Ioana Mandache, despre Andrei Gheorghe: Dacă își dădea masca jos...
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Descriere foto:

Jurnalista Ioana Mandache a oferit DCnews detalii mai puțin cunoscute despre Andrei Gheorghe. Ioana Mandache l-a
cunoscut pe celebrul om de radio în ipostaze de actor. Gheorghe a jucat timp de trei ani în piesa Eugen Ionescu, la Gre
Hours.

”L-am cunoscut pe Andrei Gheorghe la un spectacol, la Green Hours, ăși amintește Ioana Mandache. Juca în această piesă, fă
rol foarte bun, cred că era și scenarist. A intrat în proiect de dragul marelui dramaturg și pentru că era foarte bun amic cu R
Guttman, care făcea celălalt rol în piesa Eugen Ionescu. L-am invitat la Alpha TV, unde aveam pe atunci o emisiune. I-a
interviul. Mi-a zis: din ziua asta vom ﬁ prieteni! Dincolo de ceea ce se vedea în public, la televizor sau ceea ce se auzea la rad
foarte sensibil și cald. Îl deranja foarte tare și reacționa dur când se vorbea incorect românește. Îl supăra prostia. În viața p
avea o sensibilitate care ne dezarma. A avut o relație foarte frumoasă și civilizată cu Petruța, cea de-a doua soție, după c
despărțit. Din câte știu trăia singur. Am mai vorbit pe Mess și la telefon, în ultima lună. Părea foarte liniștit și detașat. Mi-a s
are proiecte de radio”, a destăinuit Ioana Mandache.

Din demnitate, nu a spus nimănui

”Cred că a avut probleme cu inima, a spus Ioana Mandache, întrebată dacă s-a aﬂat cauza tragediei. Povestea cu fumatul a
joacă, o poveste din tinerețe: a recunoscut că a fumat, ca să vadă cum e, o dată. Din câte știu nu avea nicio dependență. Ac
aﬂat că a avut câteva preinfarcturi. Nici Petruța n-a știut. Din demnitate nu i-a spus. Nu-i plăcea să se plângă. Dacă a
problemă, te susținea, îți dădea un sfat, avea simțul umorului , știa cum să te înveselească. El nu se plângea, niciodată. Era aci
că așa îi cerea profesia. Dacă își dădea masca jos, în viața privată, era deosebit de sensibil, de clad și un om cu o c
extraordinară”, a povestit Ioana Mandache.
Te duci la unul urât, seamănă cu mine

Întrebată ce sfat i-a dat Andrei Gheorghe, Ioana Mandache și-a amintit de o întâmplare cu un CD. ”Te duci la Lăptărie, mi-a s
unul dintre ospătari. Vezi că e unul mai urât, seamănă cu mine. Îi spui că l-am rugat eu să-ți dea o înregistrare cu Vîsoțki, știu
are așa ceva. Îl întrebasem unde găsesc un CD cu
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