraga 4
- 5.000 de dolari. Am  banii, insa pretul a fost unul pe masura: patru ani de inchisoare a fiului meu, pentru
delapidare" , explica medieseanca. 
  
  “Voi continua sa lupt" 
  
  Banii sustrasi au ajutat-o pe femeie sa obtina dovada faptului ca fiica ei a fost ucisa: o declaratie
olografa scrisa in detentie de asa –zisa prietena Viorica, condamnata in Turcia pentru prostitutie si
proxenetism. Din pacate, nici de aceasta data, norocul nu i-a suras. Femeia nu a ajuns cu declaratia in
Romania, pentru ca a fost atacata in drum spre aeroport, spune ea, cel mai probabil de catre bodyguarzii
patronului la care fusese “angajata"  fiica ei. Acestia, trei la numar au batut-o cu salbaticie si i-au furat
hartia incriminatoare, aflata in poseta. Visele cu Paulina, care cerea cu aceeasi insistenta sa razbune
moartea ei au continuat sa revina. Imediat dupa parastasul de sapte ani, femeia spune ca a plecat din nou
in Turcia sa o caute, in inchisoare, pe proxeneta. A aflat insa, ca imediat dupa discutia purtata in
inchisoare, la vorbitor cu aceasta, Viorica fusese transferata la un alt penitenciar. Au urmat alte trei
deplasari in Turcia, in scopul obtinerii acelorasi dovezi insa, fara succes, pentru ca Viorica nu a mai fost
de gasit. “Desi s-au implinit deja opt ani de la moartea Paulinei, am sa continuu sa lupt, pentru ca toti cei
vinovati sa plateasca pentru fapta lor. In plus, recent, gratie unui aparator care s-a oferit sa ma ajute, fara
nici un fel de onorariu, am actionat statul turc in instanta, pentru a fi obligat sa plateasca nepotilor mei, in
prezent fara nici un fel de sprijin material, o renta viagera lunara", a incheiat neconsolata mama din
Medias. 
  
  Stefan MARES
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