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NOTA REDACŢIEI 
Publicaţia „Gândul Anonimului” a intrat în anul 

VII de existenţă şi să sperăm cu ajutorul Celui de sus şi al 
celor de jos, colaboratori şi cititori, să continuăm. Pentru că 
există o motivaţie, credem, a celor implicaţi, care necesită 
să fie cunoscută şi recunoscută ca un merit. 

Prin urmare, intraţi în acest an, al şaptelea,  se 
impune o retrospectivă a drumului parcurs în timp, a 
mijloacelor folosite, a eforturilor materiale, fizice, morale 
şi intelectuale pentru a ne da seama prin comparaţie de 
valoarea rezultatelor scontate, atâtea câte sunt. 

La o privire generală, ne apare adevăr indubitabil 
că publicaţia „Gândul Anonimului” în acest răstimp, cum 
necum a supravieţuit şi a evoluat de la simplu, ca orice 
început, la mai bine cantitativ şi calitativ, cu scriitura 
colaboratorilor, majoritatea neconsacraţi, dar care ţintesc 
consacrarea de a exprima prin scris, cum pot mai bine, 
experienţa de viaţă şi sentimentele moral volitive, printr-o 
activitate stăruitoare şi dezinteresată. 

Dovadă rezultatele palpabile redate mai jos, care 
se pare ne îndeamnă să continuăm cu aceeaşi râvnă şi 
dorinţă de a ne îmbunătăţi stilul scriiturii şi de a lărgi aria 
tematică. 

În continuare redăm sumarul bilanţ fie şi sub 
formă de inventar a celor publicate până acum, lăsând 
aprecierile pe seama cititorilor prezenţi şi viitori, după cum 
urmează: 
1) Publicaţia „Gândul Anonimului” a ajuns la nr. 34, cu un 

tiraj ultim de 300 exemplare şi un număr variabil de 
pagini. În conţinutul acestora s-a publicat proză scurtă 
şi poezie. Costurile, care sunt şi acestea o condiţie, de 
la nr. 1 – 24 au fost suportate exclusiv de membrii 
fondatori, în continuare şi de dr. Ing. Gheorghe Indre. 
Distribuţia gratuită. 

2) SALA COLOANELOR – ANTOLOGIE de proză scurtă 
şi poezie, 3 volume cu acelaşi titlu, editate succesiv în 
anii 2004, 2005 şi 2007 (250 volume, fiecare cu peste 
120 pagini. În Cuprinsul acestora, o selecţie din 
articolele trecute prin purgatoriul publicaţiei Gândul 
Anonbimului, corectate şi adăogite alături de altele 
inedite, Editura BREN Bucureşti. Costurile suportate 
de membrii fondatori. Distribuite gratuit. 

3) Cărţi de autor, care şi-au găsit finalizarea şi mai ales 
editarea sub auspiciile mediului cultural promovat de 
Cenaclul „Anonimul” şi publicaţia sa „Gândul 
Anonimului”: 

 a) ”Prof. Nicolae Mazere – Un destin asumat”, 
209 pagini, 300 volume, cu o prefaţă de Dan Gâju 
(redactor şef la „Observatorul Militar”), postfaţa de 
părintele prof. Nicolae Popescu, autor col. (r) Ion  
 
 
 
 

 
 
 
 
Mazere-Luneanu. Editura BREN Bucureşti, 2007. Costul 
suportat de autor şi parţial de părintele prof. Nicolae 
Popescu şi dr. ing. Gheorghe Indre, câte 500 lei. 
Distribuite gratuit. 

b) ”MASACRUL DE LA LUNA” – septembrie 1848, 
ediţie omagială la 160 de ani de la nefericitul eveniment, 
224 pagini, 400 volume. Autori: col. (r) Ion Mazere-
Luneanu şi dr. Gelu Neamţu (Cluj), prefaţa de prof. 
universitar dr. Ioan Bolovan (Cluj). Editura PERFECT 
Bucureşti, 2008. 

 c) ”COMUNA LUNA – ISTORIE. Trăinicie şi adevăr 
pe Valea Arieşului”. Autor: col. (r) Ioan Mazere-
Luneanu, cu o elaborată prefaţă de dr. ing. Gheorghe 
Indre, un punct de vedere al părintelui prof. Nicolae 
Popescu şi o postfaţă scrisă  de prof. Dan Nicolae, 434 
pagini, format mare, 320 volume. Editura PERFECT 
Bucureşti, 2008. Costul ultimelor două cărţi (pct. b şi c) 
au fost suportate de autor (Ioan Mazere) şi sponsorii 
nominalizaţi în anexa la volum. Distribuite gratuit. 

d) În manuscris au rămas cărţile FOCUL SACRU 
(proză) şi PIRAMIDA (poezii), autor Teodor Dobre, din 
care unele fragmente au fost publicate în cele 3 antologii 
amintite. 

Colaboratorii care au publicat în „Gândul 
Anonimului” în intervalul de timp 2003 – 2009 îi redăm 
în ordinea alfabetică: 
Andrei Constantin, student, Bercea Victor, profesor – 
preşedintele Asociaţiei Culturale pe ţară ”Avram Iancu”, 
Bucurenciu Traian, ziarist – col. (r), Baciu Livia, 
profesor Câmpia Turzii, Boariu Cornelia, elevă comuna 
Luna, Catone Mircea (postume), Ciobanu Puiu Florea 
col.(r), Creţu Gheorghe, gl. bg.(r) – ziarist, secretarul 
redacţiei revistei „Rezerva Oştirii”, Dan Nicolae, 
profesor (pensionar) com. Luna – Cluj, Dobre Teodor, 
mmp – membru fondator, Dobre Marin, inginer 
(pensionar), Dobre Ramona – studentă, Dorobanţiu 
Adina, pensionară, Elisabeta Dumitru lt. col.(r), Giurgiu 
Aurel, primar com. Luna – Cluj, Gheorghe Tudora, 
pensionară, Gângă Aurelia, pensionară, Indre Gheorghe, 
dr. ing. – Director „Transelectrica” Bucureşti, Iuga 
Cornelia, învăţătoare, Iura Vasile, preot paroh în com. 
Luna – Cluj, Lechinţan Vasile, doctorand – cercetător la 
Arhivele Statului, Filiala Cluj, Miron Mihai, col. (r), 
Mihalcea Mihai, ziarist, col. (r), Mazere Ion, col. (r) – 
membru fondator ( a publicat în toate numerele), col. (r) 
Modovan Vasile, scriitor, Prodan Dumitru, aviator (r), 
Scutelnicu Vasile col.(r), Suciu Ioan, col. (r), Votrici 
Mircea, col. (r),   

Dintre colaboratorii activi amintiţi, au trecut în lumea 
umbrelor: 
§ Teodor Dobre – 5 aprilie 2006 
§ Suciu Ion – 30 noiembrie 2008 

Dumnezeu să-i odihneacă! 
 
Publicaţia „Gândul Anonimului” este apolitică, non-guvernamentală, non-profit şi se distribuie gratuit, dar se menţine activă 
prin altruismul colaboratorilor şi donatorilor, pe care îi aşteptăm cu aceeaşi plăcere şi cărora le mulţumim anticipat.  
(I. MAZERE) 
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Proză scurtă 
 

 
Col. (r) Ion MAZERE LUNEANU 

ÎNTOARCERE ÎN TIMP 

- Gânduri răvăşite - 
Prin acest episod  încercăm rememorarea 

unor amintiri răvăşite de scurgerea timpului 
printre care şi pe aceea a  unui vis povestit de 
Batu. Că cine nu–şi aminteşte episoade din 
propria sa trăire, şi a altora apropiaţi, plăcute şi 
neplăcute? Sau cine nu a visat scene vesele, triste 
ori coşmaruri, care nu fac obiectul unor merite 
sau culpe ale persoanelor în cauză, dar care 
adesea au făcut şi fac epocă curmând uneori 
acţiuni în curs ori destine ? 

Unii ”visează” treji ceva ce este sau nu 
este, dar ar putea să fie, creaţii care onorează 
strădania autorilor  visători  cunoscuţi sau 
anonimi. 

Apar aşadar diferite amintiri, vise şi 
creaţii  care provoacă întrebări, dispute, opinii, de 
natura: de ce aşa şi nu altfel? sau sunt adevărate 
cele cerute ori impuse de autorităţile vremurilor 
sau nu sunt? şi cum ar putea să fie?  

Eu sunt convins că nu o să aflu mai multe 
adevăruri decât cele trăite şi încă neuitate, se 
confesează  Deleanu, deoarece cunosc atât 
adevăr cât pot eu cunoaşte începând cu locul 
unde m-am născut şi am copilărit, apoi pe unde 
m-a purtat destinul în viaţă. Pe acestea cred că le 
cunosc nu din auzite, sau citite după relatarea 
altora, ci călcate de mine cu pasul,  şi le-am 
simţit direct farmecul lor şi am dobândit unele   
foloase cum am putut, la propriu şi la figurat. 

Dar cum cunoaşterea celor văzute şi trăite 
în diferite ipostaze depinde de mulţi factori, 
psihici, morali, materiali şi de caracterul omului, 
încât tot eu mă gândesc dacă cele văzute şi trăite 
sunt sau numai le consider eu adevărate, aşa cum 
mi-ar plăcea mie să fie , care nu sunt singur pe 
această lume  în continuă mişcare de la un stadiu 
la altul, astfel încât, şi propriile noastre percepţii, 
convingeri şi opţiuni de la un moment dat trebuie 
adaptate la noile condiţii, pentru a nu cădea în 
derizoriu şi a nu-mi compromite demnitatea, 
atâta câtă e, dobândită şi recunoscută de oamenii 
cu care comunic. 
 Cu această dilemă, de fapt cu aceste cu  
dileme se apropie Deleanu de consăteanul său 
cunoscut din copilărie – Batu – o figură 
pitorească în panoplia rustică a satului Luna, nu 
singurul … El este luat, însă de noi, ca punct de 
referinţă în evoluţia sa şi a altora ca el într-o 
etapă istorică anume, după cel de al doilea război 
mondial. 
 Batu cunoscut local ţăran din tată în fiu, 
se trage dintr-o familie cu stare materială bună. 
În tinereţe a trudit pe ogorul său, satisfăcut cu 
soarta şi ceea ce îi oferea satul, în care îşi ducea 
veleatul. Apoi cu schimbările în colectivă a trudit 
şi aici cât a putut duce, fără a încerca alte situaţii, 
sperând să fie mai bine, după spusele altora. Dar 
nu … N-a fost să fie. Timpul a trecut, iar el 
îmbătrânit, cu puterile sleite, o duce din ce în ce 
mai rău. Treptat ţăranul nostru ruinat material, 
fizic şi moral, nemaiputând face - zilele muncă – 
după nişte reguli şi legi strâmbe, cu o pensie de 
300 lei vegetează în căsuţa lui, cândva a lui 
Evlavie, fostă morişcă pe Valea Grădinoaii 
pentru măcinat grăunţe,  acum dezafectată şi 
devenită amintire. 

Vegetează ca să nu afirm că se stinge 
văzând cu ochiul liber, ca o făclie la căpătâiul 
muribundului. Pentru că în viaţă nu a agonisit, 
sau nu a putut agonisi mai mult decât făina 
săracului ori banul mortului, cum se mai spune în 
popor, ajuns la ananghie, suficiente doar pentru a 
târî după el scara existenţei rămase, ca Hristos 
crucea. Scară mai lungă cu fiecare zi, fără să-i 
mai folosească la nimic, aflat în cădere liberă sub 
toate aspectele. Încât firesc se pune întrebarea – 
Putea să fie altfel şi pentru el?! Probabil DA şi 
NU sau NU şi DA. Şi iată se iveşte o altă dilemă 
– oare cum îşi explică Batu situaţia în care se 
află, despre adevăr în general ?! Dacă este, sau 
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poate nu este, ori nu poate să fie, decât o noţiune 
relativă care adesea te poate mai degrabă înşela, 
după cum adevărurile clamate se prefigurează în 
existenţa sa şi a altora ca el: într-un fel apare 
adevărul celui care îl cere şi altfel este când ţi se 
dă, aprobă, dictează, legiferează, judecă, 
contestă, vinde, cumpără… Aşa stând lucrurile, 
eu nu cred să aflu adevărul, adevăr, adevărat 
decât ipoteze – de ce aşa şi nu altfel pentru Papu. 
Pentru că multe realităţi cum or fi fost ele, 
considerate adevărate, destule au depins de Batu 
şi de alţii, sau în primul rând de alţii şi apoi de 
Batu, care acum nu mai sunt, nici ei cu 
adevărurile lor, ci alţii, cu nu mai puţine 
„adevăruri” clamate anapoda, apoi negate după 
cum bate vântul, şi tot aşa...  

Încât, reflecta Deleanu, nu de puţine ori 
aud pe mulţi punând la îndoială noţiunea de 
adevăr adevărat , dacă există  cum poate fi 
dovedit, sau adevărurile sunt nişte construcţii ale 
unor idei concepute şi impuse în diferite forme 
de către cei care deţin puterea economică şi 
administrativă. Oare aşa să fie?! 
 Se mai ştie doar că Batu a târât după el 
scara existenţei indiferent, nepăsător,  sau în 
joacă, mai târziu, cu schimbările, în abstinenţe, 
neinteresat de acumulări personale, dar 
contribuind la profitul şi câştigurile altora, iar 
acum ca un păcat, păcate – ale cui? Ce mai 
contează. Resemnat că sfârşitul nu mai poate fi 
altul decât cel pe care îl aşteaptă … poate pe 
lumea cealaltă va fi altfel. Poate. Singura şansă, 
singura speranţă. 
 S-ar putea ca aceste sumare aspecte de 
comportament, orientare  şi judecăţi naive, dar 
dureroase, să nu-l acuze pe Batu, dar nici nu-l 
scuză, prin contrast aşteptând nici el nu ştie ce, 
ca stejarul pe jumătate uscat, de atâtea furtuni 
înfruntate, care aşteaptă cele ce vor veni... mai 
puţin securea pădurarului.  
 El blazat, rămas singur cu Valea 
Grădinoaii ce-i trece susurând prin stânga casei şi 
Arieşul prin dreapta, alături de care stând dus, 
uneori îi mai defilează prin memorie: zilele 
nesfârşite de scaldă, în copilărie, la Polmoneţe, 
sau scocul morii; mânzul ce zburda prin ogradă, 
trezind iarba amorţită de iarnă; fâneţele cu măcriş 
şi sânziene făcute coroniţe, deliciul copiilor la 
aruncatul cununilor de sânziene  pe acoperişul 
casei, să le aducă noroc; coasa ce şuiera sclipind  
prin iarbă cruda, acum rugină; badea Ionaş  al lui 
Valerie, cu batalul fript la ţăcălie şi rubiniul, 
sângele Domnului, de pe Coasta Lunenilor; 

escapadele la Groptilă, sau la Badea Mateaş pe 
Vale, şi câte nu mai vede el prin fereastra inimii, 
înghiţind în sec până adoarme. 

Intimităţi pe care, cred, nici nu este bine să le 
răscolim prea mult, acum când timpul hain 
pentru el a trecut  şi cu el de-a valma s-au dus 
destui truditori şi risipitori, îndestulaţi şi flămânzi 
… 
 Batu de acum solitar şi greoi în mişcări, 
cu ochii încercănaţi, ascunşi în văgăuna orbitelor, 
şi fruntea lată pe care timpul a arat brazde adânci, 
îmbrăcămintea roasă şi decolorată de vreme 
încărcată pe ele alandala trăieşte ca un sihastru. 
Pe masă, clopul vechi ţuguiat ca o claie, el 
răstignit lângă gura cuptorului arhaic, mai mult 
moţăind. În liniştea tulburătoare, din jur, numai 
carii gr, gr, gr, --- îi macină în grindă făina 
prescurii sale, iar păianjenii spânzuraţi pe la 
colţuri ţes de zor mătasea străvezie a singurătăţii. 
Uneori tresare, nu-şi dă seama de ce: trist, 
posomorât, ori indiferent când cucuvaia pripăşită 
în podul casei, sau i se pare, cântă sinistru; ori la 
hurducătura porţii sau uşa coteţelor libere de 
orice, încă în ţâţâni, clătinându-se aiurea la 
adierea puiului de vânt, care treptat pune 
stăpânire peste tot. Prin ogradă vântul răsuceşte 
într-o parte şi alta frunzele uscate, scăieţii, 
crengile corcoduşului pline de omizi şi coteţul de 
găini răsturnat, ce par a fi toată averea lui. 
 Prin geamul prăfuit ce dă spre Vale, Batu 
priveşte adesea cum soarele coboară spre asfinţit, 
ciorile şi ulii plictisiţi cum trec în zbor, dar oricât 
de departe îşi afundă privirea, el nu mai zăreşte 
altceva decât imensa boltă a cerului plumburiu, 
neospitalier, iar jos, în jur, pustiul ce se alintă în 
suflul vântului, când domol, când năprasnic. 
Imagini delirante. Iai, ca un făcut, i se păre că 
aude ceva imperceptibil. Un fel de murmur 
fredonat vag. Rafalele vântului se înteţesc. I se 
pare o melodie. Pti! Pti! Îşi scuipă în sân. Se 
închină. Nu-i vine să creadă. Ascultă mai atent. – 
Să fie adevărat? Cu puţin efort, ajutat de 
murmurul ce-i vibra în timpane şi vuietul 
vântului intuieşte o frântură de cântec, adus în sat 
de prin mahalalele oraşului... 
 

Sunt un sărac deşi-s din neam mare 
O cămaşă veche, atât am moştenit 
O dau şi pe-aceasta celui ce nu are 
Să nu fiu chiar atât de pricopsit ... 

- 
Încercând să desluşească cine îngână acest cântec 
nu mai aude nimic. Se teme … Să fie Simi 
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Reteşan, Coltor, Colaş, Sandea-Oţel, Pilu, Pifi … 
Doamne nu mă lăsa, doar ăştia sunt morţi. Dă să 
se reculeagă, dar în timpane îi bâzâie acelaşi 
cântec... 
    

La cimitir mă ducă derbedeii 
Că i-am iubit mai mult ca pe părinţi 
Pe mormânt de vor atunci să-mi toarne 
Un şpriţ, un şpriţ, un şpriţ… 
   
În timp ce vântul se trânteşte mai zdravăn 

în geamuri şi uşa casei, cântecul devine un vaiet 
prelung. Se dezmeticeşte. Poate i s-a părut. 
Totuşi în timpane continuă să-i zăngănească un 
amestec de vuiet şi cântec. Din câte îşi aminteşte, 
vag, ca prin vis – acest cântec, cândva, l-a cântat 
şi el, acum nu-i mai face nici o plăcere, că prea 
aduce …. 
 Copleşit de atâtea câte îi furnică prin 
memoria lui tulbure, Batu se ridică în capul 
oaselor şi parcă ar vrea ceva. Dar lasă, că nu are 
ce şi nici cu cine să comunice – fiica departe, 
Fănel pe unde o fi vânturând vânt … Se lasă pe 
scăunel ca un butuc frecându-şi fruntea duluri, 
duluri.  

Capul bătrânului ţăran cu mintea rătăcind 
printre gânduri reale şi ireale,  braţele îi cad fără 
putere de-a lungul  trupului molatic. Auzul e 
bruiat de inima care loveşte cu pulsaţiile ei în 
timpane ca într-un ciur copt, iar gândurile îi 
năvălesc aiurea unele peste altele – Ce greu trec 
zilele! Când ogorul este aproape dar puterile s-au 
dus, iar mai marii noştri sunt departe, lăsând 
câmp liber vânturilor şi promisiunilor înşelate … 
 Întinde mâna şi apucă de pe masă o ulcică 
cu apă, din care soarbe câteva înghiţituri ce se 
lasă în jos noduri, noduri. Apa i se pare sălcie, 
sau gura lui e coclită de amarul sărăciei. Apoi se 
trânteşte în pat cum era, că nu s-a mai dezbrăcat 
de câteva zile. Holbat ca pustnicul pictat pe 
peretele bisericii, la care n-a mai fost de câtva 
timp, se închină cu vinovăţie. Face un tur de 
orizont pe podelele afumate. Pereţii reci şi 
coşcoviţi îi par stranii.  
 

VISUL LUI  BATU 
 

O somnolenţă îl cuprinde şi fără să vrea 
rămâne cu ochii căscaţi la fotografia de sub 
icoana Sf. Gheorghe, existentă în multe din 
casele lunenilor după hramul bisericii din sat,  
unde a aşezat-o soţia când era în viaţă. Un fior 
fierbinte îl copleşeşte şi ochii i se umplu de 

lacrimi. Vlăguit cum era, nici treaz nici adormit, 
secvenţe ca într-un panoramic se succed aparent 
incredibile.  
 Ana, scumpa lui soţie cu privirea 
pătrunzătoare, parcă se desprinde din fotografie 
şi încărcată cu de-toate înainta spre el. Zâmbetul 
soţiei îl copleşeşte în timp ce capul îi cade într-o 
parte, intrând într-un somn profund. Şi, încetul cu 
încetul, Batu se înviorează cuprins  de o fericire 
neaşteptată. În sfârşit, Ana sprijinul lui vine să-i 
îndulcească zilele rămase, să-i aline durerile 
fizice şi morale greu încercat de soartă. În 
asemenea clipe, Batu devine altul, uşor, 
ridicându-se spre înălţimi sufleteşti nebănuite. 
Sufletul său părăseşte starea precară a trupului. 
Atât el cât şi Ana avea impresia că zboară ca 
două frunze, fericiţi, în adierea vântului călduţ, 
altul decât cel care-i hurduca poarta şi uşa 
coteţelor părăginite a pagubă şi se minuna altfel 
de tot ce vede. Ana, încântător îşi lasă mâinile 
uşor spre spate, să-i cadă în jos şi se apleacă spre 
el, să-l privească drept în ochi, cu sânii bombaţi, 
gata să dea afară de sub bluza subţire de satin, iar 
buzele ca fraga de câmp coaptă ardeau. Mijlocul 
i se mlădia subţire, să-l cuprinzi într-o mână.  
 Lui Batu un fior ca un fulger îi străbate 
sub pleoapa adormită, care îi luminează imagini 
fermecătoare, imprimate adânc pe retina ochilor 
săi înceţoşaţi. Şi, toată fiinţa sa trupească, 
neputincioasă, capătă acum expresia forţei şi 
vigorii tinereşti, încărcată de fericire.  
 Ana se îngrozi şi ea de neaşteptata 
întâlnire cu el mult schimbat.  

Lui Batu, un tremur de nestăvilit îi 
cuprinde bietul trup când Ana îi apărea cu 
trăsăturile ei fine, ovalul obrajilor rumeni şi 
zâmbetul delicat apropiindu-se mai mult de el. Îi 
simte sânii mici pietroşi sub bluza albă înflorată, 
apoi trupul călduţ… Şi din neputincios ce era se 
voiniceşte cuprins de focul dorului aprins, stins 
demult, dar reaprins din cenuşa răvăşită de 
sentimentele acelea abia pâlpâind în lumea 
subconştientului său.  

Bietul om, ca un neprihănit nu găseşte 
cuvintele cele mai potrivite pentru a-i câştiga 
încrederea şi a-i dovedi ataşamentul. Aşa au 
urmat între ei destăinuiri multe şi clipe de fericire 
toată noaptea. Cel căruia i s-a părut timpul 
petrecut împreună prea scurt a fost Batu. El n-o 
slăbea din privire după cum se perpelea ca într-
un spasm în patul cu şurdeu de paie, de parcă 
insista stăruitor: mai vreau…să-ţi vorbesc, nu 
pleca. 
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Ana se retrage încetişor de lângă el, ori i 
s-a părut, şi devine mai rece. Nu mai schiţează 
nici un gest şi cu aceeaşi privire fixă rămâne 
indiferentă rugăminţile  lui:  

- Când o să se sfârşească chinurile acestea, 
şopteau buzele lui arse de pojarul 
abstinenţei, oarecum iritat de indiferenţa 
ei, total schimbată.  

- Atunci când … Era o reluare a unor vorbe 
de demult, de care îşi aduce aminte Papu. 

- Când n-o să te  mai laşi  dus de vorbe 
goale ale altora şi o să fii tu stăpân pe 
ceea ce îţi aparţine, cum au fost şi părinţii 
noştri, nu mai mult. În plus, să te abţii, 
răspunse ea … Acum zâmbetul ei era 
dojenitor.  
Era vorba aici de un legământ ce schimbă 

pasul unui om, o chemare îndepărtată, o şoaptă 
nerostită, un dor înăbuşit ce a frământat-o pe ea 
până la moarte.  

– Prea  credulule, să nu te mai laşi atras 
de clipele acelea hoinare, atunci vom fi fericiţi. 
Ana se îndepărtează treptat, până dispare.  

Batu, alb ca varul. Ruşinea şi revolta se 
învălmăşeau în sufletul lui ce-i aduce sângele 
clocotind din inimă în timpane. Patul dogoreşte 
ca un cuptor încins sub trupul lui uscat ca iasca. 
Ce noapte zbuciumată cu treceri iuţi de la clipe 
fericite la clipe de extaz. Somnul îi ascunde 
sfiala, gândindu-se la fiinţa aceea suavă, 
perechea sufletului său ce i-a impus oprelişti atât 
de aspre – Să nu mai bei – ca şi când el o fi băut 
mai  mult ca alţii. Poate nu, sau uneori da, numai 
ea ştie, care la posibilităţile  lor limitate lăsa altă 
impresie şi alt înţeles real. Dar cine e de vină? În 
orice caz nu fiinţa aceea blândă şi silitoare peste 
măsură, de care el ar fi trebuit să se facă mai 
vrednic. Îşi regretă, dar prea târziu. Urmează apoi 
lungi tânguiri şi remuşcări. Totuşi, parcă era ceva 
cu care nu se putea împăca. Contrastul dintre 
figura atât de fină a Anei şi visul tulburător cu 
insistenţa ei atât de mustrătoare – Ce-ai făcut cu 
fericirea promisă?  

 Batu întinde mâna în căinţă s-o îmbrăţişeze, 
dar arătarea albă a Anei se risipeşte din nou, 
dispărând în spatele peretelui rece, din care au 
început să ţâşnească spre el tot felul de gângănii 
şi balauri asemănători celui pe care îl ucide Sf. 
Gheorghe călare pe cal cu suliţa.  

Se trezeşte brusc, ud leoarcă, tremurând ca 
varga. În odaie întuneric ca smoala şi o tăcere de 
criptă. Când deschide ochii nu vede nimic. Când 
îi închide şi mai stă puţin pe gânduri, moleşit, 

iată se face o lumină rară ca un ţesut de raze de 
lună şi un nor uşor apare la geam, se opreşte şi ia 
alte forme. Se înfricoşează – Ce să fie? Apare din 
nou Ana, care nu-l slăbeşte. Este aidoma celei pe 
care a văzut-o acum peste 50 de ani la Hădăreni: 
zveltă, fruntea albă, ochii scânteietori, cu cununa 
bogatului păr blond, în cosiţe, adusă ca mireasă 
la Luna cu alai mare. Ceteraşi Bârlea şi fiul, 
renumiţi în zonă, doi nănaşi, Neculaie al Sâii şi 
Gheorghe a lui Menu, gazde mari, din rândul 
cărora făcea şi el parte, atunci, … Acum… 

Multă lume, voie bună, mirii fericiţi cu 
promisiuni de fidelitate repetate unul altuia: 

Ana – sunt a ta toată viaţa. 
El – eşti a mea! A mea eşti şi vom fi fericiţi. 

Dar, pentru puţin timp. Pentru că Ana brusc 
apare cu figura schimbată ca de ceară, nemişcată 
şi rece, cu mâna întinsă să-i prindă mâna lui ce 
pocnea ca un vreasc uscat. Batu o priveşte lung, 
dezarmat, pentru că niciodată nu i s-a părut faţa 
atât de albă, ochii scânteind şi părul aprins ca 
para focului. 

Ea vrea să-i prindă mâna lui.  
El se cutremură pe moment – Ce vrei? 
Eşti al meu repetă ea 
Unde?...  O, nu acolo 
Ea insistă – Doar noi ne-am făgăduit 

fericirea. Unde este?....acolo zici, el pentru 
moment cedează. Poate Dumnezeu îngăduie să 
nu ne mai despărţim niciodată. O, păcatele mele 
de-ai ştii tu viaţa şi traiul meu acum.  

Bărbate te înţeleg dar tu mai ai de îndurat 
calvarul bătrâneţilor tale şi păcatele altora. Însă 
sunt convinsă că de acum încolo, chiar dacă nu 
mai poţi face nimic, eşti în măsură să nu mai 
preţuieşti vorbele goale ale altora. Ai ajuns la 
vorbele mele, părăsindu-te toţi şi toate, om credul 
cum erai odată. Adică vreau să-ţi reamintesc ceea 
ce ştii de la părinţi - Că viaţa la ţară stă în puterea 
şi avutul tău, dacă ştii să-l gospodăreşti bine, 
dacă nu, rabzi. 

Iluziile formate pe baza promisiunilor că-ţi va 
fi mai bine în colectivă s-au transformat în 
nenorocirea neputinţelor tale, care te-au târât în 
ruină când din neamul lui Coarşa a mai rămas 
Dealul şi văgăuna unde hibernezi. Moartea te mai 
salvează.  

Ana se apropie de el, aşa cum este, să-l 
prindă, să-l ducă cu ea. 

Batu se fereşte şi violent se loveşte cu capul 
de perete. Brusc se trezeşte din somn. Speriat, ca 
un arc are puterea să sară din pat. În odaie, 
nimeni. Se făcuse ziuă.  
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Cu ochii holbaţi spre aceeaşi fotografie ce o 
privea la culcare. Sub fotografie, un calendar. Se 
scurseseră mai bine de 14 ani de la trecerea ei la 
cele veşnice.  

La ce se mai gândea Batu în acele clipe nu-şi 
mai aminteşte, decât vag că a mai visat-o pe Ana 
de câteva ori în ultimul timp şi tace. Totuşi, cu o 
jenă izvorâtă din bun simţ, îşi şterse o broboană 
de sudoare îmbumbată sub bărbie cu o lacrimă 
amară. Şi cu auzul slăbit, încă mai percepe vag 
vorbele Anei ce se repetau mereu 

– Unde este fericirea promisă. Unde …   
Apoi glasul ei se stinge treptat în tăcerea rece 

şi tristă. Batu palid şi devastat de tulburătorul vis 
se retrage în căsuţa caldă a sufletului său să 

înfrunte realitatea vieţii de la care nu mai 
aşteaptă decât sfârşitul... 

Ascultându-i povestea visului, Deleanu 
gândeşte în final că trăirile pământeşti şi acţiunea 
vremurilor care macină necruţătoare orice fiinţă, 
îl  vor transforma simbolic pe Batu în grâu ajuns 
între pietrele dure de moară, măcinat fin şi cernut 
în făină albă, pentru a satisface poftele altora.  Şi 
atâta timp cât viaţa şi moartea care nu-i aparţin 
cu toate atributele lor cunoscute şi necunoscute, 
îşi continuă  periplul , episodul Batu nu s-a sfârşit 
ci urmează ... .  

  
Col (r) Ion Mazere-Luneanu    

   

 
Dr. ing. Gheorghe INDRE 
       DESTĂINUIREA 

Fragment din nuvela Paznic la marginea lumii 
 
...Muncit de luni de zile de dorul acestei 
despărţiri şi de un sentiment acut al vinovăţiei 
sale şi faţă de Florica, Gheorghe a hotărât să-i 
spună soţiei lui adevărul şi să-şi aducă fetiţa să 
trăiască la Luna, împreună cu ei. Ştia însă că 
momentul în care îi va spune Mariei şocanta 
veste, va trebui să fie unul bine ales, iar el va 
trebui să se pregătească sufleteste pentru orice fel 
de reacţie pe care, indiferent care va fi ea, o 
consideră încă de pe acum justificată. Ajunsese 
să o cunoască destul de bine pe Maria, căsătoria 
lor era una reuşită şi lipsită până acum de crize 
sau probleme interioare greu de soluţionat, dar 
Gheorghe Indre, om analitic şi profund, era 
perfect conştient că acest moment al descoperirii 
unui adevăr atât de important pentru evoluţia 
relaţiilor dintre ei va constitui o probă de foc a 
legăturii lor, o cumpănă a existenţei Mariei, o  
 

încercare pentru a cărei înfruntare aveau amândoi 
nevoie de curaj, calm, înţelepciune şi multă 
putere, dar, mai presus de orice, aveau nevoie de 
ajutorul lui Dumnezeu să dobândească lumina 
necesară descoperirii adevărului vieţii lor 
viitoare, împreună. 
 În una din zilele primăverii anului 1944, 
în postul paştelui, la câteva săptămâni după 
moartea Sofiei Nan, venind împreună cu alţi 
luneni de la Uzina de la Câmpia Turzii, s-au oprit 
în drum să bea o ţuică la crâşmă, la Sabin, nu atât 
pentru dorinţa expresă de a bea, cât mai ales 
pentru placerea inefabilă a taifasului, a 
momentelor de relaxare, în care destăinuindu-şi 
unii altora grijile şi problemele se simţeau mai 
puternici şi mai solidari, mai ocrotiţi şi mai 
capabili să înfrunte dura realitate a vieţii, ale 
cărei reguli şi rosturi de alcătuire nu le înţelegeau 
complet, deşi erau nevoiţi zi de zi să le respecte 
şi să le descâlcească din complicate succesiuni de 
fapte ţi întâmplări. De regulă, în aceste momente, 
Gheorghe fie că asculta în tăcere, dornic sa afle 
cât mai multe despre aceţti oameni orgolioşi, 
harnici şi ambiţioşi, între care el era un străin 
deja devenit în conştiinţa lor un personaj 
misterios şi greu de cunoscut, fapt pentru care    
l-au poreclit “Refugiatul”, cei mai bogaţi şi mai 
siguri pe ei, în general, din aceste motive şi 
aroganţi şi batjocoritori, zicându-i dispreţuitor 
“Fugitusul”, fie ca, stârnit de întrebările, 
frământările, grijile şi problemele acestor 
oameni, le împărtăşea din propria sa experienţă 
de viaţă, din întâmplările trăite, din converaţiile 
şi relaţiile sale cu superiorii din armată, care l-au 
preţuit întotdeauna, din lecturile sale, uimindu-i 
adeseori cu mulţimea de pilde, poveşti şi poveţe, 
unele cunoscute, altele fabricate la repezeală 
pentru nevoile de comunicare ale momentului. 
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 În după-amiaza aceea, Gheorghe era 
pregătit sufleteşte să pună punct situaţiei confuze 
în care se zbuciuma sufleteşte de o vreme şi 
simţea nevoia unor limpeziri interioare, fapt 
pentru care partenerii săi de masă îl ascultau 
vrajiţi, vorbindu-le despre efemera lor trecere 
prin lume şi despre rosturile fundamentale ale 
alcătuirii existenţei omeneşti, care pendulează 
între viaţă şi moarte, în ipostaza unei suspendări 
de punte peste timp, ancorată la un capăt în 
realitatea relativ cunoscută a începuturilor 
fiecăruia şi atârnată la celălalt capăt cunoscut al 
ei, de realitatea prezentă a clipei trăite, care însă 
se misca mereu, schimbându-şi conţinutul, forma 
şi dimensiunile, obligând astfel viaţa omului să 
se întindă, să urce sau să coboare, întâmplările 
semnificative trăite constituind pilonii de sprijin 
ai acestei punţi, rezultat al unei inginerii divine, 
în dreptul fiecărui pilon sfârşindu-se o porţiune a 
acestei punţi suspendate deasupra unui abis 
infinit şi nepătruns de mintea omului şi 
reîncepând construcţia peste necunoscutul 
rezervat de viitor, în speranţa atingerii ţelurilor 
plăsmuite prin visare, totul consumându-se sub 
controlul  clipelor prezente, pe care oamenii le 
trăiau iubind, trudind, visând, rugându-se şi, mai 
presus de orice, nădăjduind, susţinuţi de puterea 
credinţei în existenţa unui Dumnezeu iubitor, 
sever, atotputernic şi ocrotitor în acelaşi timp, 
părinte al lumilor trecute şi al celor viitoare. 
 Construcţiile sale explicative erau 
adeseori obositoare şi greu de urmărit în toate 
inţelesurile lor, dar, dificultatea lor era salvată 
întotdeauna de farmecul şi frumuseţea modului în 
care erau relatate; aşa se face că nu toţi lunenii îl 
iubeau pe Gheorghe, unii se plictiseau repede de 
poveştile lui, dar nu erau puţini oamenii reflexivi 
si sensibili care îl ascultau cu plăcere, cu interes 
şi curiozitate, căutându-i compania. 
 Momentele lui de filozofare naivă le 
ilustra de exemple concrete şi obişnuia ca din 
curtea crâşmei lui Sabin, situată la intersecţia 
unei uliţe de pământ ce cobora înspre lunca 
Arieşului cu drumul ţării, un drum de piatră ce 
lega oraşele transilvane Târgu Mureş, Luduş, 
Câmpia Turzii, Turda şi Cluj, să le arate 
“coasta”, spunându-le cu tâlc : “Vedeţi voi coasta 
asta pe care o cunoaşteţi şi o indrăgiţi atât de 
mult ? Ei bine, aflaţi dragii mei că eu aici am 
găsit-o şi tot aici o s-o las !” Oamenii izbucneau 
în râs, dar confirmau că aşa este, mulţi dintre ei 
aducându-şi aminte de aceste vorbe în ziua în 
care îl petreceau pe ultimul drum. 

În seara aceea senină de primăvară 
timpurie, umplută de prospeţimea specifică a 
reluării ciclurilor vegetale, de aerul tonic ce 
conţinea respiraţia largă a pământului reavăn, 
arat din toamnă şi pulsaţia culturilor de grâu 
ieşite de curând de sub plapumi de zăpadă, după 
conversaţia pregătitoare de la cârciumă şi după 
câteva pahare bune de pălincă, dătătoare de 
îndrăzneală şi curaj Gheorghe a intrat în modesta 
lor curte dreptunghiulară cu mintea iluminată de 
apropierea binefăcătoare a limpezirii lucrurilor. 

Nu a găsit-o pe Maria în casă ci la grajd 
unde o mulgea pe Rujana văcuţa lor blândă 
roşcată cu pete albe cumpărată din târg cu un an 
înainte. Aşezată pe un scaun scund cu trei 
picioare şi având sistarul aşezat alături oala cu 
apă călduţă în care işi înmuia din când în când 
degetele şi oala de pamant în care mulgea, Maria 
nici nu a băgat de seamă când a intrat soţul ei 
dându-i “bună seara” şi sărutând-o paternal pe 
frunte. A observat însă în ochii lui o strălucire 
aparte, o lumină oarecum veselă şi jucăuşa dar 
care nu putea să ascundă o anumită emoţie şi 
îngrijorare. După câteva schimburi de vorbe 
despre cum da lapte vaca şi despre alte probleme 
curente, marunte şi lipsite de importanţă în 
economia întâmplărilor semnificative a unei vieţi 
de om, Gheoerghe a început cu un oftat prelung 
mărturisirea faptelor ascunse până atunci cu 
multă grijă “Tu Mărie, eu vreau să-ţi spun că mai 
am o fată, acolo la Băiţa, o cheamă Florica şi are 
10 ani”. Tânăra femeie s-a oprit din muls şi l-a 
aprivit drept în ochi simţind cum scunda încăpere 
a grajdului s-a umplut dintr-o dată de ceva 
apăsător şi duşmănos, ceva ca o ceaţă 
înăbuşitoare care făcea aerul irespirabil iar locul 
şi omul acela, devenite ei în ultima vreme atât de 
dragi şi familiare, păreau dintr-o data total 
necunoscute foarte străine şi pline de pericole. 

O spaimă netrăită şi necunoscută până 
atunci o invadase pentru căteva momente, 
fracţiuni poate de secundă după care cu un licăr 
de speranţă în glas i-a răspuns lui Gheorghe   
“Du-te mă că tu glumeşti şi vrei să mă sperii?” 

Vocea bărbatului a devenit brusc foarte 
gravă şi obosită şi realizând sau poate intuind 
dimensiunile şocului ce urma să-l trăiască soţia 
lui i-a luat cu blândeţe mâna în mâna lui aspră şi 
bătătorită şi i-a spus “Ba nu, să ştii că e adevărat. 
Mama acestei fete, Viroana, prima mea soţie a 
murit, era foarte grav bolnavă iar eu nu am avut 
curajul şi puterea să-ţi mărturisesc că sunt 
căsătorit acum trei ani deoarece eram sigur că nu 
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mă vei mai lua şi mai ales pentru faptul că 
soacra, Dumnezeu să o ierte, nu ar fi acceptat 
pentru nimic în lume ca fata ei să trăiască sau să 
se marite cu un om însurat. Au venit azi nişte 
oameni de la Băiţa şi mi-au spus că a murit 
Veroana, iar eu i-am poruncit tatei să ia fetiţa şi 
să o aducă la noi”. Atât a putut spune, apoi 
simţind cum i se pune un nod în gât a iesit din 
penumbra încăperii iluminată timid de lampasul 
cu petrol atârnat de grindă şi a pornit prin grădină 
cu paşi mari respirand ritmic aerul pur al serii de 
primavară şi căutând prin atingerea pământului, 
cu toată greutatea corpului distribuită când pe 
unul când pe altul din picioare aşa cum îi explica 
unul din ofiţerii din Oradea, să-şi regăsească 
liniştea şi calmul, să primească din atingerea 
pământului drag al grădinii puterea şi sprijinul 
moşilor şi strămoşilor săi care cu siguranţă vor fi 
trecut şi ei prin asemenea momente grele, dacă 
nu cumva prin încercări mult mai mari. Ştia că 
parcurgând  cei 100 de metri până la drumul de 
ţară ce delimita grădina lor în capătul opus 
intrării şi întorcându-se apoi în casă va regăsi 
forţa necesară de a face faţă nopţii şi zilelor 
dificile care vin pentru el şi pentru Maria. 

În vremea asta Maria a reluat mulsul 
simţind cum în oala de pamant în care creştea 
strălucirea laptelui alb şi curat cad şi lacrimile 
care i se rostogoleau pe faţă fără ca ea să apuce 
să le şteargă. Vestea a venit pentru ea ca o 
lovitură mult mai dureroasă decât şi-ar fi 
închipuit. O chinuia gândul ca mama ei murise 
din lume fără să cunoască acest adevăr şi în 
hohotul de plâns care până la urmă a podidit-o s-
a trezit invocându-şi mama în ajutor şi când şi-a 
dat seama de acest lucru a înţeles cât de singură 
este şi cât de greu îi va fi alături de Gheorghe, cât 
de puţin îl cunoaşte de fapt, gândindu-se că poate 
el mai ascunde multe alte lucruri dureroase. Deşi 
era în casa ei de mai bine de un an şi jumătate cu 
intermitenţe de întoarcere la Băiţa, soacra ei 
Maria Raihel nu a scăpat niciodată un cuvant 
despre adevarata situaţie a fiului ei. De altfel, 
Maria Raihel o trata cu foarte multă asprime ţi cu 
dispreţ, ajunsese aproape o servitoare în propria 
ei casă şi pe propriul ei pamânt, având în soacră 
un stăpân dur şi nemilos care obişnuia să stea în 
vârful patului şi să-i dea mereu dispoziţii 
certând-o că e nepricepută, că nu face lucrurile 
cum trebuie, că nu-si gospodăreşte bine banii. 

Nu avea însă ce să facă, sufletul ei bun o 
îndemna să asculte şi să execute, să înveţe din 
experienţa acestei femei neprietenoase şi să aibă 

grijă de casă cu atât mai mult cu cât urma acum 
sa aibă doi copii, era de acum însărcinată deja cu 
al doilea copil şi nici nu-i trecea prin minte să 
rămână singură cu doi copii, în vremurile acelea 
marcate de suferinţă şi război. 

A stat aşadar încă câteva minute bune 
alături de vacă ca lângă un suflet de sprijin, şi-a 
adunat forţele şi a încercat să se liniştească, după 
care s-a dus în casă să pregătească cina, şi să facă 
toate treburile gospodăreşti necesare momentului 
ştiind că roboteala este cel mai bun antidot pentru 
alungarea gândurilor şi spaimelor, pentru 
amânarea răspunsului la mulţimea de întrebări 
neliniştitoare care izvorau potopitor din noile 
condiţii în care ştia de acum că o să i se 
desfăşoare existenţa. 

Se întreba ce vor zice vecinii? Ce va zice 
lumea ca s-a lăsat prostită? Cum va putea ea 
explica că nu a ştiut nimic nici ea nici Sofia care 
a fost o femeie atât de pătrunzătoare şi respectată 
ân Luna? Se întreba ce fel de copil este fetiţa lui 
Gheorghe? Cum se va înţelege cu ea şi dacă va 
putea să fie suficient de bună, să se poarte cu ea 
ca o mamă şi să înţeleagă că bietul copil nu are 
nici o vina? Se mai întreba apoi plină de spaime 
cum vor evolua relaţiile ei cu soacra? Cum se va 
purta aceasta din urmă cu Florica şi dacă va face 
sau nu deosebire între fata lui Gheorghe din 
prima căsătorie şi copii lor? 

Tot acest potop de întrebări ţi încă multe 
altele o chinuiau în timp ce amesteca mecanic 
mămăliga în tuci, toca ceapa sau supraveghea 
cratiţele având grijă să le întreţină un foc domol. 
Maria înţelesese totodată că momentul era foarte 
greu şi pentru Gheorghe. În anii aceştia de când 
erau împrună ea şi-a dat seama de mai multe ori 
că omul ei are un suflet complicat, este un om 
deştept şi frământat. 

Într-un târziu Gheorghe s-a întors în casă 
înegurat ţi trist, casa era curată şi primitoare pe 
masa aşternută cu un şervet alb de cânepă ţesut în 
casă de Maria, mămăliga aburea, farfuriile erau 
toate aţezate iar Maria i-a invitat pe el şi pe 
mama soacra să ia loc şi după “Tatăl nostru” 
rostit în acea seară parcă mai grav şi mai solemn 
ca oricând s-au aşezat în tăcere mâncând 
mămăligă cu lapte şi tocăniţă din carne de porc 
cu salată de varză murată, privind fiecare din ei 
îngânduraţi în farfurii, atmosfera fiind încărcată 
de o tensiune greu de definit. Doar Sofica, fetiţa 
ţinută în braţe de Maria, gângurea şi zâmbea 
fericită de câte ori Maria îi ducea cu grijă 
linguriţa sau bucatelele la guriţă. 
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Maria Raihel simţea că între copii avusese 
loc o discuţie importantă ţi după posomorarea de 
pe feţele lor tinereşti îşi dădea seama că situaţia 
era mult prea complicată pentru a interveni deşi 
ardea de curiozitate, şi după infinita tristeţe în 
care o vedea învăluită pe Maria ca într-o haină de 
doliu, credea că Gheoerghe a pus-o cumva la 
punct şi savura interior acest eveniment cu o 

plăcere rea şi cu speranţa că lucrurile mergând 
aşa Gheorghe va ajunge să o lase pe această noră 
străină şi înceată, bleagă şi supusă, şi să se 
întoarcă acasă printre ai lui unde el se bucura de 
mult respect şi multă apreciere... 
                       
Dr. ing. Gheorghe Indre 

 

 
             Vasile MOLDOVAN 

UN TATAIE FURAT DE SOMN                                                                                        

Ia-mi-i de pe cap, tataie ! Ce mai aştepţi?! Nu 
vezi că mi-au scos peri albi? Ba bine că nu… 
     Tataia îşi împreună trei degete de la mâna 
dreaptă. Pe celelate două le-a pierdut pe front. În 
bătălia de pe Volga, de la Stalingrad, se lăudă el 
în ‘48 când se întorsese din prizonierat. Într-un 
râu oarecare, ba chiar într-un pârâiaş, şi-au dat cu 
părerea  doi dintre camarazii lui de arme, fără să-
i fi întrebat cineva. Şi nu într-o bătălie de 
pomină, care să fi intrat în manualul de istorie 
alternativă, ci în vreme de acalmie. S-ar fi dus, 
cică, să prindă peşte la copcă şi si-a prins deştele. 
Halal act de eroism. 
      -Dar bine, atunci de unde decorăţiile, că nici 
nemţii, nici ai noştri nu le dădeau pe daiboj? intră 
în vorbă un al treilea veteran, care a făcut 
războiul la coada calului, într-un centru de 
remontă şi s-a lăsat la vatră cu pieptul gol goluţ, 
dar cu toate degetele şi la mîini şi la picioare. 
     -Uite cine vorbeşte! se ridică brusc de pe 
bancă, înroşindu-se până în vârful urechilor, 
sergentul veteran Dimofte. Mai vezi-ţi de lungul 
nasului măi…măi…măi… ţine cal.  
    - Cum, cum ? Săriră curioşi ceilalalţi bătrîni. 
Unul nu cunoştea termenul fiindcă făcuse armata 
la care de luptă, nu la căruţe, altul nu auzise bine 
şi înţelesese cu totul altceva, în fine, cel de al 
treilea pur şi simplu uitase expresia. De când nu 
o mai auzise trecuse o viaţă de om. 

    - Ţine cal, repetă sergentul Dimofte, de data 
asta calm, cu un zâmbet superior, de om care le 
ştie pe toate, ba chiar şi ceva în plus, în vreme 
ce-şi muta  cu dexteritate pipa dintr-un colţ al 
gurii în altul. Şi le explică pe îndelete cum vine 
chestia. Ţine cal e soldatul care îngrijeşte de 
calul unui ofiţer, ba chiar îl ţine de căpăstru în 
timp ce acesta încalecă... 
    -Sau calul unui miciman, îl întrerupe pe 
sergent fostul  ţine cal. 
    -Fugi de acilea - nu se lasă Dimofte- de cine ai 
auzit să intre slugă la dârloagă? Poate dumneata. 
    Din nou veteranii izbucniră în râs. De luni de 
zile nu mai râseseră cu atâta poftă ca acum. De 
cînd trăia fostul preşedinte al asociaţiei, majurul 
Partenie, Dumnezeu să-l odihnească. Era un hîtru 
fără pereche.  Te făcea să râzi şi la înmormântări. 
     Luaţi cu vorba, pentru că erau şi chestiuni mai 
serioase la ordinea zilei, uitară se despice firul în 
patru, vizavi de decoraţiile tataiei... 
   -Dar eu cu dumneata vorbesc, nu cu pereţii, se 
răsti tânăra femeie la veteranul cu pieptul doldora 
de medalii şi decoraţii. Nu vezi că nu mai birui 
cu ei? Ţine-i de vorbă baremi o jumătate de ceas, 
până fac paturile pentru culcare şi dau un pic cu 
aspiratorul, că s-a umplut toată casa de praf. 
Spune-le o poveste, cum le-ai mai spus şi-nalte 
seri. 
  -Poveşti de adormit copiii, spuse tataia surâzînd 
cu dulce tristeţe. Le-am spus pe toate. Ăst mai 
mare, Bogdan, le ştie pe dinafară. Cam până pe la 
jumate. Deştept băiat. Nu ştiu cu cine o semăna... 
   -Cum cu cine? Sigur, cu dumneata. Mai rar aşa 
copil, şi cuminte şi deştept. De abia apuc să-l 
dăm la şcoală. Să vadă tot satul de ce e în stare 
un nepot de al dumitale. 
    -Ba, să avem iertare, strănepot. Nepot mi-e 
taicăsu’!          
    -Asta aşa-i. Da’ tocmai d’aia spune o poveste 
de adormit strănepoţii. Te rog să o mai faci 
numa’ în sara asta. C-apoi mâine vine fata în casă 
şi te-oi mântui de aşa o treabă muierescă… 
     Tataia îl aşeză ca de obicei pe Bogdănel pe 
genunchiul drept şi pe Codruţica pe cel stâng şi 
începu să depene firul amintirilor… 
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     -Mai intrasem în foc, dar nici odată n-a fost ca 
atunci. Era un vacarm şi un zbucium, de ziceai că 
a venit sfârşitul lumii. Atunci am văzut pentru 
prima oară katiuşele în luptă. De bine de rău, 
oprisem infanteria rusească. Celovecii care 
fugiseră ca iepurii îndărăt, care intraseră în 
pământ ca şobolanii. Noi am putut să ne pansăm 
rănile, să încălzim conservele de cal şi să le 
înfulecăm dea’npicioarelea în tranşee… 
     Fâşneaţă, strănepoata sări de pe genunchii 
bătrânului şi începu să danseze prin odaie 
cântând în felul ei: 
   -Tataia a mâncat carne de cal… tataia a mâncat 
carne de cal… 
   -Şi ce dacă, o întrerupse frăţiorul. Lasă-l să 
termine povestea. Nu vezi ce obosit e, de abia 
mai vorbeşte. 
    Profitând de pauza provocată de strănepoţi, 
veteranul  scoase din buzunar o batistă mare cât o 
zi de post şi îşi acoperi faţa cuprinsă de sudori 
reci. Nici odată nu duse povestea la bun sfârşit. 
De fiecare dată prichindeii adormeau înainte de 
termina de depănat firul. Mai întâi picotea ea, 
întredeschidea ochii, ca să adoarmă din nou, în 
schimb băiatul adormea brusc, pe la jumătatea 
poveştii. Ca un făcut, acum ajunsese la jumătate 
dar micuţilor nu le mai era somn ca-n alte seri. 
   După lungul moment de acalmie, în care batista 
tataiei se înmuiase ca o cârpă pusă la înmuiat, 
micuţii izbucniră într-un glas: 
   -Povestea, tataie, povestea, nu ne-o mai spui?! 
  Ameţit, povestitorul duse mâinile la tâmple. 
Firul povestirii se rupsese brusc. 
   -V-o spun copiii moşului, dacă îmi ziceţi unde 
am rămas. 
   - La carnea de cal ţipă ascuţit mezina, la carnea 
de cal, ce ai uitat?! Doar nu eşti aşa de bătrân… 
   - Ba sunt fata moşului… 
   -Cât de bătrân? 
   -Mai bătrân ca vremea. Iaca presimt că mi-a 
bătut ceasul, dacă am uitat firul poveştii. 
   - Mi-e greaţă! Tataie, please, nu mai vorbi 
despre cum mâncaţi carne de cal că vomit. 
Povesteşte-ne mai bine despre katiuşe. 
    -Bine, bine, dar lăsaţi-mă oleacă, să-mi mai 
trag şi eu sufletul, că am ostenit tot povestindu-
ne câte în lună şi în stele. 
   Respira tot mai sacadat. Fiindcă îşi simţea gura 
uscată luă un pahar de apă de pe masă, îl duse la 
gură dar cu toată setea nu sorbi decât câţiva 
stropi. În alte seri strănepoţii îi dormeau de 
minute bune, acum el era cel căruia i se face 
somn. Simţea cum i se îngreuiază pleoapele, cum 

i se înmoaie picioarele, de parcă ar fi de cârpă nu 
din carne şi oase. Cu un ultim efort continuă 
povestea: 
   -Da…katiuşele! Când le-am zărit am aruncat 
cât colo conservele din carne de cal şi am început 
să înjghebăm, de la mic la mare, coctailuri 
Molotov. Stârneau în urma lor nouri de colb. 
Aproape nu le vedea din pricina prafului. Am dus 
ocheanul la ochi să le desluşesc mai bine. Păreau 
nişte elefanţi fioroşi, gata să calce totul în 
picioare. Ba mai curând aduceau cu o turmă de 
hipopotami ieşită din negurile adâncului. Pe 
măsură ce se apropiau ni se păreau tot mai mari 
iar noi ne făceam tot mai mici, ca nişte fapturi 
neajutorate gata să le înghită pământul…Şi 
veneau…veneau…eneau…neau…au…uuu… 
   Capul bătrânului căzu pe umărul stâng. De data 
asta băiatul se grăbi şi sări de pe genunchi. 
Începu să sară într-un picior dintr-un colţ în altul 
al odăii şi să cânte: 
   -A adormit tataia… a adormit tataia… 
   Surioara i se alătură curând şi continuară să 
cânte râzând. În vremea asta ochii bătrânului îi 
scruta parcă mustrător. 
   -Uite-l pe tataia cum doarme cu ochii deschişi, 
spuse într-un târziu fratele, plictisit de atâta 
cântat şi ţopăit şi se apropie de el şi îi închise cu 
grijă ochii. 
   Deşi trecuse ora de culcare, celor doi fraţi nu le 
era deloc somn. O aşteptau pe mama lor. Când i-
au auzit paşii au alergat în întâmpinarea ei. 
   -Hei, copii, de ce nu-mi dormiţi la ora asta? 
Unde-i tataia? Şi-a terminat povestea? 
   -Nici vorbă , mamă. S-a oprit la katiuşe. Când 
să treacă de ele, l-a furat somnul. Seara asta  a 
aţipit înaintea noastră.  
    Cuprinsă de o presimţire, femeia le ceru 
copiilor: 
   -Aduceţi repede o lumânare şi un chibrit. 
    Copiii alergară într-un suflet şi aduseră cele 
cerute. 
    -Prea târziu, a spus cu obidă mama. Las’ că, 
oricum el nu ţinea la cele sfinte. Îl uitase 
moartea. Măcar a terminat de spus povestea?  
    Am aflat povestea de la cei doi strănepoţi ai 
veteranului. Sfârşitul ei nici ei, nici noi nu-l vom 
şti niciodată… 
 
Vasile Moldovan , ziarist-poet 
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DORUL DE MAMĂ 

 
După terminarea perioadei de instrucţie, 

la Unitatea Rădăuţi, jud. Suceava, soldatul 
Ailenei Constantin, a fost repartizat să execute 
serviciul de pază a frontierei, la o subunitate de 
grăniceri la poalele unui munte din nordul ţării. 

Subunitatea Bobica de pe raza comunei 
Izvoarele Sucevei, comandată de un destoinic 
subofiţer, Radu Costache, mulţi ani a obţinut 
titlul de Subunitate de frunte, ca urmare a 
rezultatelor remarcabile în toate domeniile de 
activitate. Aici nu au avut loc acte de 
indisciplină, evenimente deosebite, încălcări ale 
prevederilor regulamentare. 

Miraţi am fost aşadar, când ni s-a raportat 
că la această subunitate a avut loc un eveniment 
deosebit şi anume, că un militar  recent repartizat 
de la unitatea de instrucţie, s-a împuscat din 
imprudenţă cu arma din dotare în picior, pe 
timpul executării misiunii de pază. Urgent a fost 
transportat la Spitalul Câmpulung Moldovenesc. 

Ca locţiitor al Comandantului Marii 
Unităţi de Graniceri Iaşi, m-am deplasat la faţa 
locului pentru cercetarea cazului şi clarificarea 
situaţiei. 

Noaptea, în condiţiile unei ceţe dense, am 
reuşit să ajung la spital şi să discut cu medicul de 
gardă şi cu militarul rănit la piciorul stâng şi am 
tras concluzia că rănirea sa cu arma a fost 
premeditată. Nu se confirma motivaţia prezentată 
de militar şi anume că în timp ce se întorcea din 
serviciul de pază la subunitate, s-a gândit că mai 
având timp până să se prezinte, să-şi cureţe mai 
întâi arma. A scos încărcătorul, dar nu şi-a dat 
seama că i-a mai rămas un glonţ pe ţeavă. 

Faptul că s-a rănit în coapsa piciorului 
stăng, oricum ar fi fost ţinută arma pentru curăţat, 
nu putea fi accident. 

L-am întrebat, dacă acest lucru l-a făcut 
cu premeditare şi de ce. Mi-a răspuns că nu. 

Am plecat în continuare la subunitate 
pentru a mă convinge la faţa locului cum s-a 
petrecut evenimentul şi de ce militarul s-a 
împuşcat şi nu oriunde, ci în partea exterioară a 
piciorului stâng. 

Citind caracterizarea primită de la 
unitatea de instrucţie, a rezultat că este bine 
pregatit. Fiind de loc dintr-o regiune muntoasă a 
judeţului Neamţ, nu se putea pune problema că  
i-ar fi fost frică de munte. 

Din verificarea scrisorilor primite de 
acasă, de regulă îi scria mama lui, aceasta îl 
sfătuia să fie cuminte, să asculte ordinele şefilor 
săi, să-şi îndeplinească cu răspundere misiunile. 
Lunar, din puţinul lor venit, mama îi trimitea şi 
bani. 

Concluzia firească a fost că militarul era 
puternic ataşat de mama sa ţi dorea sa o vadă cu 
orice preţ. 

M-am întors la spital pentru a relua 
discuţiile cu militarul în cauză, demostrându-i că 
s-a împuscat cu premeditare. 

În cele din urmă, a recunoscut acest lucru 
spunând că a făcut acest gest, din dorinţa de a–şi 
revedea mama, fiindu-i dor de ea. “Când am 
văzut cum colegii mei care au terminat serviciul 
militar  se intorc la casele lor, mie mi s-a facut şi 
mai dor de mama”. 

A doua zi, a sosit şi mama lui la spital, 
pentru a-şi vedea fiul. După îmbraţişări şi 
lacrimi, mama i-a zis : “De ce, dragul meu ai 
făcut acest lucru ?“ El I-a răspuns :   “De dorul 
tău, mamă, am vrut sa te văd, chiar cu riscul de  
a-mi pune în pericol sănătatea. Recunosc că am 
făcut un gest necugetat, dar mă bucur că te-am 
văzut, îmi era tare dor de tine, te rog să mă ierţi, 
mamă !“ 

 
Col. (r) Vasile SCUTELNICU 
 
 

 
       Col. (r) Florea Puiu CIOBANU 

 
MĂTUŞA DIN AMERICA 

 
Colonelul (r) Florea Puiu Ciobanu, 

membru al Cenaclului nostru, care ne-a mai 
dăruit cartea „Bechetul copilăriei mele” şi 
interviul său în cartea „Semn de armă harta 
României” revine de această dată cu fapte şi 
întâmplări deosebite din activitatea sa de 25 de 
ani în trupele de grăniceri. 
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De această dată redăm o grea şi 
interesantă întâmplare petrecută pe Aeroportul 
Henry-Coandă Bucureşti. 

 
Plecat din comuna Bechet-Dolj, acum 

oraş, copil amărât cu tată vitreg, după mulţi ani 
de studii, şcoală elementară, liceul, şcoală 
militară de ofiţeri de artilerie, Academie militară 
şi chiar şi o facultate civilă, la un moment dat s-a 
trezit pus în faţa unui fapt de viaţă cu totul şi cu 
totul deosebit. După ce se zbătuse mult să-şi facă 
un rost în viaţă, se căsătorise şi îşi creştea şi 
educa cei trei băieţi, s-a trezit cu un fapt de viaţă 
la care nu se aştepta. Doi din verii lui, un doctor 
şi un om simplu matriţer, s-au hotărât să 
părăsească ţara, caracterizată pe atunci de fapte 
care nu conveneau multor oameni, nedreptăţi, 
lipsa de libertate, dictatura politică cultivată cu 
ajutorul unor puteri străine, a creat mari 
nemulţumiri în rândul oamenilor. Mulţi din cei 
săturaţi de fapte ce nu mai puteau fi suportate, au 
hotărât să facă orice pentru a pleca oriunde în 
lume pentru a se simţi liberi şi a-şi croi o viaţă 
mai bună. Pentru că nu li se permitea să 
călătorească liber în străinătate au recurs la tot 
felul de acţiuni şi procedee pentru a putea părăsi 
ţara şi a ajunge în lumea liberă. Şi cei doi veri ai 
lui, doctorul, un bun specialist cardiolog la un 
spital important din Bucureşti, a profitat de 
trimiterea la un congres de specialitate în R.F. 
Germană. Nu a mai dorit să revină în ţară şi în 
cele din urmă a ajuns în America devenind un 
medic deosebit. Celălalt văr, omul simplu şi 
foarte tânăr, matriţer a profitat de o excursie 
organizată de O.N.T. în Iugoslavia şi nu a mai 
venit nici el în ţară, ajungând şi el în final în 
America, după ce a trecut prin grele peripeţii şi 
care era să îl coste viaţa. 

Da, aceşti oameni luptători cu propriul 
destin au făcut totul pentru a putea trăi alt fel, a 
deveni oameni liberi, stăpâni pe viaţa lor. Dacă ei 
şi-au rezolvat cum au dorit să trăiască în lume, au 
complicat, fără să ştie, cu mult, viaţa celor rămaşi 
în ţară. Lăsând la o parte suferinţele şi grelele 
încercări ale părinţilor şi rudelor, măsurile luate 
de autorităţi care au cauzat mari necazuri şi 
suferinţe tuturor rudelor acestora. 

Doctrina comunistă, străină de interesele 
şi spiritul românului, aplicată de oameni care au 
împilat pentru multă vreme ţara şi oamenii ei, au 
impus măsuri drastice şi cu grave urmări sociale. 
Una din măsuri a fost şi aceea că cei ce aveau 
rude, cât de îndepărtate şi se aflau în diferite 

funcţii cât de cât oficiale şi în primul rând în 
armată, dacă au rămas în străinătate, să fie 
înlăturate din serviciile pe care le deţineau. 
Aceasta era o hotărâre tabu stabilită de 
nomenclatura comunistă. 

Cu aceasta a început şi marea dilemă, 
suferinţa şi spaima permanentă a tânărului ofiţer, 
crescut fără tată, cu zeci de ani de studii, unele 
superioare Florea Puiu Ciobanu, ajuns la gradul 
de Colonel şi care, în urma celor întâmplate cu 
rudele sale, să fie trecut în rezervă, fără a avea 
nici o vină. Personal, încă cu mult înainte ca 
aceştia să părăsească ţara, nu am mai avut nici o 
legătură cu ei, ba cu doctorul avusem mari 
neînţelegeri şi nici nu mai vorbeam. 

Necazul mare şi greu pentru mine era că 
trebuia să aduc la cunoştinţă celor în drept 
situaţia creată, că aveam rude în America. 
Urmarea era că imediat trebuia să fiu trecut în 
rezervă. După mulţi ani de armată trebuia să mă 
apuc de altceva. 

După mult zbucium şi tot felul de 
variante privind urmările acestei situaţii şi după 
ce asupra capului meu se afla Sabia lui Damocles 
am hotărât să nu informez pe nimeni de noua 
mea situaţie, preferând să tac şi să iau asupra 
mea răspunderea celor ce mi se vor întâmpla. 
Eram un om cinstit, muncisem cu răspundere şi 
îmi formasem o situaţie frumoasă ca ofiţer şi 
datorită verilor rămaşi afară trebuia să pierd totul 
şi să o iau de la început, pe un alt drum. Fiind 
însă un om cinstit şi fapta fiind atât de gravă a 
început, pentru mine, o mare frământare şi 
zbatere sufletească, aşteptându-mă  să fiu tras 
serios la răspundere pentru lipsa mea de 
sinceritate. Cu toate acestea, mi-am luat o mare 
şi grea răspundere, am hotărât să nu informez pe 
nimeni cu cele petrecute în situaţia mea şi la 
nevoie să dau explicaţiile necesare. 

Mi-am desfăşurat activitatea ca şi cum nu 
s-ar fi întâmplat  nimic cu mine. Mă aşteptam ca 
oricând să vină ziua când voi fi luat la întrebări. 

Timpul trecea şi viaţa îşi avea cursul ei. 
Eu eram încă tare neliniştit şi mă zbăteam ca 
peştele pe uscat. Acesta şi datorită faptului că 
trecând anii, aveam un grad mare şi pregătire 
superioară, trebuia să accept funcţii mai mari şi 
de răspundere şi pe care în situaţia creată de 
rudele mele, trebuia să găsesc tot felul de 
pretexte pentru a le refuza, deoarece pregătirea ce 
o aveam mă îndreptăţea să le accept. 

Cum pentru toate pe lume vine şi o 
scadenţă şi adevărul iese întotdeauna ca 
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undelemnul la suprafaţă şi adevărul nu poate fi 
ascuns la infinit, a venit şi pentru mine, când nici 
nun mă aşteptam ziua fatidică când se putea afla 
ceea ce trecusem sub tăcere mulţi ani. Prilejul s-a 
ivit cu totul şi cu totul spontan. 

Lucram ca Şef Birou la Punctul de 
Frontieră la Aeroportul Henry  Coandă - 
Bucureşti şi coordonam activitatea de trafic 
pasageri. 

Într-o zi cu avionul PAN-AM, cursă 
americană care venea de la New York plin cu 
pasageri, majoritatea români, care fuseseră în 
vizită în America a venit şi mătuşa mea Elena 
Ionescu ce fusese în vizită la fiul ei şi vărul meu. 
Mătuşa petrecuse de minune în America, ba 
stătuse şi patru luni în plus peste termenul iniţial 
de trei luni şi pentru care fiul ei îi prelungise 
oficial şederea, ca să nu aibă probleme la 
înapoiere. 

La ghişeul de sosire a fost luată serios la 
întrebări de ofiţerul care-i verifica paşaportul 
întrebând-o de ce a stat aşa mult şi i s-a făcut un 
control atent la bagaje. Nu a avut nimic deosebit. 
Conform reglementărilor legale, în situaţia ei, 
trebuia să semneze şeful biroului intrarea în ţară. 
Aflându-mă pe fluxul de plecări avioane, a venit 
cu paşaportul ei la mine ofiţerul la care se 
prezentase la sosire, după ce lămurise toate 
aspectele. Eu deci nu văzusem persoana 
respectivă. Am luat paşaportul şi din fotografie 
îmi zâmbea mătuşa mea. Era să cad din picioare 
când am văzut-o. Ai încurcat-o rău băiete, cred 
că mi-am zis. 

Iată că a sosit momentul când vei fii 
demascat că ai rude în străinătate şi ai terminat-o 

cu armata şi vei fii tras serios la răspundere. Aşa 
păţeşte un om cinstit care este pus spontan într-
un fapt de viaţă cu totul deosebit. Dumnezeu mi-
a ajutat şi mi-am revenit repede şi am întrebat pe 
ofiţer dacă persoana  este în consemn şi dacă la 
controlul vamal are probleme deosebite. Mi-a 
răspuns că totul este în ordine. Atunci am semnat 
talonul şi fiind ocupat cu alte probleme şi pentru 
a scăpa de coşmar, i-am zis respirând greu           
„ atunci, dă-o dracului şi dă-i drumul”.  
M-am închinat şi am trecut la alte probleme. 
Numai eu ştiu prin ce zbucium am trecut şi ce se 
putea întâmpla cu viaţa mea. 

Situaţia mea era totuşi deosebit de 
sensibilă, mergând, cum se puneau problemele 
pe atunci, până la lipsirea mea de libertate, 
trezind mari bănuieli şi suspiciuni. 

Atunci, mi-am zis, pentru a câta oară 
există Dumnezeu şi mi-a ajutat să ies la liman! 

Lipsa de sinceritate putea duce la 
probleme deosebit de grave pentru mine, 
activitatea de la aeroport fiind strâns legată de 
securitatea statului. Socoteala mea că am fost 
cinstit, că mi-am făcut datoria cu devotament nu 
mai putea fi apreciată şi crezută de nimeni. 

Ca mine, multe cadre militare au fost date 
afară din armată, aceasta datorându-se greşitei 
doctrine militare impuse ţării de influenţe străine. 

Consider că fără ajutorul lui Dumnezeu 
situaţia mea ar fi fost extrem de nefericită. 
Dumnezeu e mare şi a fost alături de mine. 
 
Colonel (r) Florea Puiu CIOBANU 

 

                                      
  Gheorghe PĂTRUŞCĂ , fost deţinut politic, 
     revoluţionar sponsor şi cititor al revistei 
 

Mihăiţă Mărginean, Constantin Tulai şi Preot paroh 
Vasile Iura, din Luna sponsori şi cititori ai revistei 
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Opinii 
 

 

 
Gl. Bg. (r) dr. Gheorghe VĂDUVA 

 
ADEVĂRUL NEADEVĂRULUI 
 
Ce este adevărul? Cum poate fi el aflat? 

Şi cum suntem siguri că l-am aflat? Oare de câte 
mii de ani se pun aceste întrebări?  Şi de câte mii 
de ani se tot răspunde la ele? Şi de câte mii de ani 
omenirea este tot nemulţumită de răspunsurile 
care s-au dat şi se dau? Chiar dacă este 
esenţialmente omenesc, oare, poate fi el, 
adevărul, totdeauna la îndemâna oamenilor? 
Dacă adevărul este doar o relaţie, o 
corespondenţă dintre o realitate şi o altă realitate, 
dintre o identitate şi o altă identitate, sau el însuşi 
este doar o identitate, atunci cine poate fi în 
măsură să evalueze această corespondenţă, 
această relaţie, această identitate? După ce 
criterii? După ce matrice? 

Desigur, toate aceste întrebări există şi 
paraexistă de când e lumea. Se pun dintotdeauna. 
Şi se vor pune totdeauna. Nu le descoperim noi 
acum. Planeta nu duce lipsă de întrebări, nici de 
criterii şi nici de instrumente de evaluare a 
adevărului şi a neadevărului. Iar dacă-i lipsesc, şi 
le creează. Întreaga ştiinţă a omenirii este o 
ştiinţă a corespondenţelor, a criteriilor, regulilor, 
principiilor, ecuaţiilor, teoremelor, ipotezelor, 
legilor, adică a teoriilor şi practicilor de evaluare 
a adevărului. 

Vorbim de adevărul logic şi de logica 
adevărului, de adevărul imaginii şi de imaginea 
adevărului. Planul vorbirii, al comunicării, al 
construcţiei prin cuvânt sau prin imagine 

reprezintă realităţi indiscutabile, aflate în 
raporturi extrem de complexe cu alte realităţi şi 
ele tot aşa, indiscutabile. Lumi şi metamorfoze. 
Lumi şi meta-lumi. Realităţi mereu schimbătoare 
şi tot atâtea realităţi neschimbate de mii de ani. 
Omul a întreprins tot ce e posibil şi imposibil 
pentru a-şi face viaţa cât mai grea, crezând că şi-
o va face mai uşoară. Lui nu i-a fost niciodată de-
ajuns lumea care se vede. Nu i-a fost de-ajuns 
nici cea care nu se vede. A fost nevoie să-şi 
construiască lumi peste lumi şi lumi ale lumilor. 
Lumi mereu schimbătoare, în care să se piardă 
sau în care să-şi piardă urma. Şi Umbre. Şi 
identitatea. Lumi de cuvinte şi lumi de imagini. 
Lumi de sonorităţi şi lumi de tăceri. Unele 
tulbură mintea altele tulbură ochiul. Cele mai 
multe tulbură însă sufletul. Toate complică viaţa, 
în numele simplificării vieţii. Toate complică 
cunoaşterea, în numele simplificării cunoaşterii. 
Toate adâncesc misterul, în numele dezvăluirii 
misterului… Biblioteci de date, fonoteci, 
videoteci, milioane de biblioteci reale sau 
virtuale, miliarde de gigabiti de informaţie, de 
determinări ale nedeterminărilor, unele înlăturate, 
altele abia instaurate… 

Atâtea surse, atâtea criterii, atâtea 
matrice! Ar trebui, prin toate şi cu toate acestea 
la un loc, ca lumea să fie transparentă ca cristalul 
cel mai pur şi curată ca apa de izvor… Din 
păcate, sau, poate, din fericire, nu este aşa. Cu cât 
instrumentele şi criteriile de relevare a adevărului 
sunt mai numeroase, cu atât mai mari, mai multe 
şi mai înstufate sunt şi necunoscutele, cu atât mai 
complicate devin şi cărările adevărului şi non-
adevărului. Lucifericul lui Blaga se exprimă din 
ce în ce mai clar şi mai tranşant în realitatea 
complicată de azi. În realitatea politică, 
economică, socială, individuală. În realitatea 
realităţii şi în realitatea virtualităţii. Cu cât 
cunoaştem mai mult lumea, cu atât o cunoaştem 
mai puţin. Lumea este, în egală măsură, adevăr şi 
minciună. Cu cât omul se cunoaşte mai mult şi 
mai profund pe sine, cu atât se cunoaşte mai 
puţin şi mai superficial. Dar se amăgeşte că ştie 
totul despre el, despre alţii şi despre lumea în 
care trăieşte şi care-l suportă, crezând că, de fapt, 
nu lumea îl suportă pe el, ci el are bunăvoinţa să 
o suporte pe ea, întreaga lumea. Imaginea acestei 
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cunoaşteri este însă profund ţi iremediabil 
răsturnată. Pentru că omul este făcut să-l 
păcălească pe om, păcălindu-se astfel pe sine, nu 
doar în ceea ce înseamnă altul, ci şi în aceea ce 
înseamnă un altul al său. Şi chiar dacă partea de 
necunoaştere nu este neapărat minciună, ci doar 
neaflare curioasă, adică mister, nivelul de 
incertitudine nu scade, ci creşte. În lumea de azi, 
sunt mai multe incertitudini decât în cea de ieri, 
iar în cea de mâine numărul lor va creşte şi mai 
mult. Chiar dacă, proporţional,creşte şi numărul 
certitudinilor. Efetul de reţea implică certitudini 
vechi, dar creează incertitudini noi. Pentru că 
lumea nu se îndreaptă numai către certitudini, aşa 
cum ne învaţă mai marii noştri păcălitori 
naţionali, ci şi către incertitudini, cum ne 
avertizează bunul simţ, cel care nu a fost încă 
infestat de gunoaiele şi gunoierii vremurilor noi. 
Nu vom şti niciodată deplin şi definitiv tot 
adevărul, nici tot neadevărul, ci doar fragmente 
care sunt din ce în ce mai mari şi, în acelaşi timp, 
din ce în ce mai mici. Singura consolare ar putea 
fi aceea că, probabil, proporţia rămâne. Pe 
măsura cunoaşterii adevărului, nu se micşorează 
necunoaşterea adevărului. Adevărul şi 
neadevărul se asamblează în ceea ce ştim sau nu 
ştim noi despre această lume. Cu cât ştim mai 
puţin – cred unii dintre cei care au condus ieri 
naţia şi alţii dintre cei care o conduc azi – cu atât 
vom fi noi mai fericiţi şi ei vor avea mai puţine 
probleme. Adevăr al neadevărului şi neadevăr al 
adevărului… Dar va trebui să luăm taurul de 

coarne şi să pornim la drum. La un drum care nu 
a fost încă definit, nici degajat de buruieni şi 
obstacole. Drumul fără obstacole nu duce 
nicăieri, iar cel cu obstacole nu-ţi aduce decât 
necazuri şi descurajări… 

Adevărul neadevărului, ca voinţă şi 
putere, este tot atât de limitat şi de relativ ca 
neadevărul adevărului, ca incertitudine şi 
îndoială. De unde rezultă că, în genere, 
corespondenţele sunt şi ele, la rândul lor, relative, 
incerte şi limitate. Adesea, omul nu operează cu 
imaginea adevărului, ci cu adevărul imaginii, 
crezând doar în ceea ce se vede, în ceea ce se 
aude, în ceea ce se află, în ceea ce i se spune, în 
ceea ce persistă în mintea lui, şi nu în ceea ce 
există sau poate să existe şi dincolo de ea. Pentru 
că, nu-i aşa, tot ce există nu există şi nu poate 
exista decât dacă exist Eu să-l văd. Eu, 
atotputernicul Eu, Unicul, Eul Meu politic, 
economic, juridic, social şi universal. Eu şi 
numai eu dau sens, semnificaţie şi realitate 
tuturor lucrurilor. Celor ce sunt, pentru că sunt, şi 
celor nu sunt, pentru că nu sunt. Eu sunt 
Protagoras-ul lor. Eu sunt Adevărul lor. Unicul 
lor Adevăr. Cu condiţia ca Eu – Eu, Politicianul 
– adică Managerul, Savantul, Generalul şi 
Soldatul şi toţi ăştia la un loc, Esenţa lor – să nu 
fac parte din ele. Ca eu să fiu deasupra lor, pe 
cerul lor. Să fiu, adică, singurul lor Adevăr. Să 
fiu, adică Dumnezeul lor.  

 
Gheorghe VĂDUVA  

 
 

VALORILE REFORMEI  
 

Tema reflecţiei noastre din acest număr 
iese în afara preocupărilor pragmatice  de ordin 
ingineresc, economic, sau comercial, cum ar 
putea sugera calificarea, activitatea mea 
profesională şi implicarea mea directă în 
derularea reformei,  şi se va dezvolta în planul 
axiologic, al dimensiunilor culturale şi etice, al 
proceselor de schimbare a mentalităţilor, 
aspiraţiilor, atitudinilor şi comportamentelor, 
oamenilor care fie au înfăptuit reforma, au fost 
participanţi cu alte cuvinte la realizarea ei,  fie au 
fost martori,  beneficiari sau plătitori ai costurilor 
sociale înregistrate inerent în cursul schimbărilor,  
încercăm prin acest demers analitic să 
identificăm şi să definim valorile pe care s-a 

fundamentat şi pe care ar trebui să funcţioneze 
întreaga construcţie a procesului de reformă.  

În lumea capitalistă contemporană în 
încercarea de a descoperi valorile pe baza cărora 
în România s-a dezvoltat, cel puţin în teorie, sau  
ar trebui să se dezvolte reforma am considerat ca 
referinţă valorile enunţate în cărţile sale şi în 
campania sa electorală de către preşedintele SUA 
Barak Obama.   Astfel ca valori individuale 
izvorâte din cultivarea încrederii în sine, din 
dorinţa de auto-perfecţionare şi asumarea 
conştientă a riscurilor Obama identifică în cartea 
sa “The Audacity of  Hope”: încrederea în forţele 
proprii, auto-perfecţionarea, asumarea riscurilor, 
conştiinţa unităţii, munca asiduă, 
responsabilitatea personală, cumpătarea, 
disciplina, temperarea impulsurilor. 

  În referinţa indicată  autorul 
afirmă: ”Aceste valori sunt ancorate într-un 
optimism fundamental în ceea ce priveşte 
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atitudinea faţă de viaţă, şi în credinţa că prin efort 
şi curaj, prin trudă şi suferinţă, fiecare dintre noi 
îşi poate depăşi condiţia de la naştere” am spune 
noi în completare indiferent cât de dură cât de 
abrazivă şi necruţătoare este realitatea societăţii 
în care trăim.  

Pe lângă calităţile menţionate anterior ca 
valori individuale, discursul preşedintelui 
american enumără şi o „constelaţie de valori 
comportamentale care exprimă interesul nostru 
pentru cei din jur”. În registrul acestor valori sunt 
considerate: cinstea, corectitudinea, umilinţa, 
bunătatea, politeţea şi compasiunea. 

Lumea creată, în România,  prin reforma 
de după 1989 este o lume  în centrul căreia se 
situează individul concret, cu speranţele şi 
aspiraţiile sale, cu temerile şi ezitările sale, cu 
entuziasmele şi trăirile sale, cu emoţii şi vise, un 
om liber sau care aspiră şi preţuieşte libertatea sa, 
un om capabil de iniţiative conştient de faptul că 
are o serie de drepturi şi în majoritatea cazurilor 
capabil să înţeleagă şi regulile de funcţionare a 
lumii, opreliştile, limitele şi restricţiile impuse de 
aceste de aceste reguli în tot ce întreprinde. 
Această lume este total diferită de lumea 
românească  dinainte de 1989 în centrul căreia se 
afla nu individul ci colectivitatea  cu interesele şi 
priorităţile, o lume în care individul era topit ca 
într-o masă amorfă, îşi pierdea adeseori 
identitatea, era obligat să renunţe la aspiraţii 
proprii, nu avea dreptul la avere, la proprietăţi 
totul sau aproape totul era deţinut în colectiv iar 
motivaţia individuală de acumulare şi creştere a 
valorii şi volumului bunurilor şi proprietăţilor 
sale lipsea complet, dorinţa de îmbogăţire, era 
considerată un viciu iar încercarea de traducere a 
ei în fapt o culpă penală, peste tot dominau 
şabloane, tipare existenţiale uniformizante, care 
inhibau şi condamnau orice iniţiativă şi orice 
aspiraţie individuală. Lipseau libertatea de 
mişcare, libertatea de exprimare şi implicit 
dreptul de a gândi critic şi de a contesta deciziile 
autorităţilor oricât de incorecte, neproductive sau 
aberante ar fi fost ele. Existau atât de puţine 
satisfacţii individuale, era acumulată o atât de 
mare frustrare şi nemulţumire în sufletul şi viaţa 
fiecărui trăitor din România încât entuziasmul 
popular, emoţia colectivă o anumită bucurie 
aproape copilărească prin inocenţa ei au invadat 
în decembrie 1989 străzile şi casele marilor 
oraşe, au inhibat instinctul de conservare şi au 
alimentat setea de răzvrătire şi acţiune, nevoia şi 
dorinţa colectivă şi individuală de schimbare  

creând din oameni simpli şi liniştiţi, de toate 
vârstele şi din toate păturile sociale, adevăraţi 
eroi ce şi-au sacrificat viaţa sau sănătatea, 
înfruntând o ordine socială ostilă, agresivă şi 
obosită, care îşi epuizase toate  resursele de  
convingere şi de supravieţuire.  

Situaţia explozivă şi radical 
transformatoare a fost determinată şi de eşecul 
sistemului economic, de falimentul unui sistem 
de planificare şi gândire simplificator şi 
determinist într-o lume absolut aleatorie, o lume 
tot mai complexă în care orice simplificare a 
realităţii, orice idealizare naivă se răzbună prin 
generarea  în plan economic  a unor uriaşe 
costuri, prin irosirea de resurse şi distrugerea pe 
termen lung uneori ireversibilă a sistemului 
ecologic necesar desfăşurării normale şi 
echilibrate a vieţii sub toate formele şi aspectele 
ei.  

Discuţia despre valorile fundamentale pe 
care se întemeiază funcţionarea societăţii 
omeneşti stabilitatea şi viitorul ei devine actuală 
şi iminentă în momentele de criză, momente cu  
mare impact social, în care soluţii de schimbare  
mai mult sau mai puţin radicale se impun pentru 
a reporni maşinăria lumii înţepenită de 
consecinţele unor decizii şi atitudini greşite nu 
întotdeauna întemeiate pe un sistem de valori 
pozitive  declarat în legi şi programe politice.  

Este deja unanim recunoscut  că lumea 
contemporană traversează un astfel de impas în 
care numai o reexaminare profundă a sistemului 
de valori şi a modului cum el este respectat, 
apărat, îmbogăţit, recunoscut şi acceptat de 
membri societăţii poate evita dezvoltări 
explozive  şi mari calamităţi sociale cum au fost 
cele două războaie mondiale ce au marcat istoria 
sângerosului secol XX.  

Numai aşa se explică triumful 
preşedintelui american Barak Obama în alegeri  
cu un tip de discurs absolut nou care a avut forţa 
să entuziasmeze  şi să convingă, prin 
consecvenţă, prin aplecarea critică şi lucidă spre 
nevoile nedreptăţiţilor sorţii  spre marile 
neîmpliniri şi eşecuri ale politicii americane din 
ultimii ani.  

Revenind la tema reformei şi valorilor ei 
aşa cum am explicat în numărul anterior reforma 
în înţelesul reflecţiilor noastre însemnă 
schimbare, o schimbare de mari dimensiuni şi de 
mare cuprindere care afectează întreg organismul 
societăţii dar şi pe fiecare individ în parte.  
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În discursul politic al preşedintelui 
american pe lângă valorile individuale şi 
comportamentale la nivel individual sunt 
menţionate şi subliniate şi o serie de valori 
colective ale societăţii americane a căror 
reamintire şi evidenţiere este absolut necesară 
pentru motivarea şi succesul schimbărilor 
propuse şi aşteptate de oameni. În lista acestor 
valori sunt menţionate: cerinţele familiei şi ale 
obligaţiilor ce rezultă din raporturile dintre 
generaţii, patriotismul, îndeplinirea obligaţiilor 
cetăţeneşti, sentimentul datoriei şi al sacrificiului 
faţă de naţiune. Este importantă de asemenea 
credinţa în ceva care este deasupra noastră mai 
mare şi mai puternic decât noi, chiar dacă acest 
ceva se exprimă uneori formal prin religie sau 
prin percepte de ordin etic. 

În această ordine de idei trebuie să 
precizăm că enunţul acestor valori nu este făcut 
fără a se sublinia  faptul că în orice formă de 
organizare a societăţii umane între valorile 
gemene individuale-colective, autonomie–
solidaritate există o tensiune un conflict 
permanent care trebuie negociate cât mai bine 
pentru găsirea unui compromis optim a unei 
soluţii de echilibru stabil. 

Acestea sunt sumarele gânduri pe care le-
am găsit potrivite cu dimensiunea spaţiului alocat 
de revistă pentru o modestă încercare de 
cuprindere a valorilor esenţiale ale reformei.  

Realitatea de azi, lumea în care trăim zi 
de  zi , cu toate contradicţiile şi confuziile ei , cu 
avalanşa de probleme cotidiene ce se cer 
rezolvate fără întârziere, cu tot stresul generat de 
ambiţii, aşteptări, nemulţumiri şi probleme, ne dă 
foarte rar ocazia să reflectăm în linişte asupra 
unor subiecte atât de complicate şi de grave cum 
este cel pe care l-am abordat. Cred eu însă că 
incitarea la astfel de reflecţii există în noi şi ne 
provoacă la meditaţie în puţinele clipe de răgaz  
sau se dezvoltă  în mod involuntar în 
subconştient în tot felul de forme de avertizare. 
”Somnul raţiunii naşte monştri” este una din 
tulburătoarele afirmaţii făcută de marele creator 
de artă adevărată care a fost pictorul spaniol 
Francesco Goya. 

În una dintre nopţile acestei primăveri, 
intens trăită de mine, m-am trezit dintr-un 
istovitor coşmar, în care îngrozit  alergam pentru 
a mă elibera dintr-o ameninţare întunecată greu 
de definit, rostind cu voce tare versurile “De vrei 
să-i dai Partidului ce-ţi cere / Tu ţara ta iubeşte-o 
cu putere!”,  învăţate în copilăria mea,  în şcoala 

generală din  sat, care fac parte dintr-un  un poem 
proletcultist din lirica vremii, dedicat partidului, 
scris de poetul ieşean George Lesnea pe care mi-l 
amintesc şi astăzi  la cei peste 56 de ani ai mei , 
străbătut de un fior de spaimă.  La acea vârstă 
fragedă şi în mediu social politic al vremii nu 
prea înţelegeam eu ce este partidul, îl percepeam, 
pe baza discuţiilor ascultate de la oamenii din sat, 
ca pe ceva, mare de care trebuie să îţi fie frică şi 
să te fereşti de puterea lui.  

Azi în condiţiile vremurilor pe care le 
trăim, ca un ecou al acestei experienţe trăită, sunt 
tentat să mă întreb ce ar răspunde un partid din 
zilele noastre, unui membru al său care ar 
întreba: Ce trebuie să dea el partidului? Ce cere 
partidul de la el?  Parafrazând versurile 
menţionate înclin să cred, pe baza a tot ceea ce 
văd şi aud zilnic,  că răspunsul ar suna: “De vrei 
să-i dai partidului ce-ţi cere / Tu minte, promite 
mult, fii tare, fă avere!”.  

Continuând reflecţiile tot pe o notă lirică 
amară gândul mă trimite la versurile  unui alt 
mare poet român care a trăit, a scris şi s-a lansat 
tot în măreaţa  cetate a culturii române care este 
municipiul  Iaşi, geniul poeziei noastre Mihai 
Eminescu, care în relaţia politică-avere scria în 
prima parte a poemului Împărat şi proletar reţinut 
de mine  tot din aceeaşi perioadă “Spuneţi-mi ce-
i dreptatea? Cei tari se îngrădiră / Cu-averea şi 
mărirea în cercul lor de legi / Prin bunuri ce 
furară în veci vezi cum conspiră / Contra celor 
ce dânşii la muncă-i osândiră / Şi le subjugă 
munca vieţii lor întregi”.  

Mult mai târziu decât Eminescu şi în cu 
totul alt context social şi politic, marcat de 
profunda criză socială ce a determinat masele 
disperate de ţărani să se răscoale şi să dea foc 
conacelor boiereşti, un sensibil, talentat mare 
scriitor român, Alexandru Vlahuţă, scria 
impresionat de cruzimea vremurilor sale 
”Minciuna stă cu regele la masă / Dar asta-i 
cam de multişor poveste /De când regi sunt de 
când minciună este / Fac împreună cea mai bună 
casă!” 

În spectaculosul an 1989 care, la exact 
200 de ani după revoluţia franceză, schimba 
răscolitor ordinea de valori a lumii 
contemporane, în partea de lume în care noi 
trăim, reliefând valoarea şi măreţia libertăţii 
omului, circula în România un banc la adresa 
partidului vremii, sub forma unui refren 
interpretat pe registre diferite în urcare de la 
tonuri grave  spre tonuri acute de slavă ale cărui 
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cuvinte cu tâlc erau: ”Partidul minte, Partidul 
minte / Partidul , minte luminată!” 

Nu ştiu de ce dar parcă toate aceste 
gânduri înşirate se înlănţuie perfect pe firul 
dezvoltărilor din România de azi, aduse şi 
întreţinute, poate efemer, optimist gândind, de 
progresele şi evoluţiile reformei.  

În prefaţa volumului postum de poezii 
Gânduri târzii  de Ion  Ştirbulescu apărut la 
editura Perfect Service în 2003 am prezentat  
principiile pe care acest om deosebit despre care 
am vorbit şi în numărul anterior  şi-a întemeiat 
existenţa, precum şi luciditatea cu care în 1991 
înţelegea lumea în care trăim, înţelegere ilustrată  
în fragmentul: “După evenimentele din 1989, 
datele problemei s-au modificat radical: se spun 
mai multe minciuni, cu mult mai multe minciuni, 
dar se spun şi foarte multe adevăruri, nu 
întotdeauna întregi, şi care, costumate în 
interesele, uneori murdare, ale celor care le 
rostesc, adesea se transformă şi ele în minciuni. 

În acest noian de minciuni, de periculoase 
semiadevăruri şi adevăruri, adevărul adevărat îşi 
pierde de multe ori identitatea, se rătăceşte în 
labirint...Sunt convins că un sondaj privind 
greutăţile pe care le înfruntăm ar scoate în 
evidenţă că cea mai mare racilă a prezentului o 
constituie criza economică: sunt însă ferm 
convins că aceasta criză economică nu este 
altceva decât una, cea mai vizibilă, din multiplele 
consecinţe ale profundei crize morale prin care 
trece societatea noastră…”,  extras din prefaţa 
manuscrisului unei cărţi pregătită pentru 
publicare în ultimii ani ai vieţii. Inginerul 

Ştirbulescu scria aceste gânduri cu durere şi 
tristeţe iar azi  8 ani mai târziu constat fără să 
vreau că ajung, din păcate, la observaţii similare 
în încercarea de a identifica  valorile reformei în 
plan comportamental. 

În taifasurile televizate denumite 
sofisticat şi neromâneşte ”Talk Show” 
(spectacole vorbite) în care savanţi analişti sau 
penibili şi semidocţi politicieni vorbesc despre 
realităţile zilelor noastre am auzit foarte arareori 
vorbindu-se despre valori şi foarte adeseori 
vorbindu-se despre minciună şi mincinoşi, 
minciuna electorală, minciuna postelectorală, 
minciuna construită prin omisiune, minciuna ca 
armă în procesul de negociere etc. etc. Minciuna 
a devenit în aceste condiţii, în lumea statului de 
drept, un fel de vedetă mondenă a cărei 
întruchipare valorică poate fi reprezentată de 
orice vedetă semidezbrăcată vândută tineretului  
ca model şi imagine sub calificativul de VIP de 
tabloidele populare şi de „gunoiul electronic” 
cum califica regretatul Octavian Paler multe din 
programele de divertisment sau aşa-zis culturale 
ale majorităţii televiziunilor comerciale. Ne place 
să credem că această crasă nonvaloare, această  
atitudine comportamentală negativă, distructivă 
şi destabilizatoare, eficientă pentru anumite 
scopuri,  va fi înfrântă şi dacă nu total eliminată 
cel puţin marginalizată de promovarea 
adevăratelor valori ale reformei pe care le-am 
enumerat anterior. 
 
Dr. Ing. Gheorghe INDRE 

 
 

          
 
 

 
 

Luna 8 august 2009 participanţii la momentul 
cultural al Lansării nr.33-34 al revistei Gândul 

Anonimului 

Câţiva autori savurând bucuria muncii 
împlinite împreună cu autorităţile locale după 
lansarea nr.33-34 lansarea nr.33-34 al revistei 
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Evocări istorice 
 
 

 
 Dr.Gelu NEAMŢU 

 
VISUL DE AUR AL LUI AVRAM IANCU: 

DACOROMÂNIA 
În zbuciumata viaţă a lui Avram Iancu 

visul, aspiraţia creării Dacoromâniei, a ocupat un 
loc mult mai important decât a fost relevat până 
astăzi. 

Realizarea Dacoromâniei a constituit una 
dintre marile idei politice care a urmărit unitatea 
naţională şi pentru care au luptat românii din 
Transilvania, Banat, Părţile ungurene şi 
Bucovina, fiind susţinuţi de importante 
personalităţi din Muntenia şi Moldova. 

Deci, Avram Iancu, eroul legendar, nu 
ni-l putem imagina rupt de această idee–forţă 
care a alimentat cu atâta entuziasm revoluţia 
românească din Transilvania. 

Înfăptuirea Dacoromâniei s-a situat în 
revoluţie printre cele mai importante şi 
cutezătoare idei care au animat cercuri largi de 
patrioţi, pătrunzând până adânc în inima 
mulţimilor. 

Ideea scobora din gândirea luminată a 
marilor corifei ai Şcolii Ardelene şi alimenta 
demult spaimele aristocraţiei maghiare. 

Aspiraţia la unitate naţională a devenit, în 
timp, un proces în continuă devenire, punctat de 
succesive acumulări cantitative. Se impune 
treptat ca un impetuos curent subteran, un 
adevărat spectru care nu va scăpa atenţiei 
nobilimii maghiare. 

Szechenyi şi Wesselény se înspăimântau 
cu mult înainte de evenimentele de la 1848 şi 

numai la gândul unui posibil imperiu dacoromân. 
Izbândirea unui astfel de imperiu o bănuiau din 
simpla analiză a situaţiei geografice, etnice şi 
demografice. Ei ştiau preabine că Istoria are 
logica ei răzbătătoare! 

Temerile le erau alimentate şi de 
observaţiile deloc liniştitoare ale unui De 
Gerando care cutreierase Transilvania în lung şi 
în lat, ajungând să scrie la Paris în 1845 despre 
Blaj şi ideea imperiului dacoromân. 

Apoi, e bine să nu uităm că în iulie 1847, 
tot la Paris s-a mai întâmplat ceva cu privire la 
temutul imperiu. Intr-o şedinţă a Societăţii 
studenţilor români din Paris, Dimitrie Brătianu 
rostea următoarele îndemnuri: „Ca să dobândim 
şi noi o patrie, trebuie să purtăm multă vreme în 
spinările noastre crucea, ce am călcat-o în 
picioare; trebuie să cădem la pământ, să ne 
pocăim, să ne rugăm, să plângem, să luptăm, să 
sângerăm. Să ne grăbim... căci ceasul României a 
sunat, ziua încoronării a sosit! Diadema 
României este isprăvită… Sunt optsprezece 
veacuri de când Dumnezeu însuşi lucrează la 
podoabele ei. […] Briliantele ei sunt sfinte ca 
sângele ce a curs pe crucea lui Isus, briliantele ei 
sunt lacrimile martirilor români. Să ne grăbim 
fraţii mei, să ne iubim, să ne înfrăţim, să ne 
românim, ca patria martiriului, patria gloriei să 
fie şi patria noastră!” 

Între briliantele României viitoare, se afla 
desigur şi briliantul sfânt al Transilvaniei… 

În vâltoarea revoluţiei care se apropia, 
fiecare pământ românesc avea o altă stare 
politică şi un alt scop de urmărit: Moldova dorea 
”sfânta păzire a regulamentului organic”; 
Muntenia voia autonomie naţională şi respectarea 
vechilor relaţii cu Turcia; Transilvania urmărea 
independenţa naţională – politică şi bisericească, 
sub sceptru habsburgic, iar românii ungureni şi 
bănăţeni doreau doar o convieţuire paşnică 
alături de maghiari. 

O colaborare pe faţă a fruntaşilor români 
din ocârmuirile sub care gemeau nu era posibilă, 
împrejurările politice erau prea apăsătoare pentru 
ei. 

Aveau totuşi o cale, era discretul drum al 
înfrăţirii în „cuget şi simţiri”, care constituia în 
fapt un drum real, nu numai o figură de stil. 
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Pe acest drum a apucat de la bun început 
şi eroul nostru în ciuda faptului că totul I se 
punea în cale de-a curmezişul. 

Abia trecuseră două săptămâni de la 
erupţia revoluţiei ungare de la Pesta şi deja în 
Transilvania se înregistrează o febrilă mişcare de 
informaţii şi dispoziţii de la comandantul general 
al Transilvaniei, baronul Puchner către 
guvernatorul Teleki, de la guvernator la 
cancelarul Josika, de la feldmareşalul Zanini 
către ministerul de externe austriac. Toate, dar 
absolut toate documentele de acest gen exprimă, 
include, explică îngrijorarea faţă de tendinţele 
daco-româneşti din Principate care vor găsi la 
populaţia majoritară a românilor din Transilvania 
şi Banat, un teren propice. Ca un leitmotiv, ca 
urmare a acestor informaţii se dau urgente 
dispoziţii: luaţi măsuri, supravegheaţi, întăriţi 
paza la frontiere, arestaţi, interogaţi ş.a.m.d. Şi 
cum se poate exprima mai clar teama de această 
idee decât prin folosirea acestor cuvinte? 

Ce limpede intuia aristocraţia maghiară şi 
ofiţerimea austriacă adevărul că ideea ar putea 
deveni o forţă mai periculoasă decât baionetele şi 
tunurile în cazul în care ea ar cuprinde mulţimile. 

În opinia dominanţilor, mersul, 
dezvoltarea şi răspândirea acestei idei trebuiau 
imediat oprite. 

Generalul filomaghiar Puchner îl informa 
în acest sens pe guvernatorul Teleki despre faptul 
că Timoni i-a scris de la Bucureşti că vestea 
evenimentelor de la Paris şi din Austria a 
declanşat mişcări între tinerii boieri care au făcut 
studiile la Paris şi care „ar dori să unească pe toţi 
românii, întemeind un nou imperiu dac în fruntea 
căruia au designat pe principele Bibesco”. […] 

„Problema este desigur foarte importantă 
pentru vecinul nostru, dar ea devine cu atât mai 
importantă când vom considera şi faptul că 
marea majoritate a locuitorilor acestui principat 
sunt români [Transilvania – n.ns. G.N.] şi s-ar 
putea ca agenţi din străinătate ori proclamaţiuni 
sosite de peste hotar, să îndemne la răscoală 
populaţia română de la noi.” 

Puchner îi propune guvernatorului să-i 
trateze pe românii din Transilvania „în vorbă şi 
în scris, pretutindeni, cu anumită prudenţă şi cu 
un gest de superioritate [oare mai era necesară 
această recomandare? – n. ns. G.N.] deoarece am 
informaţiuni, că răspândesc în ţară ştiri 
imposibile şi extrem de periculoase” […] – 
„pentru care motiv, ar fi de dorit în interesul 
liniştei şi bunei ordine să fie arestaţi şi pedepsiţi 

cei care răspândesc ştiri alarmante cât şi 
vorbăreţii instigatori – şi în afară de aceasta este 
necesar să se înfiinţeze o supraveghere locală 
poliţienească mai severă decât procedura civilă”. 

Autorităţile au început să folosească din 
plin presa maghiară din Transilvania şi Ungaria 
pentru a lupta împotriva ideii Dacoromâniei şi 
mai ales a o denigra. 

Cu mult dispreţ scrie Josika Miklós 
despre aspiraţiile românilor, despre limba lor 
„necioplită”, despre faptul că ei nu se înrudesc cu 
romanii (doar au împrumutat cuvinte de la ei) şi 
că ei nutresc ideea fixă „că în Ardealul de 
altădată ei ar fi fost” a patra naţiune etc. Ceea ce 
era mai grav este că fruntaşii mişcării româneşti 
erau acuzaţi că ar fi nişte „instigatori depărtaţi de 
poporul român şi că ei asta vreau ca Ardealul să 
devină Românie [Románország], visează la un 
minister [guvern – n. ns. G.N.] românesc, la o 
limbă diplomatică românească, la reconstituirea 
vechii Dacii etc.” 

„Dovezile” de militant dacoromân ale lui 
Avram Iancu le-am putea grupa în trei categorii: 
I Manuscrisul rom. 1059 de la Biblioteca 
Academiei Române, II Corespondenţa fruntaşilor 
români din Muntenia şi III Fondul Ministerului 
de război din Viena (Hauptarme Ungarn, 1849). 

I Informaţiile din manuscrisul românesc 
de la B.A.R. nr. 1059 constituie de fapt veriga 
principală între idee şi mase, precum şi un aspect 
cu totul necunoscut al războiului civil din 
Transilvania. Este dovada peremptorie a 
afirmaţiei că „lupta pentru Dacoromânia” 
ajunsese până adânc în mijlocul mulţimilor sau, 
altfel spus, dovedim pentru prima dată în 
istoriografia română, dispunând de documente 
autentice că, în Transilvania s-a luptat cu arma în 
mână pentru realizarea Dacoromâniei! 

Să vedem acum în ce constau aceste 
dovezi. 

Ele se desprind dintr-o serie de 
interogatorii luate unor ostaşi români ai lui 
Avram Iancu, luaţi prizonieri spre sfârşitul 
toamnei anului 1848. Aceştia au fost capturaţi în 
timpul desfăşurării unei campanii de pedeapsă 
din comitatul Arad şi Zarand condusă de maiorul 
Gál (Gaál) şi comisarul Vörös Antal care au 
acţionat cu o brutalitate ieşită din comun, mai 
ales între 31 octombrie – 3 noiembrie. 

Interogatoriile înregistrate de manuscrisul 
de la B.A.R., nr. 1059 le-am publicat împreună 
cu colegul Ioan Chindriş. 
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Iată ce spun pe scurt atât de grăitoarele 
documente. 

În interogatoriul luat lui Ion Oprea din 
Ştei acesta recunoaşte că toate câte le-a săvârşit 
au fost din „fidelitate către împăratul şi pentru 
regatul românesc dedus din proclamaţia lui 
Avram Iancu”. „Vina” aceasta a înfiinţării 
Dacoromâniei se pare că era cea mai 
îngrozitoare; ea ducea invariabil la ştreang, cum 
l-a dus şi pe Ion Oprea, care, atestă procesul 
verbal, a „îndrăznit” să „promoveze răscoala 
consătenilor săi, să viseze în ţara Ungurească 
despre înfiinţarea unui regat român”. Odată cu el 
sunt condamnaţi la moarte prin ştreang şi Ioan 
Toma fost preot în Poenar şi Pavel Feier, preot 
ortodox care, şi ei, au oferit o mână de ajutor 
pentru înfiinţarea „unei puteri străine”, adică un 
regat dacoromân. 

Tribunul Ioan Nobili (fost Nemeş) din 
Armeni, capturat şi el, va fi condamnat la moarte 
de către tribunalul statarial şi pentru faptul că 
voia să încerce «totul pentru restabilirea „impe-
riului dacoromân”» instaurând administraţia 
românească în baza proclamaţiei lui Iancu şi 
Buteanu. 

Adam Goleş din Brad era considerat şi el 
un „agitator” de frunte. Proces-verbalul cu 
interogatoriul său este şi el un document de 
primă mână. Recunoaşte fără nicio ezitare că: „El 
a împărţit proclamaţiile românilor şi a stăruit pe 
lângă popor să se răscoale împotriva ungurilor. 
Acuzatul recunoaşte „vina”, că a îndemnat 
poporul la răscoală, dar aceasta a făcut-o numai 
şi numai pentru că după ideea răspândită la ei, 
era proiectat să se înfiinţeze pentru români un 
regat românesc deosebit”. 

Nicolae Petrovici, tot din Brad, cu un 
curaj cu totul deosebit, recunoaşte întru totul, 
fără nicio rezervă toate acuzaţiile care i-au fot 
aduse, mărturisind în faţa tribunalului de sânge 
că el şi consătenii săi români, săturându-se de 
stăpânirea ungurească, consideră că este 
„glorios” a întemeia un regat român, restituind 
ideea „imperiului romano-dac”. Mărturia 
curajoasă l-a dus şi pe Nicolae Petrovici tot la 
ştreang. 

În fine, preoţii ortodocşi Grozav Sinisie 
din Aciuţa şi Farkas Pavel din Pleşcuţa, recunosc 
şi ei că „aveau convingerea că planul instaurării 
dominaţiei poporului valah în spiritul 
proclamaţiei lui Avram Iancu este dreaptă”. 

Deşi toţi cei enumeraţi până acuma şi-au 
dat viaţa şi pentru restaurarea imperiului 

Dacoromân, cercetătorii n-au reuşit să depisteze, 
să descopere acea „misterioasă” şi „electrizantă” 
proclamaţie a lui Avram Iancu. 
Pentru aceasta avem două explicaţii: 

Documentul fiind compromiţător, românii 
s-au străduit să-l distrugă. 

Proclamaţia lui Avram Iancu împreună cu 
documentele privind tratativele cu Kossuth au 
fost adunate cu siguranţă într-un dosar secret 
prezentat împăratului de către directorul 
Arhivelor imperiale, aşa cum, pe drept cuvânt, 
presupune istoricul Silviu Dragomir, deoarece 
dosarul respectiv a produs efecte în curgerea 
timpului: vezi reducerea gradului decoraţiilor 
primite de români şi mai ales persecutarea lui 
Avram Iancu de după încheierea revoluţiei. 
Această din urmă situaţie o vom analiza când 
vom ajunge la evaluarea celei de-a III-a grupă de 
„dovezi”, aceea a Fondului Ministerului de 
război din Viena. 

II Până atunci, să vedem cum răzbat 
aspiraţiile dacoromâne din corespondenţa 
fruntaşilor români munteni. 

Iată un pasaj grăitor dintr-o scrisoare a lui 
A.G. Golescu care, de la Viena insista la 19 iulie 
1848 pe lângă Nicolae Bălcescu: „Bălcescule, a 
sosit timpul ca să organizăm o frăţie secretă şi 
grandioasă, care să se întindă peste toate părţile 
României şi să aibă câţiva capi în fiecare 
provincie, iar centrul ei în Bucureşti, unde este şi 
cea mai multă libertate de acţiune”. 

Aici merită să ne amintim că moldoveni 
şi munteni au influenţat atmosfera favorabilă 
unirii românilor prin corespondenţă şi prin 
propria prezenţă, încă în luna mai 1848 la 
Adunarea Naţională de la Blaj. Aceasta a 
determinat autorităţile maghiare ardelene să-i 
considere chiar „emisari” ai unei ţări străine. 
Printre aceştia se numărau: C. Balş, Sion, 
Nicolae Ionescu, A.G. Golescu, Dimitrie 
Brătianu, Alecu Russo şi mulţi alţii. Ei au fost 
urmăriţi pas cu pas, unii fiind chiar arestaţi (cum 
a fost cazul lui Alecu Russo). 

Pentru a înţelege mai bine resorturile 
secrete ale situaţiei, să vedem ce scria din Cluj 
guvernatorul Teleki József în 12 mai 1848 despre 
unii dintre aceşti „emisari”: „Din informaţiile pe 
care le-am primit oficial, am luat la cunoștinț ă 
că la Braşov au sosit nu demult câţiva tineri 
boieri suspecţi [de dacoromânism – n.ns. G.N.] 
din Ţara Românească şi Moldova. Ei au făcut 
excursii în unele sate aparţinătoare comunei 
Săcele, unde au avut convorbiri secrete cu 
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locuitorii şi preoţii români de acolo. Apoi au 
plecat prin Sibiu la Blaj, pentru a participa la 
Adunarea de acolo”. 

Intrarea fermă şi de necontestat a lui 
Avram Iancu pe terenul dacoromânismului, ni se 
relevă din scrisoarea lui Golescu care este 
edificatoare: „Iată frate, că atâta ne-am amorat de 
tine, cât ţie descoperim tot secretul, în interesul 
Principatelor la tine o să venim, ca să-ţi arătăm şi 
scrisoarea comisarului nostru din Paris în 
interesul românilor din Austria, care ca şi Turcia 
ameninţată de desmădulare numai în românism 
poate afla integritatea sa scăpată şi de elementul 
slav şi de cel roman prin italieni şi de cel german 
şi de cel maghiar. În amestecătura aceasta 
grozavă, misiunea noastră este a scăpa 
românismul, a asigura pe cei 8.000.000 de 
români şi a ta este a constitua pe cei 4.000.000 de 
români de sub Austria”. 

Imediat după această scrisoare, Avram 
Iancu vine la Zlatna unde se convocase 
conferinţa fruntaşilor ardeleni în 19 şi 20 ianuarie 
1849. Erau de faţă Ioan Buteanu şi Dobra, 
Axente Sever, Simion Balint, Vasile Moldovan, 
N. Vlăduţiu, în total 15 participanţi. 

Tema principală a discuţiilor pare să fi 
fost tocmai problemele ridicate în scrisoarea lui 
Alecu Golescu, iar hotărârea esenţială prevedea: 
„să se lucreze pentru românism, ori existănd 
Austria, ori nimicindu-se”; la fel, românismul 
trebuia sprijinit indiferent dacă avea să existe 
Turcia sau nu. 

O altă concluzie importantă a Conferinţei 
de la Zlatna a fost şi aceea a necesităţii de a face 
cunoscută Europei liberale situaţia românilor. În 
acest scop trebuiau trimişi ardeleni la Viena, 
Frankfurt, Berlin şi Paris. 

III Să trecem acum în revistă şi al treilea 
grup de „dovezi” care-l implică pe Avram Iancu 
în mişcarea dacoromână. Ele fac parte din 
documentele aflate în Fondul Ministerului de 
Război de la Viena şi sunt datate după 
înfrângerea revoluţiei ungare. 

Într-o anumită măsură ele reflectă şi lupta 
aprigă pe care au dat-o românii pentru realizarea 
Dacoromâniei austriece, prin unirea mai întâi a 
tuturor românilor din imperiul habsburgic. 

Documentele vieneze au fost folosite 
pentru prima dată de colegul şi prietenul meu, 
Gh. I. Bodea. Ele aduc informaţii şi date noi care 
pot fi numite, pe drept cuvânt, senzaţionale. 
Credem că nu este nici o exagerare în acest 
calificativ, deoarece documentele provin din 

fondurile cele mai secrete ale Ministerului de 
război vienez şi ele devoalează celelalte două 
grupe de documente, cele din Ms. Rom 1059 şi 
cele care se desprind din corespondenţa 
revoluţionarilor români din zona extracarpatică. 

Deşi documentele sunt din perioada de 
sfârşit a anului 1849 până în 1852, deci după 
înăbuşirea revoluţiei ungare, ele dezvăluie fapte 
care dovedesc continuitatea statutului de luptător 
pentru realizarea Dacoromâniei a lui Avram 
Iancu. 

Raportul lui Thun de exemplu, din 29 
octombrie 1849, din comitatul Cenadului şi 
Aradului, nu descoperă el pentru prima dată 
statutul lui Avram Iancu de aprig dacoromân, ci, 
acest raport confirmă o situaţie subterană care, 
având în vedere contextul, este posibil să fi durat 
din vara anului 1848 şi din tot cursul anului 
1849, girat de Simion Bărnuţiu şi de 
revoluţionarii români din perimetrul extracarpatic 
care atâta se „înamoraseră” de el, încât i-au 
mărturisit şi planurile lor cele mai secrete privind 
unirea tuturor românilor într-un singur stat 
naţional şi neatârnat. 

Raportul lui Thun, expediat din Arad, 
consemnează că „Intre români domină o anumită 
fierbere care este întreţinută de preoţi şi emisari 
şi care are scopul definit să fondeze un mare 
imperiu românesc până la Tisa, al cărui 
guvernator sau rege să devină Iancu. Iancu este 
numit aici, în general, cu numele de „regele 
Iancu” şi se pare că le-a promis că nu va suporta 
unguri sau nemţi în imperiul român ce urmează 
să fie fondat, iar în ultimul timp se adaugă faptul 
că comunele româneşti de la graniţa 
Transilvaniei se arată deloc binevoitoare faţă de 
prestarea dărilor şi trăiesc cu iluzia că acestea ar 
trebui să înceteze în viitor”. 

Nu peste multă vreme, în 20 decembrie 
1849, Căpitănia k.k. din Braşov trimite 
guvernatorului Wolgemuth un raport detaliat 
referitor la existenţa unei societăţi româneşti din 
localitate, care ar avea drept scop „stabilirea unui 
minister la Viena, organizarea Transilvaniei şi a 
Principatelor Dunârene într-un imperiu daco-
român”. Vorbind despre răscoala armată care 
trebuie să izbucnească mai întâi în Principatele 
Dunărene şi care ar fi urmat să se extindă în 
provinciile austriece învecinate, Tell s-ar fi 
exprimat că „Iancu ar fi un al doilea Traian, ba 
încă mai mare decât acesta, iar providenţa l-ar fi 
ales în scopul de a restabili vechiul imperiu daco-
roman. Se pare că românii, după afirmaţiile lor, 
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ar avea arme şi muniţii din belşug, pe care Iancu 
şi ceilalţi tribuni şi prefecţi români le-ar ţine 
ascunse în munţii de la Zlatna şi Abrud.” 

Raportul mai relata că Avram Iancu se 
pregăteşte pentru o călătorie la Viena. 

În cercetările sale, istoricul Gheorghe I. 
Bodea constată cu câtă rea-voinţă şi preocupare îl 
urmăreau autorităţile austriece, prin reţeaua lor 
de spionaj, pe Avram Iancu, ajungând la 
concluzia că adevăratul scop al proiectatei 
călătorii a acestuia nu era doar intervenţia în 
favoarea problemei pădurilor moţeşti, ci şi 
consultările secrete pe care «urma să le aibă în 
Saxonia cu Simion Bărnuţiu în legătură cu 
pregătirea organizării tuturor românilor într-o 
„Daco-Românie” al cărei domnitor ales de popor 
urma să fie Avram Iancu», sau mai exact, cum 
consemnează raportul din 16 februarie 1850, 
semnat de general-maior Braunhof din Oradea 
către superiorul său pestan, Haynau: „Gândul 
românilor nemulţumiţi ar fi să se întemeieze o 
ţară de coroană românească proprie, cu 
funcţionari naţionali, al cărei guvernator să 
devină Avram Iancu” 

Întâlnirea cu Simion Bărnuţiu se pare că a 
avut loc, însă, la Viena. 

Aceste întâlniri erau foarte importante 
pentru că ele dădeau tonul stării de spirit a 
intelighenţiei româneşti din toate provinciile. 
Adăugăm la aceasta şi faptul că relaţiile dintre 
cei doi titani – Simion Bărnuţiu – Avram Iancu – 
între care se legase o prietenie intimă, 
impulsionau lupta panromânească. Avram Iancu, 
subliniază G. Bogdan-Duică, îl idolatriza pe S. 
Bărnuţiu, cuvintele acestuia fiind adevărate 
„sancte scripturi pentru el”. „Unde Simion 
Bărnuţiu şi Avram Iancu erau împreună acolo 
trebuia să fie şi puls şi mişcare românească.” 

Între lupta pentru Dacoromânia din 
timpul revoluţiei şi aceea de după, trebuie făcută 
o distincţie logică şi fermă în acelaşi timp. Dacă 
la începutul şi în timpul revoluţiei se spera într-o 
Dacoromânie care să cuprindă toate provinciile 
româneşti, după revoluţie, se luptă doar pentru o 
Dacoromânie austriacă, respective sub sceptru 
austriac. 

Fruntaşii românilor înţeleseseră că 
proiectul unei Dacoromânii unite în toată 
întinderea ei şi independentă era la acea dată o 
utopie. Şi cum istoria are logica ei, s-au hotărât 
să militeze deocamdată doar pentru unirea 
Transilvaniei, Banatului, Părţilor ungurene şi 

Bucovinei adică să salveze ceea ce se mai putea 
salva din marea idee. 

Situaţia este concretizată în cel mai 
energic pas, audienţa istorică a delegaţiei române 
unite la Olmûtz în 13/25 februarie 1849 când 
deputaţii români au susţinut în faţa împăratului 
memoriul citit de episcopul Andrei Şaguna şi în 
care se cerea unirea românilor din imperiul 
habsburgic în „una şi aceeaşi naţiune de sine 
stătătoare” sub sceptrul Austriei. 

În memoriu se enumerau foloasele unirii 
pe plan naţional, social, cultural, moral, religios 
şi material. Împăratului urma a i se acorda titlul 
de Mare duce al Transilvaniei. 

Istoricul Memoriu a fost semnat de către 
episcopul Andrei Şaguna, A.T. Laurian, 
protopopul Popasu, Iosif Pop, Vasile Ciupe, 
Iacob Bologa şi I. Stoica, în numele românilor 
din Transilvania; de Eudoxiu Hurmuzaki şi 
deputatul Mihai Botnariu în numele românilor 
bucovineni; pentru românii bănăţeni semnau Ion 
şi Lucian Mocioni şi Ioan Dobran, iar în numele 
românilor din Crişana şi Maramureş doctorul 
Constantin Pomuţiu (Ioan Maiorescu, deşi 
prim-redactor al textului nu semnează). 

Importanţa şi ecoul acestui Memoriu a 
fost atât de mare încât George Hurmuzaki scria: 
„Unirea organizaţia naţională şi concentrarea 
tuturor românilor din Austria într-un mănunchi, 
este atât de frumoasă, atât de mare, atât de 
grandioasă, incât curajoşii bărbaţi care pentru 
prima dată au exprimat-o în faţa tronului şi se 
străduiesc s-o înfăptuiască vor trece în istoria 
poporului nostru drept cei mai mari binefăcători” 

Deşi acest memoriu nu a fost semnat de 
Avram Iancu, este evident că el îi împărtăşea 
obiectivele. 

La nivelul guvernanţilor de la Viena, 
unde se adunau denunţurile săseşti şi influenţele 
nefaste maghiare subterane, oficialităţile se 
străduiau să paralizeze mişcarea naţională a 
românilor. Două lovituri puternice pentru români 
le-au constituit referatul ministerial din 10 martie 
1849 şi răspunsul ministrului de interne 
Alexander von Bach din august 1849 la cererile 
repetate ale românilor. Documentul are aspectul 
unui act ipocrit şi sfidător, sugerând că românii 
nu sunt maturi pentru a se putea guverna singuri. 

În fine, la începutul lui septembrie 1849, 
delegaţii români de la Viena se întorc dezamăgiţi 
acasă, fără să fi obţinut nici încuviinţarea pentru 
unire într-un singur corp naţional intracarpatic, 
nici cap naţional oficial. 
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Toată mişcarea aceasta a înregistrat un 
eşec datorat unor serii de greşeli, dar în principal 
slabei puteri economice a românilor care nu le-a 
permis să întreţină delegaţii numeroase la Viena, 
Olműtz şi în alte părţi unde se jucau cărţile pe 
seama lor. 

În pofida eşecului înregistrat de români, 
nici Avram Iancu, nici discipolii săi nu au 
renunţat la luptă, nu şi-au pierdut speranţa. 

Poliţia secretă austriacă şi apoi cea 
maghiară vor mai redacta multe rapoarte 
confidenţiale despre Avram Iancu şi despre 
mişcarea dacoromână pentru că ideea 
Dacoromâniei nu a murit nici după revoluţie, nici 
mai târziu. 

Iată un astfel de raport, din 1851, 24 
martie, din Sibiu (care era adresat personal 
ministrului Bach); relatându-se despre 
frământările din mijlocul românilor ardeleni, se 
arăta: „Aceşti oameni nu au de fapt nimic de 
pierdut şi sunt conduşi de îngâmfare şi ambiţie 
exagerată iar în capetele lor ici şi colo se 
vehiculează ideea unei Românii mari care să 
unească toate părţile într-un stat neatârnat. Există 
aici şi unele urme că sunt cultivate în secret 
legături între aceşti oameni şi cei cu gânduri 
identice din Principatele învecinate, fără a se 
putea până acum, cu toate eforturile depuse, 
cerceta puncte de reper şi materiale precise şi 
doveditoare” Cunoscut fiind de către autorităţile 
austriece că Avram Iancu era demult un 

susţinător al acestui proiect, continuă să fie supus 
şi pe mai departe unei supravegheri stricte şi 
secrete. 

La un moment dat, suspiciunile serviciilor 
secrete austriece ajunseră până acolo încât faptul 
că Avram Iancu bea cu poporul de rând în 
cârciumi, îl considerau ca pe un mijloc de 
propagandă pentru Dacoromânia. 

Pe baza informaţiilor şi documentelor 
menţionate în succintul nostru demers, sperăm că 
am putut demonstra cum că, în tot timpul 
revoluţiei, Avram Iancu s-a pătruns, s-a 
identificat şi a luptat cu tenacitate, credinţă şi 
devotament pentru idealul realizării 
Dacoromâniei. 

Punând acest fapt într-o lumină nouă mai 
limpede şi mai documentată decât până acum, 
putem afirma că i-am conferit lui Avram Iancu o 
nouă dimensiune, alături de aceea a geniului său 
militar, explicând şi mai convingător strălucirea 
aureolei sale mesianice care a devenit în timp din 
ce în ce mai splendidă, aşezându-i-se astfel 
bazele cultului său încă în timpul vieţii când şi-a 
cucerit acel măreţ şi poetic nume de „Crai al 
Munţilor”. 

Şi apoi să nu uităm că acest romantic 
„Crai al Munţilor” a stat în fruntea revoluţiei 
unui popor care era descris de aristocratul Nagy 
Ferencz, în întregimea lui, drept un „popor 
foarte, foarte ciudat. Abia i-au crescut fulgii şi ar 
vrea să se înalţe pe aripi de vultur”

                                                                                             
                     Dr. Gelu NEAMŢU  

 
 

  

 
Col. (r) Traian BUCURENCIU, ziarist 

 
ANGOASE PRINCIARE LA 1916 

 

Nobila dinastie moştenea tronul unui 
nume: Marcel Olteanu. Aşa s-au numit 
străbunicul. bunicul, tata şi nepotul. Primii trei au 
fost militari. Nu ştiu de străbunic, dar urmaşii săi 
au ajuns generali. Mezinul a întrerupt tradiţia 
profesională a famatei. Personal l-am cunoscut 
pe cel de al treilea. Sunt convins că mulţi cititori 
de-o vârsta cu mine au auzit de el. Combatant in 
ambele războaie mondiale, din cel de al doilea, 
Cavaler al Ordinului Minai Viteazul, comandant 
al Regimentului 5 Călăraşi, apoi aghiotant regal. 
La dorinţa regelui a preluat conducerea 
Regimentului de Gardă Călare cu care, la 24 
august 1944, in nordul Capitalei, a zdrobit un 
puternic detaşament hitlerist pornit, in frunte cu 
generalul Gerstenberg, să reprime actul 
secesionist din România. 
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Dar nu despre acest general Marcel 
Olteanu este vorba  in însemnarea de faţă. ci 
despre tatăl sau, tot general. pe care îl idolatriza. 
Şi nu numai el. Om de o aleasa si cuprinzătoare 
cultura, şef militar şi pedagog desăvârşit, la 
gradul de maior conducea Liceul Militar 
Mănăstirea Dealu, imprimându-şi matricea 
personalităţi în cugetele numeroşilor săi 
învăţăcei. Avea să treacă în rezervă din funcţia 
de inspector general de armată. 

Pe Marcel Olteanu II. Primul Război 
Mondial la găsit comandantul unei brigăzi de 
cavalerie. Împreuna cu care pornise, in august 
l916 la. lupta pentru dezrobirea fraţilor ce peste 
munţi. înaintând vijelios in lungul Carpaţilor 
Meridionali, se ţinuse scai de inamic până pe la 
Porumbacu. intre Făgăraş si Sibiu, in acea zonă 
insă. ungurii au izbutit să se facă nevăzuţi. Să 
rupă lupta cum spune un termen consacrat. 
Moment de surpriză, derută şi îngrijorare pentru 
comandantul român. Pentru că de aici în colo nu 
ştia la ce se putea aştepta. Să se izbească de un 
alniament fortificat? Să ia în piept vijelia unui 
contraatac? O ambuscadă sau o largă învăluire? 
Dar câte altele nu se puteau întâmpla în acel 
spaţiu dintre munţi şl lunca Oltului. 

Pe moment, colonelul opri înaintarea, 
îngheţând dispozitivul brigăzii. Organiză apoi 
câteva patrule de călăraşi, pe care le mâna pe 
urmele fugarilor. Să scotocească. Să şarjeze. Să-i 
oblige să se descopere. Vreo două, trei s-au întors 
mofluze, cu mâna goală. Ceva mal târziu îşi face 
apariţia şi cea comandată de o namilă de sergent, 
de asta dată cu o pradă substanţială: 25 de 
prizonieri. Un locotenent rezervist, cadru 
universitar, zicea el. din Cluj, un sublocotenent 
abia evadat din paradisul adolescenţei, un 
subofiţer, taica-mare al grupului, restul trupă. Au 
fost percheziţionaţi şi dezarmaţi. Identificaţi, 
înregistraţi şi interogaţi - conform uzanţelor. 
După care colonelul Marcel Olteanu, alcătuire 
perfecta de buna creştere şi sensibilitate, simţi 
nevoia să facă încă un pas. mai uman şi mai 
cavaleresc spre noile cunoştinţe. Se interesă de 
condiţia si de viata lor. de climatul din tară si 
armata lor, de percepţia asupra ultimelor 
confruntăr şi a noului lor rival armata română. 
Răspunsurile locotenentului Bălteau în 
incertitudine, convenţional şl evaziv. Nimic 
precis şi interesant, în afara mâhnirii că avea în 
faţă calvarul captivităţii. Sublocotenentul însă, 
superaristocrat şi arogant, se prezintă glacial şi 
sfidător Iozef. Prinţ de Huniade. Ahăă, care va să 

zică, stirpe medievală de Corvineşti. Sânge 
albastru mie-n sută. Stră-stra-străurmaş al lui 
Matiaş cel înţelept şl Echilibrat, regele Ungariei 
între 1433-1490, epocă de propăşire şi înflorire. 
Dar care a comis şi nechibzuinţa de a-l întărâta 
pe Vodă Ştefan al Moldovei, ca să scape ca prin 
minune din încleştarea acestuia, la Baia, în 1467. 

Oare, imberbul vlăstar ştia ceva despre 
acea păţanie a înaintaşului său, care - în treacăt 
fie spus - avea şi rădăcina valahă? Mai degrabă 
nu, după semeţia şi ţâfna cu care interveni în 
dialog. 

La început se plânse că sabia de care 
fusese deposedat provenea de pe panoplia 
familiei, era obiect de patrimoniu şi, pierzând-o, 
şi-ar asuma un imens prejudiciu istoric. Îl pironi 
apoi cu priviri de venin pe sergent, reclamându-l 
că î1 descălţase de cizmele lui din cel mal fin 
şevro, dându-i în schimb ciubotele sale primitive, 
împuţite şi atât de tari, încât îi zdreliseră deja 
pielea picioarelor. Total decepţionat de imaginea 
armatei române, constată în cele din urmă că 
ostaşii ei nu învaţă lupta, ci violenţa barbară, că 
n-au habar de arta scrimei, a turnirului. Pentru că 
tot mămăligarul acela de sergent - zicea el - în 
loc să scoată sabia la duel, î1 fulgerase cu un 
pumn în ţeastă, de s-a trezit printre copitele 
calului 

Ia spune sergent - se Interesă colonelul - 
cum s-a întâmplat? Era normal să-1 asculte şi pe 
învinuit. „Păi, dom' colonel -bolborosi uriaşul - 
eu am somat. Don'slent nu s-a supus. A 'ntors 
calul şi la pus în galop. Am dat şi eu pinteni, să-i 
iau urma. Pin goana calului, mi ie sucise 
centironu'. nu mai nemeream prăseaua sabiei, şi-
atunci am dat... ce era ta fac? Să-mi fie iertat”. 
Pe când îşi pleda cauza, degetele dreptei i se 
adunaseră în forma de pumn. care arăta. Doamne 
fereşte, cât o căpăţână ce berbec, in vreme ce 
colonelul se întreba îngrijorat daca nu i-a dat prin 
cap sa reconstituie scena. Nu-1 dăduse. 
Da - conchise în final comandantul român - la 
război te poţi aştepta la orice. Domnule 
sublocotenent, mi-ar plăcea să cred ca puteţi 
trece peste cele rele şi că nu ne vom aminti cu 
ură unii pe alţii. Să fim înţelegători si toleranţi. 
Iată sabia. o veţi primi înapoi imediat. La fel 
cizmele. Dar de pumnul acela, cum aş putea să 
vă despăgubesc? Că, vedeţi dumneavoastră, 
campania asta ta ne-a luat ram pe nepregătite. Ne 
lipsesc multe echipamente, proviziile sunt 
sărăcuţe, armamentul insuficient. Şi dacă nici de 
arma noastră tradiţională, strămoşească si cea 
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mai la îndemână. nu ne-ar fi îngăduit să ne 
folosim, atunci, cum am putea spera să câştigăm 
războiul? Se întrerupse o clipă, după care 
continuă cu un zâmbet încurajator: Războiul 
acesta va trece, domnule sublocotenent. Si ne va 
lăsa. sunt sigur. loc de bună vecinătate. Poate 

chiar de prietenie. Important  va fi să avem grijă 
ce flori vom alege pentru ale sădi de-a lungul 
graniţelor. 
 
Col. (r) Traian BUCURENCIU 

 

 
      Prof. Victor BERCEA 

 
UNIŢI ÎN DUHUL IANCULUI 

 
Ca o dragă poruncă ne adună duhul lui Iancu ! 
Ne aflăm, fără-ndoială, în faţa unui personaj al 
istoriei româneşti care e conturat clar şi definitiv 
în conştiinţa poporului, perceput, de la mic la 
mare, ca un făptuitor în favoarea ideilor, general 
umane, de dreptate, cinste, adevăr, omenie. Nu 
numai moţii ci şi ceilalţi fraţi din Oltenia, 
Muntenia, Moldova, Dobrogea şi în primul rând 
din Transilvania, cu ţările Zarandului, 
Maramureşului, Codrului, Banatului, Crişurilor, 
de pe Arieş, Mureş, Târnave, Someş, Bistriţa şi 
până-n Târgovişte îl simt ca fiind de-al lor, 
asociindu-l cu ceea ce ţine de speranţă, iubire, 
frumuseţe, generozitate, pace. E doar o poveste, 
un mit, acest Crăişor al Munţilor? E doar o lecţie 
de istorie , de literatură, e un cântec doar al 
Apusenilor ori e tulnicul propriu-zis clădit din 
lemn de brad şi mistuit de doruri? 

Când îi rostim numele parcă se face 
lumină şi roata lui Horea  se aprinde dintr-o dată, 
blestemată să ardă veşnic întru neuitarea durerii 
pricinuite neamului durut al moţilor. Poate aşa a 
fost să fie, să umplem tulnicele de stele şi să ne 
răcorim cu roua dimineţilor transilvane, 
tărăgănându-ne doinele  şi fremătând între horă şi 
zbor. Dar veacul merge înainte prin pădurile sale 
dese, cu poteci întortocheate, printre tranşee şi 
privighetori. Aici în patria mea transilvană 
călătorind de la o toamnă la alta numărăm 137 de 
ani de când pământescul trup al Craiului 
Munţilor se odihneşte în cimitirul bisericii din 
Ţebea, avându-i alături pe Ioan Buteanu, Simion 

Groza şi pe ceilalţi eroi şi martiri ai neamului 
românesc.  

Destinul prin lume al Eroului Naţional, 
Avram Iancu, ne defineşte pe noi, românii, 
printre popoarele lumii, prin tragic şi sublim, 
durere şi bucurie, speranţă şi împlinire.  
Momentele importante ale fiecărei istorisiri 
despre Crăişorul Munţilor ţin de biografia sa, 
începând cu copilăria şi şcoala, de fapte şi 
întâmplări din perioadele clujeană  şi mureşeană, 
de măreţia şi demnitatea sa de revoluţionar ce 
dorea să-şi vadă „naţiunea sa fericită”, amintind 
de  vorbe şi decoraţii împărăteşti, de pribegia 
Iancului  dar şi de omagiul posterităţii.     

La începutul verii anului 1824, „pe 
vremea cireşelor” (sfârşit de iunie, început de 
iulie) s-a născut pruncul lui Alisandru şi al 
Mariei şi i-au pus numele  Avram. Ei mai aveau 
un băiat, pe Ioan, de patru ani. Şi-a petrecut 
copilăria, ca şi alţi prunci de sat, învăţând de mic 
treburile casei, ale gospodăriei dar bucurându-se 
de jocurile, obiceiurile şi tradiţiile locale. Naşul 
său, Ionuţ Candrea, din Poiana Vadului, i-a fost 
primul dascăl, urmând să înveţe la Vidra de Jos, 
cu învăţătorul Mihai Gomboş, de la care a prins 
mare dragoste de carte. De atunci au început şi 
primele căutări şi întrebări la care încă nu putea 
răspunde fiind nevoie de alte şcoli, de alte cărţi, 
de noi experienţe. Măiestria şi vocaţia  dascălului 
său din Câmpeni, Moise Ioanette, îl ajută pe 
Avrămuţ să-şi lărgească orizontul cultural, 
terminând pe locul întâi la Câmpeni. Capitolul 
următor şcolar se petrece la Regium Gimnasyum  
Zlathenense, din importantul oraş montan, 
Zlatna, unde apare înregistrat sub numele de 
„Iank Abraham de religie romano-catolică”, 
dovadă a politicii de germanizare, maghiarizare 
şi catolicizare a românilor. Şcoala se făcea în 
limbile latină şi maghiară având patru profesori: 
doi maghiari, un slovac şi un armean. A învăţat 
bine şi cu spor, fiind apreciat pentru rezultatele 
de la gimnaziu dar şi în etapele următoare 
apreciindu-se capacitatea sa intelectuală şi 
interesul său de a cunoaşte, de a şti. După patru 
ani petrecuţi la Zlatna, a fost înscris la Institutul 
Superior Regesc Romano-Catolic (Liceul Piarist) 
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din Cluj, acolo unde învăţaseră mari cărturari 
români: Petru Maior, Gheorghe Şincai, Simion 
Bărnuţiu şi alţii. A avut dascăli foarte buni atât în 
clasa superioară de umanistică cât şi la cele două 
clase de filozofie. Era în 1844, avea 20 de ani şi 
obţinea un calificativ de „foarte bine”  la Liceul 
Piarist. Era pregătit să înceapă cursurile 
Facultăţii de Drept din Cluj. Profesia  de jurist îl 
ajuta cel mai bine  să descâlcească problemele 
moţilor în procesele pe care aceştia le avea în 
primul rând cu fiscul. 

Colegi de an i-a avut pe Constantin 
Roman, viitor prefect în revoluţie, Iosif Sterca 
Şuluţiu, prieten apropiat, viitorul său biograf, 
Aron Pumnul, ulterior, profesor în Blaj dar în alţi 
ani erau studenţi la drept şi: Alexandru 
Pop(Papiu Ilarian), Ioan Raţiu, Ioan Axente 
Sever, Uioan şi Zaharia Moga, Nicolae Vlad, 
Elisei Armatu, fraţii Hodoş, importanţi oameni ai 
revoluţiei. 

Om al faptei şi al acţiunii tânărul moţ din 
Vidra a activat, ca student, în cadrul Societăţii de 
lectură „Aurora” din Cluj şi mai apoi ca 
practicant-cancelist la Tabla Regească din Târgu 
Mureş , unde începe să-şi găsească răspunsuri la 
întrebările grave şi să-şi clarifice idei privind 
situaţia populaţiei româneşti din Transilvania.  
Participă la lucrările Dietei din Cluj, începute în 
1847 şi „dintr-un colţ al sălii” a grăit : ”Nu cu 
argumente filozofice şi umanitare se pot 
convinge tiranii, ci doar cu lancea lui Horea.” 

A urmat perioada luptei şi jertfei dar şi a 
măreţiei şi demnităţii Craiului Munţilor. 
Amintim aici  un text rostit de marele 
academician Ştefan Pascu : „A vorbi de Avram 
Iancu nu înseamnă numai lecţia,  cu datele ei 
istorice ci şi plăcerea de a desăvârşi o biografie a 
omului devotat până la durere naţiei sale. Iancu, 
iubiţii mei studenţi, a fost un Sfânt”. Pe bună 
dreptate se întreabă profesorul Constantin 
P.Avram, autorul excelentei lucrări „Avram 
Iancu, măreţia demnităţii”, apărută la Editura 
Gutemberg din Arad în anul 1999, fost student al 
distinsului profesor clujean Ştefan Pascu: ”Oare 
n-ar merita să-i spună Avram Iancu cel  Mare şi 
Sfânt?” pentru că „A-ţi aminti de Împăratul 
Munţilor e o plăcere şi dorul de el o necesitate. 
De aceea, nu în puţine case de om, alături de 
icoane, au fost şi sunt aşezate fotografii cu chipul 
lui frumos şi blajin, un sfânt între sfinţi”. 

Avramuţ al nostru n-a murit căci duhul lui 
colindă în Apusenii bătrânei Transilvanii şi în 
toată România reîntregită. După 160 de ani de la 

eroicele lupte din munţi conduse de Avram Iancu 
mai sunt încă, din păcate, doruri neîmplinite şi 
speranţe spulberate.  

De aproape 20 de ani de când a început, 
în 1989,  parcursul de reaşezare a României în 
rândul ţărilor democratice ale Europei asistăm la 
un proces de cristalizare a direcţiilor şi curentelor 
politicii româneşti în încercarea de constituire a 
unor partide politice puternice ori a unor   alianţe 
croite româneşte după tradiţiile istorice ori după 
exemplul modernităţii europene. Spectacolul 
cotidian, cel mai „văzut”, susţinut de cei care au 
devenit între timp reprezentanţi ai noii clase 
politice româneşti, unii dintre aceştia reuşind    
să-şi contureze o personalitate proprie 
importantă, nu e, cel mai adesea, din păcate, pe 
gustul poporului care trăieşte încă multe 
dezamăgiri pentru că nu simte consistent o 
ameliorare a vieţii sale şi nu crede cu convingere 
că gestionarea problemelor ţării este în direcţia 
cea mai bună.  

Cât de aproape sau de departe suntem de 
împlinirea „dorului” Crăişorului Iancu de a-şi 
vedea naţiunea fericită? Oare aşteptările 
românilor de azi se regăsesc în năzuinţele 
înaintaşilor noştri care au luptat şi s-au jertfit 
pentru ţară şi popor? Românii ştiu şi apreciază 
succesele dobândite de conducătorii ţării în toţi 
aceşti ani dar au ajuns să nu mai înţeleagă mare 
lucru din prea numeroasele  confruntări ale 
liderilor clasei politice în urma cărora rămâne 
impresia că aceştia par mai mult preocupaţi de 
succesele proprii ori de grup şi mai puţin de viaţa 
reală a poporului care le-a dat votul de încredere 
în cadrul deselor competiţii electorale. Aşteptăm, 
iată, de două decenii, ca dregătorii acestei ţări să 
găsească soluţii realiste şi modalităţi de acţiune 
potrivite pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
oamenilor printr-o administrare corectă a 
bunurilor ţării şi o gestionare adecvată a 
problemelor cu care poporul se confruntă.  Pentru 
aceasta este nevoie de oameni competenţi în 
toate structurile, categoriile şi mecanismele de 
funcţionare ale societăţii, capabili să acţioneze 
performant, la standardele civilizaţiei lumii 
contemporane. Este nevoie de maturitate politică, 
de competenţă profesională, de o înţelegere 
realistă a problemelor cu care se confruntă ţara, 
de a fi mereu cu faţa înspre dorinţele şi 
năzuinţele poporului. 

Încă de la constituirea sa, din aprilie 
1992, de la Cluj-Napoca, Societatea Cultural- 
Patriotică „Avram Iancu” din România, şi-a 
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propus unirea eforturilor celor de azi şi de mâine 
în direcţia continuării luptei pentru binele ţării şi 
al neamului românesc. Rămânem consecvenţi în 
organizarea şi desfăşurarea unor programe ce 
urmăresc educarea tinerei generaţii în scopul 
aprecierii şi dragostei faţă de istoria românilor, a 
cunoaşterii şi cultivării tradiţiilor istorice şi 
culturale, a valorilor europene şi internaţionale 
autentice. Ne străduim să fim de folos în 
menţinerea unei stări de spirit românesc în 
România care să se bazeze pe cinste, dreptate, 
adevăr şi demnitate naţională, pe respect faţă de 
drepturile cetăţeneşti consfinţite în Constituţia 
României, combătând manifestările de rasism, 
şovinism, iredentism ori separatism etnic sau 
teritorial. Astfel, cele 74 de filiale ale asociaţiei 
noastre, înfiinţate pe teritoriul României dar şi în 
Canada, Statele Unite ale Americii, Elveţia şi 
Serbia îşi desfăşoară activitatea conform 
programului aprobat de Consiliul Naţional în 
cadrul Reuniunii Naţionale a uniunii  noastre 
culturale vizând emanciparea ţării din punct de 
vedere economic, social şi cultural. Pentru a ne 
putea exprima, în toţi aceşti ani am avut parte de 
o valoroasă colaborare cu instituţiile de autoritate 
publică naţionale, judeţene, municipale, 
orăşeneşti şi comunale dar şi cu alte asociaţii, 
fundaţii şi organizaţii non-guvernamentale. 
Activităţile societăţii noastre sunt concepute a fi 
un omagiu adus Eroului al cărui  nume îl poartă 
şi-l cinsteşte cu evlavie şi veneraţie, Avram 
Iancu, Moţul care, nevrând nimic pentru sine, a 
ars întreaga sa existenţă ca o torţă vie pentru 
bunăstarea şi fericirea naţiunii române.  Faptul că 
activitatea Consiliului Naţional al asociaţiei 
noastre se desfăşoară în bune condiţii, fără 
perioade de întrerupere, se datorează şi 
sprijinului pe care l-am avut şi sper că-l vom 
avea în continuare din partea Primăriei şi 
Consiliului local din Cluj-Napoca, care ne 
asigură condiţii corespunzătoare de lucru, în 
cadrul spaţiului locativ închiriat, locul unde 
reprezentanţii filialelor noastre teritoriale se 
adună periodic şi unde lucrează Biroul Executiv 
şi comisiile de specialitate culturală, istorică şi 
economică.  

De la moartea lui Avram Iancu au trecut 137 
de ani, timp în care s-au succedat guvernări şi 
regimuri politice diferite.  Vom continua să trudim 
pentru ca memoria Eroului Naţional Avram Iancu să 
fie restabilită, respectată şi cultivată prin cărţi şi studii 
valoroase, prin statui, obeliscuri şi plăci 
comemorative prin simpozioane, conferinţe şi 

manifestări cultural-ştiinţifice şi vom solicita 
introducerea în programele şcolare preuniversitare dar 
şi în universităţi a tuturor datelor şi informaţiilor ce 
privesc viaţa şi lupta acestui tânăr moţ din Vidra de 
Sus pentru care supremul ideal a fost fericirea naţiunii 
române.  

Creatorii de artă şi de cultură vor continua 
să-i aureoleze chipul în lucrările lor iar noi, cei 
de azi, cei adunaţi, an de an, în duhul său la 
Ţebea şi alături de noi întreg poporul român îl 
vom preţui pe Crăişorul Munţilor ca pe o valoare 
incontestabilă a istoriei românilor. Contribuţia 
noastră va fi astfel mai bine cunoscută şi  
apreciată în lume pentru că ea se referă  la 
definirea identităţii noastre naţionale româneşti 
în concertul popoarelor lumii.  

De fiecare dată când ne întâlnim în jurul 
semnelor şi însemnelor noastre naţionale facem 
un exerciţiu de scumpă memorie închinată celor 
ce s-au jertfit pentru neamul şi ţara românilor, 
care şi-au pierdut viaţa ca martiri şi victime 
nevinovate ale conjuncturilor nedrepte istorice. 

Simpla rememorare a acestor evenimente 
nu este suficientă ci va trebui să învăţăm şi noi,  
cei din generaţia de azi, din faptele înaintaşilor  
noştri pentru a nu ne rătăci de la calea cea 
dreaptă şi pentru a şti cum să gestionăm energiile 
contemporanilor noştri folosind conştient 
libertatea şi democraţia la timpul prezent pentru 
un viitor mai bun.  Septembrie 2009. 
 
Prof. Victor  BERCEA 
Preşedintele Societăţii Cultural-Patriotice 
“Avram Iancu” din România 

 
 

SLAVĂ EROILOR ROMÂNI 
 

AFLĂM CĂ.... există un monument „viu” care 
trezeşte un interes inedit privind  amintirea 
memoriei tuturor luptătorilor căzuţi pe câmpul de 
luptă în Primul Răzbi Mondial într-o formă 
originală (Observatorul Milita nr.6 şi 41/2009). 
 Este vorba de Maiestuosul Clopot aşezat 
în castelul de la ROVERETO Italia în faţa 
marilor câmpuri de luptă din zona Trento, 
Trentino, Asiago pe Monte Grappa unde prin 
îndârjite lupte şi mari pierderi de vieţi omeneşti 
Italienii asemănător românilor la Mărăşeşti au 
reuşit să oprească înaintarea inamicului şi să 
întoarcă mersul războiului în favoarea lor. 
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          Clopotul de la Rovereto 

 
Clopotul de mai sus a fost turnat în anul 

1924 din bronzul topit al turnurilor rămase pe 
câmpul de luptă şi este datat ca unul din cele mai 
mari clopote din lume. 
 Mai mult decât o simplă curiozitate 
istorică pentru noi însemnătatea monumentalului 
clopot constă în faptul că: 

• În total 1921 de români ardeleni îşi dorm 
somnul de veci în pământul Italiei.Ca să 
dăm un exemplu mai concret din comuna 
Luna Cluj îi nominalizăm: Căluşer Ioan, 
Dic Mihăilă al cărui uni fiu a căzut pe 
front în Rusia în al doilea război mondial, 
Giurgiu Simion, Hada Nicolae, Moldan 
Ioan, Hetea Gheorghe, Haiduc Ioan, 
Suciu Alexandru, Fetiţă Gheorghe, 
Hidişan Ioan, şi Hidişan Ilie. Alături de 
aceştia mai sunt daţi 11 dispăruţi câţiva 
cu siguranţă pe teritoriul Italiei; 

• Dangătul clopotului în fiecare seară, zi de 
zi, cheamă la aducerea aminte a celor 
dispăruţi pe front fără deosebire de 
naţionalitate şi confesiune religioasă; 

• O zi pe an după dangătul obişnuit dedicat 
tuturor eroilor, sunt comemoraţi prin 
sunetul său morţii uneia dintre naţiunile 
participante la Primul Război Mondial 
într-o ordine dinainte aleasă în funcţie de 
o anumită sărbătoare sau de preferinţa 
statului respectiv. Seria comemorărilor 
începe cu eroii turci la 9 ianuarie, 
urmează ruşii la 22 martie, portughezii la 
9 aprilie, americanii la 30 mai; 

• Pentru eroii români dangătul clopotului 
sună la 1 decembrie în fiecare an; 

• La cererea autorităţilor italiene ca fiecare 
Ţară să formuleze o dedicaţie care să 
amintească de cei căzuţi în război şi să se 
refere la maiestosul clopot. Din partea 
României textul autograf şi semnat de 

I.C.Brătianu, artizanul României Mari 
apare în emoţionantele cuvinte: 

„Sacrificiul vostru, Eroi români, a 
realizat Unitatea Patriei. Arama sună 
eterna voastră glorie şi recunoştinţa 
noastră” – Textul autorizat este 
gravat pe pereţii interiori ai clopotului 
în limba română, alături de dedicaţiile 
altor personalităţi statale; 

• Mult timp din cauza unor evenimente 
politice nedorite şi a unor relaţii 
neamicale cu unele state eroii neamului 
românesc nu s-au bucurat de aprecierea 
cuvenită suportând adesea blasfemii ori 
distrugerea cu rea credinţă a unor 
simboluri moral creştine acolo unde au 
mai rămas. Abia recent de ziua armatei    
( 25.10.09) Oficiul Naţional pentru Cultul 
Eroilor, înfiinţat în anul 2004 ne oferă 
statistica mult aşteptată a eroilor 
neamului românesc: 

o peste 900 mii de români căzuţi în 
războaie ( 1877-1945) dintre care 

o Peste 132 de mii căzuţi în afara 
hotarelor ţării, pentru ca ţara să fie 
şi să rămână ţară întregită, 
cunoscută şi recunoscută, egală şi 
suverană. 

 
În concluzie o propunere: 

La 1 decembrie an de an, la unison cu dangătul 
clopotului de la Rovereto, să sune ca prin pas 
clopotele bisericii de la LUNA, de preferat ar fi 
ale tuturor bisericilor din România, pentru a ţine 
trează amintirea epocalului eveniment – Unirea 
Transilvaniei cu Ţara şi a sacrificiilor eroilor 
jertfiţi, pilonii care au stat la baza formării 
României Mari.  
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Ar fi o lecţie de meritat, care nu costă 
nimic, decât cultivarea bunului simţ necesar 
acum când istoria este tot mai neglijată, fără a ne 
da seama ce şi  cât pierdem în timp. 

Pentru că „trecutul este poarta viitorului” 
(B.P.Haşdeu), iar o Ţară fără trecut cunoscut şi 
recunoscut este nimic. 
Col. (r) Ion MAZERE LUNEANU 

 
 

 
 
 

 
 
 

Poezie     
 

  Gl. Bg. (r) dr. Gheorghe VĂDUVA 
                           
                                  Abis 
Şi mai am de spart o nucă decojită şi secată 
Sfoiegită-n plânsul ploii, sub un nuc uscat de-o vie, 
Pe pământul plin de frunze, într-un colţ cu igrasie 
Ce-şi aşteaptă mântuirea de la tot ce-a fost odată. 
 
Am să scot din coaja nucii doar culoarea răscolită 
Şi-am să-mi spăl cu ea ideea de microbii-nţelepciunii, 
Ca să pot intra în iarnă c-un sărut pe gura lumii, 
C-un parfum de floare rară şi c-o haină ponosită. 
 
Şi din nou voi da examen la intrarea în abisuri, 
Ca să trec la faza doua, a-nălţării din umbrare, 
Sus, pe ramuri fără frunze, care tremură-n altare, 
Printre magi huliţi de lume şi iubiţi de necuprinsuri. 
 
Dar mi-e greu să caut nuca printre frunzele căzute. 
Unde poate-un soare singur e-n război cu aşteptarea, 
Înainte de a-l lua gândul şi a-l ucide înserarea 
Care creşte-n văzul lumii din unghere nevăzute. 
 
Am să-mi spăl mai bine timpul c-un ocean de dor de mare, 
De-o corabie cu pânze dintr-un vânt cu ploaie sură, 
Unde zmeii urcă-n soare pe sub norii arşi de zgură, 
Unde nopţile dau sensuri clipelor de-nseninare.  
 
Mai am doar de stins o carte inocentă şi târzie 
Care-a fost aprinsă-n noapte pe-un pripon de stea polară, 
Ideal în arca lumii cu umila lui povară, 
Ce-şi aşteaptă-nţelepciunea de la ce-o mai fi să fie. 
 
7-8 octombrie 2009 
 
                      Alungare 
Şi-am să m-alung din calităţi sumare 
Şi-ntr-un muzeu de ceară am s-ajung, 
Din tot ce-nseamnă timp am să m-alung 
Şi-am să ajung un strop de lumânare 
 
Acolo, sus, unde se-aprinde vântul, 
Şi unde suie dorul pe-o nălucă, 
M-apucă iar un vis nebun de ducă 
Pe unde-am ars cândva pe jaruri gândul. 
 
Şi n-am să iau nimic din vreo durere, 
Nici chiar din vreo durere fericită, 
Din lumea pe-o idee irosită, 
De-o teamă prefăcută-n mângâiere. 
 
 

Dar nici n-aş vrea fiu doar eu sub soare, 
Nici în ocean să zbor ca o meduză, 
O formă transparentă şi confuză 
De fiinţă prin adâncuri zburătoare. 
 

Am să m-alung din tot, din toţi, din toate, 
Din vis, din dor, din teamă, din uimire, 
Din viaţă, din speranţă, din iubire, 
Din plus, din minus, din egalitate. 
 
Şi-am să devin un alungat în sine 
Ce-şi pierde căutarea căutată, 
Ce-şi caută uitarea neuitată 
Neamintindu-şi timpul care vine. 

28 septembrie 2009 
 

                               Amurguri pe rug 
Arde-n scorburi timpul, cade-n hăuri dorul… 
N-am să port cuminte nici un strop de aţă, 
Ci doar adevărul cel ursit de viaţă, 
De-a fi-ntors pe munte fluviul şi izvorul.  
 
Am cules de toate, toate-s azi cu mine, 
Ard pe ruguri vise, stinse-n răsărituri, 
Cad din cer luceferi, pier în tâmple mituri… 
Ce-i murit e moarte, viaţa nu revine.  
 
Ploaia-şi plouă ploaia, focul şi-arde focul, 
Porţile-s deschise pentru porţi deschise, 
Visele-s visate pentru alte vise 
Şi norocu-şi poartă tot prin el norocul. 
 
Ard în ape limpezi limpezimi de ape, 
Focul din adâncuri creşte-n noi ca viaţa, 
Noaptea-şi poartă-n noapte, simplu, dimineaţa… 
Tot ce e departe poate fi aproape.  
 
Ard pe ruguri lacrimi, cresc din ruguri lacrimi, 
Toţi ne plângem plânsul, ne-adunăm tăciunii, 
Reaprindem focu-n vatra plânsă-a lumii 
Reproducem viaţa, ne-nchinăm la patimi. 

 
                   Datul ce se cere neschimbat 

N-ai cum să schimbi ce-i dat dintotdeauna, 
Dar nici nu poţi rămâne la ce-i dat, 
Căci dat-ul însuşi, poate, s-a schimbat, 
Schimbarea însăşi se preschimbă-întruna. 
 
Eu sunt un dat ce-şi caută schimbarea, 
Deşi mă simt în mine neschimbat, 
Ce-i dat rămâne veşnic ce e dat, 
Chiar dacă legea lumii-i transformarea. 



Gândul Anonimului nr. 35-36                                                                             Decembrie 2009  

33 

 
Nu vreau idei, nici visuri, nici probleme, 
Nici „tomograf” ca să-mi scaneze-un dat, 
Să văd ce-n dat e bun sau e stricat, 
Să ies prin certitudini din dileme. 
 
Vreau să rămân la datul meu de mâine, 
Să-l înţeleg aşa cum mi-a fost dat, 
Să-l iau aşa cum el mi-a fost lăsat,  
Să-mi fac din el doar o schimbare-n bine.  
 
28 octombrie 2009 
 
                          Irealitate 
Dacă-aş şti că-ţi ies în cale, aş urca pe-un munte rece, 
Într-o Arcă Specială, care curge-n piscul lumii 
Şi salvează omenirea de pustiu-nţelepciunii 
Şi m-aş pierde-n patru vânturi ca surâsul care trece. 
 
Şi te-aş lua prin ani cu mine, te-aş fura ca pe-o mireasă, 
Pentru sufletul privirii ce se trece-n văzul vremii, 
Pentru inima iubirii ce-ncălzeşte gerul iernii,  
Pentru gândul care-aşteaptă pe pridvor, la tine-acasă. 
 
Ţi-aş turna nectar de stele între sânii-ţi arşi de soare, 
Aş şopti pe ei cuvântul ce-ţi aduce mângâiere, 
Cu un snop de necuvinte din mirabila tăcere, 
Cu iubiri şi lacrimi calde din sărutul care doare. 
 
Aş trăi prin nopţi cu tine toate zilele frumoase, 
Înrobit de vreo Speranţă ce se pierde-n depărtare, 
Ca iluzia ce arde-n orice clipă de visare, 
Ca atingerea minunii din iviri miraculoase. 
 
Şi n-aş şti de eşti idee, sau doar magic de reală,  
Ochii tăi ar fi ca viaţa, plini de flori şi de lumină, 
Sau ca roua dimineţii ce vesteşte-o zi senină,  
După-o noapte de visare, splendidă, dar ireală.   
 
E sublim ce ne uneşte, e frumos ce ne separă,  
Între noi se află timpul, ziua-ntreagă, cât o viaţă, 
Eu sunt doar un prag de seară, tu un strop de dimineaţă  
Eu aştept, senin, o noapte, tu o zi ca să răsară. 
 
Dar aş vrea să fiu cu tine pe-acest fir firav viaţă, 
Tu eşti dorul care arde şi iubirea care doare 
Invizibilă ca arta, ireală ca o zare, 
Ca o inimă fierbinte ce topeşte-un sloi de gheaţă.  
 
 

 
Nu mai sunt minuni în inimi, s-au uscat ca un tăciune,  
Viaţa noastră-i doar o oază, când în beznă, când în soare, 
Unii-i caută lumina, alţii umbra schimbătoare,   
Dar eu văd prin tine lumea ca pe-o splendidă minune.  
 
                                 
                            Văzul vremii 
Nu-mi port paşii pe cărare, ci prin jungle ponosite, 
Unde şerpii-şi iau dejunul pe arcade-întunecate, 
Unde soarele adoarme înainte de-a fi noapte, 
Unde viaţa-şi duce veacul între gânduri ostenite. 
 
Pe cărări ce curg în zare, într-un stol de rătăcire, 
Dorul suie-n vrie aspră pe-un morman pustiu de viaţă, 
În speranţa că, prin noapte, va veni o dimineaţă 
Ce va creşte-n  jungla lumii ipoteze de uimire.   
 
Suntem scoşi dintr-o idee de robii cu sume nule, 
Spargem munţii-n pumnii vieţii şi durăm din ei castele 
Şi trăim smintiţi în piatră, ele-n noi şi noi prin ele,  
Între minţi tulburătoare, inocente şi credule. 
 
Vreau să urc, prin ierburi arse, către piscuri centrifuge, 
Să erup vulcanii Terrei, dar pe dos, spre centrul lumii, 
Să-i aduc la cota zero prin demenţa-nţelepciunii… 
Ce se-aseamănă se-adună, ce se-adună se distruge… 
 
Şi să scap de focul apei, de oceanele turbate, 
Să le dau pe mâna lunii, să le sece, să le soarbă,  
Să-ncălzesc la foc tăciunii, să aprind lumina oarbă 
Şi să-mi fac din ea scânteie pentru drumuri neumblate. 
 
Vreau să bat la poarta zării, ca-ntr-o lume fără poartă, 
Să-mi deschidă văzul vremii clipa lui de înstelare, 
Să m-aşez la masa verde pe un ţărm uitat de mare,  
Înviat în toiul lumii, într-un ev cu lume moartă. 
 
Şi s-aud cum cântă paşii marşul mersului pe ruguri, 
În parfumuri de fecioare ce cutreieră planeta, 
Prin torente de abisuri care fac prin noi naveta  
Şi culeg esenţa lumii din izvoare de amurguri. 
 
N-o să-mi pese dacă timpul va fi iarăşi bun la toate, 
Am să-l iau în corzi cu mine, pe trasee surplombate, 
Şi-am să-i dau, pe creasta lumii, iarăşi lui întâietate 
Să-mi transfere  văzul vremii din eterna zi în noapte. 
 
Bucureşti, 18 iunie 200 
 

 

                                        
 
 

5  membri marcanti  ai 
Cenaclului 

La sfârşitul şedinţei de decizie a 
cuprinsului noului număr 

Oaspeţi dragi la lansarea din 8 
august la Luna 
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Vasile MOLDOVAN 
 

TEIUL  DIN  COPOU                                        
   -secvenţă haiku-                                                                                   

Frunzele de tei                                         
aidoma unor inimi…                                 
Le-auzi tresăltând?!                                
 
Şi inima ta                                              
e tot o foaie de tei                                     
la voia sorţii…                                           
 
Aşteptând mereu                                   
să înflorească teiul…                               
luna la fereastră                                    
 
Porumbei liberi                                       
pe aleea centrală                                        
teiul în lanţuri                                            

 
Sub teiul secular                                     
din Grădina Copou                                   
tineri  îndrăgostiţi                                      
 
În Cartea Poeziei                                     
la fila Eminescu                                         
mireasmă de tei                                      
 
O foaie de tei,                                            
semnul nostru de carte…                       
un nou început                                         
 
Eminescu                                                  
şi Povestea Teiului -                                   
ţara de peste veac                                    

 
     
   Dr.Ing. Gheorghe INDRE

 
      ACROSTIHURI 
14  aprilie  2008 

 
Feeria vieţii înfloreşte-n plină primăvară 
Ea explodează-n  verde  în zumzet şi culoare 
Doruri divine ea aduce în a zilei clară 
Iubire de lumină , blând mângâietoare 
Urcuşul vieţii astfel, suportabil pare 
Creeînd speranţe, crezuri şi clipe iubitoare! 
 
Rămâne dar de veghe al minţii tainic far 
Aprins din doruri multe, eliminând cu forţa-i rătăciri 
Din mersul navelor ce-nfruntă furtuna  în coşmar 
Uscatul e limanul, spre care ajunse-n izbândiri 
Cresc ne-mplinite vise, ce dau nobleţe firii 
Urmează-ţi dară drumul, şi dăruite-ntreg iubirii! 
 
26 februarie 2009 
 
Strălucitoare, parfumată, mândră şi de viaţă plină 
În zare se vedea pădurea împodobind pământul 
La margine de lume necrezută scăldată în lumină 
Vii, gingaşe, mulţimi de flori îşi etalau veşmântul 
Istorisind poveşti despre-o eternă primăvară 
Adusă din copilărie pe firul vieţii noastre care zboară! 
 
Din frăgezimea ierbii crude înnobilată de culoare 
Apar popoare-ntregi de gâze, fluturi şi harnice albine 
Mirat rămân privind la dansul lor ce mii de tâlcuri are 
Inspir adânc şi savurez senzaţia de bucurie şi de bine 
Această armonie şi pacea sfântă născută din visare 
Nevinovate vin şi mă-mpresoară când te-ntâlnesc pe tine ! 

 
 February the 26th,  2009 

 
So many times in our too short and precious lives 
Imagination, childish bird, flies over the seas and earth  
Long ways of beauties shining like in the sun the knives 
Vast territories full of joy since the first moment of our birth 
In our brilliant eyes reality are being mirrored and reflected 
And even we are trying hard the secret truth can’t be detected! 
 
Divine it is your very pretty smile when you are kind 
Always a special filling cross my soul and in my mind 
Many thoughts of happiness and of inspired youth 
Invade my living space and it seems to me the real truth 
Arise from the impressions this very special moments bring 
No other reason is it needed for me happy to be and sing! 
 
  
26 fevrier 2009 
 
Soir après soir l’obscurité tue le soleil 
Il’ y a toujours une certitude  et un espoir 
Le jour suivant la lumière reveille 
Vivant plus fort en pleine victoire 
Ils sont nos rêves qui comme d’enfants se réjouisse 
Alors, l’amour suprêmes cadeaux de vie fleurisse ! 
 
Donner ton charme et ton sourie aux bons amis  
Attend  avec de patience de calme et de sagesse 
Meilleur moment, quand tout semble noir ou plein de gris  
Il ne faut pas permettre au chagrin et a la lourde tristesse 
Avoir la chance de conquerir et posséder ta joie de vivre  
Nulle traitement et plus recommandé alors que lire mon livre ! 
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1 martie 2009 
 
Iubită fii de toţi ce-ţi sunt dragi ţie 
Un nor de aur să-ţi lumineze a ta  cale  
Să ştii să savurezi  a lumii măreţie 
Tu care preţuieşti  parfumul din petale 
În el cătând esenţa şi gingăşia florii 
Nicicând nu te-nspăimânte în noapte trecătorii 
A lor privire-ţi fie măsur-a bucuriei şi valorii! 
 
Noi sunt în a zilei plasă surprizele plăcute 
În ele de-a pururi se ascunde-un tainic dor 
Ce ne aduce-aminte de clipe dulci trecute 
O lume de păsări migrând spre cuibul lor 
La întâlnirea lor tu să tresari  smerită cu mult drag 
Atunci când treci spre lume al casei tale prag 
Urează-ţi să ai parte de fericire în clipele ce trec în zbor! 

 
1 aprilie 2008 
 
Cu zâmbetul pe buze şi flăcări în privire 
Răpui orice mâhnire iluminându-ţi drumul 
În orice clipă grea să cauţi uimită  dumirire 
Să savurezi din floare dulceaţa şi parfumul! 
Tăcută să asculţi vibraţia de orgă a pădurii 
Ivirea zorilor în liniştite dimineţi de vară 
Neîncetat alunge primejdiile fricii ş-ale urii 
Alintul lor te-nvesmânteze în straie de fecioară! 
 
Bătaia de aripă a păsării în zbor 
Aducă-ţi dar aminte de forţa uşurimii 
Iubirea de-nălţimi, izvor de tainic dor 
Aprinde-n suflet torţele luminii 
Sortite să alunge din cerul vieţii orice nor! 

 

Actualitate la LUNA 
 

 
 
    
 



Gândul Anonimului nr. 35-36                                                                             Decembrie 2009  

36 

 

 În memorial  
 Expunere la întâlnirea cu fii satului Luna 200 

 
Iubiţi consăteni şi stimaţi invitaţi – Azi, 

zi deosebită în condiţii deosebite – Primăria 
Comunei Luna a convocat cea de a V a 
întâlnire fiii satului la 19 ani distanţă de prima 
în 1990. iniţiată atunci după mai multe refuzuri. 
Întâlnirile în curs au fost reluate după 16 ani în 
2006 de primarii Ceclan Valer şi Giurgiu Aurel 
în tandem şi azi. 
 De ! Nu mai dezgropăm morţii dar e 
bine să nu se uite că, repet – Rolul acestor 
întâlniri se vor un fel de „agoră” pentru 
consultat obştea în condiţii deosebite ca cele 
impuse de criza economică actuală, nu doar 
simple amuzamente care câştigă teren din 
păcate. 
 Revin în actualitate marcată de criza 
economică, eu o numesc a globalizării în care 
România a plonjat  şoltâc, şoltâc (cu niscai 
renunţări) şi de unde ne aşteptam să ne vină 
bunăstarea clamată ne vine mai întâi criza. 
Surpriză, după ce economia românească cum, 
necum a luat-o binişor într-un ritm de 6 – 7% 
în 2008, iar după numai după 6 luni în 2009 să 
cadă ca din pom la minus 8,8% producând 
nedumerire şi destulă derută în perspectivă. 
 La criza actuală noul apare că e prima 
pe timpul globalizării începute cu particularităţi 
încă necunoscute în timp şi pe arii de 
dezvoltare. Dacă luăm în calcul realitatea de 
până acum, că România ca o prezenţă 
economică modestă pe plan european în raport 
cu factorii economici majori occidentali, care 
au partea lor la destabilizarea economiei. Ţara 
noastră excelează totuşi la încasat efectele 
negative ale crizei clasată pe locul patru în U.E. 
Vorba aceea „prieteni , prieteni dar brânza-i pe 
valută” sau omului sărac nici boii nu-i trag”. 
 Ceva învăţăminte se pot reţine 
deocamdată: 
 

- Să ne bizuim mai mult pe forţele 
proprii, cam împrăştiate, prin 
măsuri economice pe plan local care 
să ducă la cointeresarea sătenilor, 
altfel vom pescui în ape tulburi cu 
urmări greu de bănuit cu timpul. 

- Să ne protejăm mai ferm interesele 
politice şi economice împotriva 
concurenţei neloiale şi a mărfurilor 

de import multe depăşite calitativ şi 
termene de garanţie. 

- Să nu plusăm cum se mai întâmplă, 
neinspirat, ori obedient când nu e 
cazul, ca să părem ... 

- Să dovedim mai multă personalitate 
de jos până sus când apar încercări 
de umilire a statului şi poporului 
nostru egal în U.E... Nu că am fi 
putut evita criza ci măcar efectele ei 
mai puţin prădalnice pentru noi. 

 
Nu intrăm în detalii e treaba altora 

îndrituiţi s-o facă, care nu prea conving că pun 
degetul pe bubă cu privire la cauzele crizei, 
măsurile ce se impun eventual răspunderi şi 
costuri care să nu cadă numai pe cei de jos, 
încât bâjbâim de pe o zi pe alta alunecând în 
discuţii interminabile care nu ţin de foame. 
Astfel pe plan imediat este ceea ce se vede, sau 
nu se vede încă, fără a intui când şi cum vom 
ieşi din blestemata criză, cu capul în sus sau 
îndoiţi spre tina pământului. 

Dar pe plan mediu şi ceva mai 
îndelungat cui îi mai trece prin cap perspectiva 
dezvoltării economice ? !  

Pentru această etapă surprinzător pentru 
mulţi apare că un amplu studiu privind evoluţia 
controversată a economiei mondiale celebrul 
om de ştiinţă Robert Fogel laureat al premiului 
Nobel pentru economie de origine americană,  
încât nu rezist să nu subliniez pe scurt câteva 
repere pilduitoare asupra cărora ilustrul savant 
se opreşte cu precizările: 

- Că de acum în viitor 30 de ani, 
susţine Domnia sa venitul pe cap de 
locuitor în U.E., în scădere prin 
comparaţie, va fi mai mic de două 
ori decât cel Chinez. 

- Iar P.I.B – ul S.U.A. va fi de trei ori 
mai mic decât cel Chinez. 

- Per total valoarea de piaţă a 
produsului Chinez va fi mai mare 
decât al S.U.A., India, Japonia şi 
U.E. luate la un loc.  

Mă opresc la ceste câteva repere care 
spun multe. 
Vă daţi seama în atare situaţie sub ce 

presiune şi cu ce consecinţe va evalua 
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economia U.E. şi ce turbulenţe, destrămări şi 
regrupări se vor produce pe pieţele economice 
şi în relaţiile în care suntem parte. Chiar în 
prezent China se dezvoltă cu 7 – 8%, restul 
economiilor de la „0” în jos ..... iar România a 
ajuns la minus 8,8%. Realităţi ce dau de gândit.
  

Fără comentarii, dar nu fără a fi luate în 
calcul de conducători şi de cei îndrituiţi.  

Revin la oile noastre pe plan local, 
oprindu-mă cu judecata la câte i se cer satului 
când bani nu sunt dar sarcinile cu restructurarea 
pe toate planurile cresc, unele depăşind 
capacitatea obştei. Problema se complică şi 
pentru alţii şi în particular pentru noi care nu ne 
putem deroba de la obligaţiile asumate cu 
tipăriturile în curs şi editarea revistei G.A. – lui 
care presupun nu puţine eforturi non profit – 
dar tipărirea costă, iar costul depinde şi de 
numărul exemplarelor pentru ca  să ajungă şi la 
Luna un număr rezonabil, considerăm noi utile 
satului în care ne-am născut şi ambii dorim să 
rămânem alături de voi, dezinteresaţi, colegul 
Gheorghe Indre mai tânăr talentat şi 
perseverent din creaţiile dânsului veţi mai auzi 
multe în viitor. Eu ”matusalemic” chiar dacă 
”raniţa” purtată-n spate este plină până  la refuz 
astfel încât tot mai greu înghesui câte un an ca 
cel actual cu avatarurile lui, nu uit o clipă 
meleagurile copilăriei mele şi leagănul în care 
am fost hurducat  de bieţii mei părinţi care mi-
au dat viaţă şi osatura psihică, spirituală şi 
morală, incipiente, să-mi folosească în viaţă, o 
ţin aproape de voi cât fiinţa şi sufletul mă ajută. 

Pentru moment le las pe toate la o parte 
să pot savura azi cu plăcere şi respect zestrea 
lăsată de strămoşi încrustată în faima satului 
sfinţit cu jertfa înaintaşilor şi tradiţia cu 
obiceiurile şi credinţa sufletului obştei ca să 
rămânem ceea ce suntem şi ce am putea fi într-
un viitor prosper. Ţel în curs cam ceţos ce 
fierbe ca tulburelul respectiv „rampaşul” încă 
nelimpezit, înţepător la limbă şi acru la gust – 
scuzaţi-mi metafora. 

Privind în urmă şi înainte cu ochii 
inimii mă gândesc la anii pe care ii am de unde 
şi cum am plecat, copil pe timpul războiului, 
situaţie mai critică decât azi şi unde am ajuns 
dorind cu ardoare de nestăvilit să-mi valorific 
şansa pe care o are orice om ce se respectă, 
dacă se respectă. În prima fază, eşec, refuzat de 
„conjunctură” a se citi sărăcie, dar nu m-am 
resemnat, că mă mir acum câte obstacole şi nu 

puţine răutăţi (câte şi locale) mi-au fost dat să 
le depăşesc, corect, fără să le ocolesc le-am luat 
în piept să le trec normal nu fără eforturi 
maxime pentru a ajunge la ţelul posibil dorit, ca 
azi să mă aflu oarecum împlinit alături de voi, 
de unde am plecat dar nu copilul să o iau de la 
început ci octogenarul cu mişcarea şi memoria 
încă sub control pentru a finaliza cu 
consăteanul Indre editele începute, sincer, cu 
oarece satisfacţii: 

 
- Pentru mine ca om între oameni cu 

preocupări cetăţeneşti şi spirituale 
de care dispun în prezent cât 
dispun... 

- Pentru Ţară  ca militar disciplinat 
îndeplinind cerinţele funcţiilor până  
la gradul de Colonel  purtat cu 
demnitate, respect şi onoare. 

- Pentru obştea locală trei cărţi de 
căpătâi în prim plan. 

 
Comuna Luna – Istorie, şi revista 

Gândul Anonimului oferite ca recunoştinţă 
obârşiei din care ambii ne-am ridicat prin 
voinţă şi strădanie proprie. 

Acum când scriu aceste rânduri mă 
copleşesc imagini fantastice din copilărie de 
care nu mă pot debarasa, iertaţi-mă: 

- Că văd şi acum, cum altădată, ce 
prin vis Luna plină ridicându-se 
după Coastă cu farmecul ei fără a 
cunoaşte când, cum şi de ce s-a 
întrupat simbolic în numele satului 
Luna. Binecuvântat de Dumnezeu şi 
păstraţi cu veneraţie de strămoşi 
acelaşi Lona. Luna de la atestarea 
documentară 1270, nemaghiarizat şi 
nici amestecat cu alte populaţii că 
trezeşte interes şi pentru istorie. 

- Că aud şi văd aici la Luna licărind 
din belşug izvoare cristaline de apă 
rece, bună pentru a ostoi setea, 
localnicilor şi a pământului mănos; 
dar şi izvor de lacrimi fierbinţi ale 
unor vremuri apuse, adunate de 
nestăvilitul Arieş şi duse spre 
Mureş, Dunăre şi Neagra Mare. 

- Că mergând în sus şi-n jos pe uliţe 
am întâlnit destui săteni care au 
rămas matricea ancestrală de luneni 
neaoşi,  capabili să înfrunte 
samavolnicia vremurilor trecute şi 
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viitoare defavorabile pentru a nu se 
risipi ca praful fără urme în cele 
patru vânturi.  

- Că îmi vibrează şi acum ca în trecut, 
în timpane, ecoul clopotelor biserici 
din ţintirim litania părintelui  Iura 
care cheamă sătenii la smerenie, 
cinste şi rugă pentru sufletul 
fiecăruia şi a obşti. 

 
În concluzie doresc să închei pe o notă lirică ca 
şi anul trecut cu câteva versuri  personale din 
poezia: 

 
Flori de cais 

  
           Bătrânul cais  
           Din ograda părintească  
           Viguros încă  
           Se încumetă să înflorească  
           Şi toamna  
           Dar noaptea-i potrivnică 
           Dimineaţa ca un stol de păsări  

 Planând      
 Petalele florilor alb, ofilite  
 Picăţele în vânt  
 Cad la pământ     
 De brumă rănite    
 Sufletul meu sub aceiaşi zodie
 Dezghiogat ca floarea de cais        
          Târziu    
 Poate prea târziu pe răcoare 
          S-a ales cu puţine cântece 
          Scrijelite pe frunze îngălbenite 
          Sortite şi ele    

Să zboare de seara         
Lăsând mugurele 
Semn 
Pentru primăvară 
O primăvară!” 

 
           Mulţumesc! 
 
Col. (r) Ion Mazere Luneanu

 

Cuvânt de salut pentru consăteni
Domnule Primar, 

Stimaţi concetăţeni şi invitaţi 
 

Evenimentul de azi se înscrie de acum 
în respiraţia spirituală a acestei localităţi de 
excepţie localizată aici pe trupul Transilvaniei, 
cu teritoriul tivit de albia generoasă a Arieşului 
şi adăpostit în cetatea naturală a dealurilor 
copilăriei noastre. 
 De câte ori sosesc în LUNA, redevin 
copilul desculţ, visător şi fericit ce şirulea vara 
colbul fir al drumurilor de pământ mângâindu-
mi tălpile picioarelor într-o atingere 
protectoare, aproape ocrotitoare. 
 Răscolind între pozele de familie, în 
căutarea mărturiilor materiale a unor alte 
momente de marcă din existenţa mea legate de 
absolvirea facultăţii şi întâlnirea cu toţi colegii, 
am descoperit o modestă fotografie alb-negru 
cu margini zimţate din care priveau doi copii 
de 9-10 ani în pantaloni scurţi, cămăşi cu 
mânecile suflecate desculţi şi cu cravatele de 
pionieri la gât fotografiaţi la şcoală într-o pauză 
de ore.  
 Totul era modest în acea imagine mai 
puţin măreţia şcolii de la LUNA al cărei zid era 
fundalul pozei, dar care ca instituţie ne-a 
încununat cu zestrea de cunoştinţe predate dar 

mai ales cu dorinţa noastră de a învăţa, a sădit 
în noi curiozitatea productivă a strădaniilor de a 
descifra inteligibil şi raţional complexitatea 
acestei lumi. 
 Era în naivitatea noastră o forţă uriaşă, 
un potenţial de creştere şi dezvoltare, care cel 
puţin în ce mă priveşte a dat roade alimentat de 
rădăcinile înfipte adânc aici în solul fertil al 
acestei aşezări, în trecutul şi tradiţiile ei 
seculare. 
 Ceea ce mă sperie astăzi aici este mai 
mult decât o mărturie personală este un mesaj 
de dragoste şi recunoştinţă faţă de părinte, faţă 
de dascălii de excepţie pe care i-am avut la 
LUNA, faţă de învăţătoarea mea Santiria 
Gheorghe, faţă de profesorii Dan Nicolae, 
Cornelia Urcan, învăţătorii Mureşan Grigoriţă, 
profesorul Ibănescu Mihai şi mulţi alţii al căror 
nume ar trebui pomenit în această listă, 
adevăraţi luminători ai satului ce ale căror 
suflete au ars pentru a ilumina minţile şi 
sufletele copiilor pentru a alunga, noaptea tristă 
şi înfricoşătoare a neştiinţei. 
 Prezentul în care noi trăim azi este o 
realitate mai greu de descifrat şi de definit ca 
ceea din perioada copilăriei noastre. El este 
populat de explozia speranţelor individuale de 
a putea valorifica virtuţiile libertăţii de alegere. 
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 Toată existenţa noastră de oameni şi 
creştini este supusă unui lung şir de alegeri, de 
decizii privind drumul pe care îl urmăm de 
încrucişări în care trebuie ales binele de rău şi 
grâul de neghină. Plină de ispite, de tentaţii 
aparent facile, de impresii false asupra 
valorilor, lumea de azi se confruntă cu mari 
probleme economice şi sociale a căror 
rezolvare necesită, competenţă, performanţă, 
muncă asiduă şi dăruire, dar şi o strădanie 
permanentă de apărare a unor valori de ordin 
moral şi etic. 
 Conştientizarea acestor cerinţe la nivel 
individual dar şi în plan colectiv şi încercarea 
de a răspunde provocărilor pe care ele le 
creează reprezintă o datorie a tuturor 
instituţiilor statului, a autorităţilor centrale şi 
locale. 
 Manifestarea la care noi participăm azi, 
este în opinia mea un gest şi o acţiune care 
răspunde deplin acestor cerinţe, motivaţia 
organizării unor astfel de întâlniri cu fiii 
satului, asigură continuitatea dialogului dintre 
generaţii, respectul faţă de înaintaşii noştri, 
actualizează şi menţine tradiţiile spirituale ale 
oamenilor ce au populat aceste locuri de-a 
lungul a sute de ani, influenţând cu demnitate, 
curaj şi înţelepciune toate vitregiile omenirilor 
trecute şi reuşind să dăruiască poporului român 
personalităţi de primă dimensiune cum ar fi, 
profesorul Nicolae Mazăre,  ce străluceşte ca 
un briliant pe coroana de valori omeneşti cu 
care se legitimează poporul român. 
 Dar LUNA a dat sute de intelectuali din 
toate domeniile ştiinţei tehnicii şi culturii, din 
fii satului s-au format, doctori, ingineri, 
profesori universitari, profesori, oameni politici 
şi conducători ce şi-au asumat mari răspunderi, 
cercetători ştiinţifici, avocaţi, jurişti, 
economişti şi alte profesii de marcă, care toţi 
însă s-au format şi s-au sprijinit pe umerii 
rezistenţi şi generoşi ai locuitorilor anonimi 
obidiţi şi umiliţi, inteligenţi şi orgolioşi, 
puternici şi înzestraţi ce au trudit şi au luptat 
pentru a păstra şi apăra de agresiuni vatra 
seculară care este comuna noastră natală. 

 Entuziasmul creator şi energia 
impresionantă a domnului Colonel Mazăre sunt 
sursele de vitalitate din care s-a născut şi se 
alimentează substanţa remarcabilă a revistei 
„Gândul Anonimului”. 
 Ne străduim acolo, departe la Bucureşti 
să realizăm această publicaţie document 
închinată satului LUNA şi oamenilor săi cu 
convingerea că acest document cultural ce va 
rămâne în biblioteca Academiei Române, atât 
timp cât va dura această ţară şi poate cu voia 
lui Dumnezeu şi mai departe, acest document 
cum spuneam va rămâne ca modestă mărturie 
şi dovadă a strălucirii comunei LUNA pe 
pământul şi în istoria României. 
 Colaboratorii atraşi nume de prestigiu 
ale culturii şi publiciştii contemporani cum sunt 
concetăţeanul Gelu Neamţu, profesorul Victor 
Bercea, generalul Gheorghe Văduva, colonelul 
Traian Bucurenciu, ca şi anonimii sau mai 
puţinii cunoscuţi membrii ai cenaclului 
comoară prin contribuţia lor, efortul nostru de 
promovare şi apărare a valorilor comunei 
noastre. 
 Le mulţumim din suflet tuturor, vă 
mulţumim dumneavoastră autorităţilor locale şi 
mai ales publicului cititorilor care sperăm să fie 
regalat  în clipele de răgaz în care parcurge 
paginile revistei. 
 Nu sunt multe aşezări rurale în care 
flacăra entuziasmului creator să se fi aprins atât 
de puternic şi să ilumineze de atâţia ani pentru 
a proiecta lumina spirituală a sufletelor noastre 
asupra teritoriului şi oamenilor din LUNA. 
  Iată de ce eu consider că ziua de azi 
este pentru noi o mare sărbătoare şi ţin să 
mulţumesc din suflet organizatorilor domnului 
primar Aurel Gheorghiu, domnului viceprimar 
Ciocan şi tuturor entuziaştilor care muncesc şi 
acţionează cu dăruire ca zile ca aceasta să 
existe. 
 Vă mulţumesc pentru înţelegere şi 
răbdare. 
 
 Dr. Ing. Gheorghe INDRE  
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Generaţii la LUNA 

 

                                                     
  
 
 
 
Portrete şi evocări de luneni 
 

  
Drd. Vasile LECHINŢAN 
 
Luneni la Liceul “Regele Ferdinand” 
din Turda în perioada interbelică 
 
În anul 1919, în avântul general românesc de 
după Marea Unire se deschidea în Turda, după 
secole de asuprire socială şi naţională, un liceu 
românesc, prilej pentru accederea la cultură a 
numeroşi tineri români din satele de pe Valea 
Arieşului, din Câmpia Transilvaniei şi din zona 
Alba în principal. 
 Director al Liceului a fost omul de 
cultură Petre Suciu, autor al unor monografii 

ale judeţului Turda, iar printre profesori figurau 
şi Teodor Mureşanu, poet (tatăl istoricului 
acad. Camil Mureşanu), profesorul I. Iasinsky, 
cunoscut în mediile culturale turdene ca 
animator al vieţii teatrale din localitate ş.a. 
 Liceul “Regele Ferdinand” din Turda a 
rămas cunoscut în istoria învăţământului şi 
culturii noastre prin statutul său de instituţie  de 
marcă, din ale cărei bănci s-au ridicat 
personalităţi importante ale culturii şi ştiinţei 
româneşti: scriitorul Pavel Dan, fizicienii acad. 
Ion Ursu şi dr. Oliviu Gherman, poetul Ion 
Cârje (Făgădarul), Emil Sabău, ziarist şi 
scriitor, Eugen Victor Ghişa, botanist, director 
al Grădinii Botanice din  Cluj, filosoful Grigore 
Popa, lingvistul Romulus Todoran, poetul 
Victor Felea, istoricol şi academicianul  Camil 
Mureşan, Mircea Nemeş, chimist, etnograful 
Valeriu Butură ,Eugen Popa, preot, profesor şi 
publicist, omul politic Ion Raţiu, istoricul 
Vasile Harda şi mulţi alţii. La acest liceu au 
avut acces, graţie societăţii democratice 
româneşti de după Marea Unire, şi tineri din 
Luna (Arieşului), localitate atât de greu 
încercată în istorie, cu oameni dârzi şi 

Gheorghe Indre şi Simion Olteanu elevi 
într-o pauză la şcoală în 1963 

Tulai Florea gospodar de vază fost primar între războaie 
tată a 9 copii răpus în 1944 în curtea casei sale  de o 

schijă desprinsă din piatra de moară ce o avea în curte 
lovită de un proiectil  în timpul unui bombardament 
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păstrători de limbă, cultură, tradiţie şi 
demnitate românească. 
 Potrivit registrului de eliberare a 
diplomelor de bacalaureat de către Liceul 
“Regele Ferdinand” din Turda, ţinut încă de la 
prima promoţie, din 1925, în perioada 
interbelică au absolvit acest strălucit liceu 
următorii luneni: 

– Ion Mazere (n. 12 II 1907), absolvent 
în 1926; 

– Augustin Nemeş (n. 22 IV 1906), în 
1926; 

– George Giurgiu (n. 4 VI 1908), în 
1929; 

– Cucerza Gligor (n. 10 V 1906), în 
1931; 

– Gligor Radu (n. 4 X 1914), în 1933; 
– Nicolae Zeicu (n. 5 I 1917), în 1934; 
– Alexandru Radu (n. 2 II 1915), în 

1935; 
– Gheorghe Giurgiu (n. 8 I 1917), în 

1937; 

– Ion Rad  (n. 16 I 1915), în 1938; 
– Ioachim Nemeş (n. 17 II 1920), în 

1939; 
– Iuliu I. Tulai (n. 17 VI 1919), în 1938; 
– Cornel Reteşan (n. 20 IX 1921), în 

1941; 
– Ilie Marcu (n. 8 VIII 1923), în 1943; 
– Ion Giurgiu (n. 3 II 1925), în 1945; 
- Petru Nemeş (n. 15 II 1925), în 1945. 

   Pentru o comunitate rurală îngrădită de 
veacuri de întunecatele  legiuiri medievale de 
până la 1848-1849 iar  până la 1918 de 
opresiunea naţională ridicată de dualismul 
austro - ungar la rang de politică de stat, 
accederea fiilor ei la şcoli mai înalte abia în in 
timpul României Mari a în semnat un pas uriaş 
spre demnitate, spre eliberarea energiilor 
spirituale  în condiţiile egalităţii de şanse, 
libertăţii şi democraţiei.                                                                                                    
 
Drd. Vasile LECHINŢAN 

       
 
 TATA  ILĂ 
            sau  
„Omul sfinţeşte locul” 

 
Profesor  Nicolae DAN 

De vrei dori să-l întâlneşti, dragă 
cititorule, şi vei întreba unde locuieşte 
Mărgineanu Mihai (acesta îi este numele din 
acte) vei fi nevoit să precizezi care din ei, căci 
sunt mai mulţi. Va fi nevoie să spui că te 
interesează Gugulici, cum este poreclit. 
De altfel la LUNA rar găseşti familie fără 
adaosul unei porecle şi asta pentru că, şugubeţi 
cum sunt din fire, lumenii găsesc orice motiv 
să-ţi pună un alt nume. Unele sunt fireşti cum 
ar fi Niculae al Sâii, Gheorghe a Sofiei, 
Simionu lui Melian etc. pe când altele, cu mai 

mult sau mai puţin iz ironic: Purecu, Ţurcalău, 
Troaşchi, Ciuri, Cicodel, Mămăligă etc. Ca să-
ţi simplifici căutarea întreabă simplu de 
„TATA ILĂ” şi vei fi informat prompt că stă la 
prima casă, pe dreapta, cum intri în comuna 
LUNA dinspre Câmpia Turzii. 

Eu l-am cunoscut în urmă cu peste 50 
de ani, pe când eram amândoi destul de tineri. 
Venisem de curând transferat pe postul de 
director al şcolii din localitate. Afară de câţiva 
colegi nu mă cunoştea mai nimeni. Cum prin 
anii aceia aprovizionarea cu cele necesare se 
făcea doar de la oraş, într-o zi mă întorceam cu 
două bagaje grele ce mă trăgeau serios spre 
pământ. 
Mersul pe jos era cel mai la îndemână şi-l 
practicau majoritatea locuitorilor. Unii (puţini 
la număr) aveau cal şi căruţă. De transport auto 
organizat nici vorbă. Cei angajaţi la Industria 
Sârmei erau transportaţi cu nişte camioane cu 
prelată iar printre muncitorii abonaţi se mai 
strecurau şi unii „civili”. Asta la orele când se 
schimbau turele. În restul zilei „ia-mă nene!” 
dar nu prea avea cine căci rar trecea câte un 
„Molotov”. 

Şi cum veneam eu cu greutăţile în mâini 
gândind la lungimea drumului, din spate se 
apropie un autoturism care se opri în dreptul 
meu, fără ca să-i fi făcut vreun semn. Şoferul 
mă întrebă unde mă duc (nu mă cunoştea şi nici 
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eu nu ştiam cine este), mă invită să urc şi facem 
cunoştinţă. M-a adus până unde locuiam iar 
când am vrut să-i plătesc nici vorbă să 
primească ceva. S-a ales doar cu un 
„mulţumesc”, a întors maşina şi a plecat. De la 
un localnic ce era prin apropiere am aflat că 
binevoitorul meu trecuse de casa sa şi a venit 
mai mult de un kilometru doar pentru a mă 
scuti de efortul inerent. Surprins de acest gest i-
am zis celui ce văzuse scena, că mă uimeşte 
cum, fără să mă cunoască, a făcut aşa ceva şi 
nici n-a primit să-i plătesc. Omul (poreclit 
Cicodel) m-a lămurit scurt: „Că aşa face cu 
toată lumea şi de la nimeni nu ia nimic”. 
Aveam să mă conving în timp că aşa este. 

A trecut mai mult de jumătate de secol 
şi alte şi alte fapte ale lui TATA ILĂ mi-au 
consolidat convingerea că este un dăruit 
colectivităţii din care face parte. Iată! Vine într-
o zi să-şi ia fiul (pe Mişu) de la şcoală. Când să 
plece nu-i găseşte şapca. Era undeva pe sub 
bănci. S-a uitat atent şi a văzut că în clasă era 
doar o improvizaţie de cuier, cât să ajungă doar 
pentru 4 – 5 elevi. După ceva timp mă trezesc 
în curtea şcolii cu un camion încărcat cu cuiere 
trainice executate prin sudură, pentru toate 
clasele, opt la număr, iar pentru sala 
profesorală şi direcţiune cuiere tip „pom”. 
Drept plată iarăşi „mulţumesc” şi neuitatul 
„rămânem datori”. Nu mult după asta ne trezim 
că TATA ILĂ vine cu nişte ştergători de 
picioare, din metal, că văzuse că lipsesc la 
intrările din şcoală. Au mai fost părinţi săritori 
în sprijinul şcolii dar nimeni să-l egaleze pe 
domnul Mihai Mărgineanu. Şi baza sportivă a 
avut parte de aportul aceluiaşi harnic, darnic şi 
priceput părinte. Stau mărturie şi azi parte din 
instalaţii (unele au dispărut, ca multe obiecte 
metalice, în ultimii douăzeci de ani...) 

Abia când s-a pus problema 
împrejmuirii curţii şcolii a avut loc „tocmeala” 
cu cei de la Sfatul Popular că doar era vorba de 
un gard din beton şi metal, executat prin sudură 
în lungime de aproximativ 600 m liniari. Şi de 
data aceasta a executat lucrarea la un preţ mult 
scăzut faţă de alte oferte. 

Au profitat de ocazie cei din 
conducerea comunei şi au împrejmuit şi 
căminul cultural, primăria şi dispensarul 
medical. 

Multe zile şi nopţi a croit, a îndoit şi a 
sudat tone de fier dându-i forma estetică şi 

trainică ce stă mărturie de devotament 
cetăţenesc, peste timp din partea acestui OM. 
Nu există probleme de interes obştesc în care 
să nu se implice. Când s-a renovat biserica era 
consilier activ. La fel în acţiunea de 
împrejmuire a cimitirului.  

În prezent îl preocupă construirea 
capelei unde să se oficializeze slujbele de 
înmormântare. Dovedeşte prin atitudine şi fapte 
o vigoare tinerească perpetuă... 
În plan caritabil a dat şi dă mereu un strălucit 
exemplu. Familiile numeroase şi sărace din sat 
(Tâna, Ilarie, Gagarin etc.) au fost şi sunt în 
grija lui TATA ILĂ, inclusiv sub forma 
ajutorului în bani, haine şi alimente ori a 
transportului pe la şcolile speciale (ajutătoare) 
a copiilor cu handicap. Aceştia, mai cu seamă, 
au motiv să-i zică TATA ILĂ........ 

Cine are norocul, răbdarea şi respectul 
să-l asculte, observă, fără efort, înaltul 
patriotism ce-l caracterizează pe domnul Mihai 
Mărgineanu. Când vine vorba despre fapte 
istorice privirea i se aprinde, vocea îi trădează 
emoţiile şi relatează cu înflăcărare întâmplări la 
care lasă impresia că a participat direct. Ca 
efect al unor asemenea trăiri, păstrează din anii 
tinereţii culegerea de texte tipărite, adunate de 
dânsul de de pe unde le-a găsit (cărţi, ziare, 
reviste) dintre cele mai îndrăgite, trădând 
sensibilitatea unei persoane cu suflet mare. Şi 
nu întâmplător prima pagină cuprinde 
„Cântecul gintei latine”, cu care Vasile 
Alecsandri a cucerit premiul I la concursul de 
la Montpellier. Redăm cu pioşenie ultima strofă 
strofă a acestei creaţii poetice: 
 
„În ziua cea de judecată 
Când faţă-n cer cu Domnul Sfânt 
Latina gintă a fi’ntrebată” 
„Ce ai făcut p’acest pământ ?” 
Ea va răspunde sus şi tare: 
O Doamne, ’n lume cât am stat, 
În ochii săi plini de admirare, 
Pe tine te-am reprezentat !” 
 
Urmează „Limba noastră” de Alexe Mateevici, 
„Limba românească” de G. Sion, „Doină” de 
Mihail Eminescu, „Marşul lui Iancu”, 
„Trompetele răsună”, „Imnul neamului” din 
care îmi permit să citez: 
 
„Trăit-am veacuri de robie, 
Strămoşii ne-am fost traşi pe roţi, 
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Dar am păstrat a noastră glie 
Şi vom păstra-o’n veci cu tişii !” 
 
Colecţia cuprinde apoi doine şi romanţe, 
Colinde şi cântece religioase. 

Atitudinea păstrătorului acestui album 
se desprinde celor din îndemnul pentru urmaşi 
consemnat pe copertă ; ”Păstrat cu sfinţenie 
cântecele şi romanţele neamului nostru” Tata 
Ilă. Dacă dragostea de ţară şi popor se exprimă 
clocotitor în partea de început a preţioasei 
culegeri, apoi inima cu durerile ei , nu este cu 
nimic mai prejos. Toată această gamă de 
sentimente care îl însoţesc pe om în trecătoarea 
sa viaţă, prin învolburata lume, este oglindită în 
selecţia realizată de sensibilul Ilă Mărginean. 
Pentru a ne convinge de adevărul celor 
exprimate mai sus iată câteva titluri : dor de 
satul meu ,, Doi ochi am iubit, Mânce-te Bade 

amaru, În fânul de curând cosit, Nu plânge de 
Veronica Micle, Doina Moţului de Traian Rusu 
Şirianu, Dorurile mele de Octavian Goga. Şi 
dacă aş înşira toate titlurile din această culegere 
nu va putea suflet românesc să considere că 
ceva este de prisos. Lecturându-le rătăcim prin 
timpuri înapoi, lăsându-ne mintea să cutreiere 
vremuri şi locuri de înaintaşi  ştiute.  

Este de apreciat şi admirat faptul că la 
cei 85 de ani ai săi se bucură de o limpezime a 
minţii şi sufletului , de o sănătate a trupului, nu 
ia nici un fel de medicamente, de capacitatea de 
a judeca obiectiv mersul treburilor obşteşti. 

Fie-mi îngăduit să îl parafrazez pe 
Mihail Sadoveanu ”Aici la Luna trăieşte un 
OM de omenie” 
 
 Profesor Nicolae DAN 

 
 Liviuţa Ocolişan sau 
”Poveste despre speranţă” 

 
         Liviuţa OCOLIŞAN 
 
Bolile cronice, suferinţele fizice şi sufleteşti 
precum şi durerile asociate lor fac parte din 
alcătuirea stărilor şi trăirilor satului alături de 
bucurii, entuziasme, clipe de fericire şi 
mulţumire toate împletindu-se în componenta 
imaterială şi specific omenească care ar putea 
reprezenta haloul  fiecărei comunităţi omeneşti 
bine definită ca localizare geografică, 
moştenitoare ale unor durabile tradiţii, 

obiceiuri, cutume şi forme de manifestare 
comportamentală diverse care răspund 
semnificaţiei şi conţinutului momentelor trăite, 
de la obişnuitul cotidian la zilele de sărbătoare 
şi odihnă, de la zilele normale de muncă şi 
încordare la zilele de relaxare şi entuziasm ale  
celebrării nunţilor, botezurilor, sărbătorilor 
onomastice sau ale altor aniversări aducătoare 
de bucurie.   
Starea materială a oamenilor, determinată atât  
de strădaniile şi eforturile depuse de ei cât şi 
mai ales de dărnicia sau zgârcenia  vremurilor, 
înclină balanţa dintre bine şi rău la nivel 
general sau la nivelul fiecărei familii şi în cele 
din urmă a vieţii fiecărui locuitor fie spre 
partea senină marcată de linişte şi împăcare, de 
mulţumire izvorâtă din bucuria simplă  de a 
trăi, fie spre partea sumbră şi mai întunecată în 
care domină neliniştea, îngrijorarea, spaimele şi 
preocuparea pentru ziua de mâine însoţite şi 
generate de regulă şi de neputinţe şi slăbiciuni 
provocate de vârstă, boli şi suferinţe.  
Anii din urmă vreo 20 la număr au adus 
transformări şi schimbări care au afectat 
semnificativ viaţa locuitorilor satului. Au 
dispărut locurile de muncă. Fabrica de fapt 
uzina de sârmă, cuie şi produse laminate, 
devenită combinat metalurgic după construirea 
oţelăriei cu cuptoare de electrice de 100t, şi-a 
diminuat progresiv activitatea, a devenit doar o 
amintire după privatizare, noii stăpâni nu 
numai că nu au mai investit dar au început să 
închidă secţiile , să topească utilaje şi maşini 
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complicate cumpărate cu eforturi mari şi din 
acumulările obţinute din truda  de zeci de ani a 
milioane de oameni. Mulţi luneni şi mulţi din  
ceilalţi locuitori ai satelor din jur aveau toate 
motivele să creadă şi să spună că în opinia lor 
cineva de foarte sus a dat liber unui amplu 
proces de distrugere  a tot ceea ce s-a clădit în 
zeci de ani de muncă îndârjită şi intens 
susţinută. Situaţia aceasta s-a generalizat în 
toate fabricile şi uzinele din Turda, zeci de mii 
de muncitori calificaţi din zonă au rămas fără 
slujbe, încolţiţi de nelinişti, spaime, disperare şi 
tristeţe. 
Pe de altă parte schimbările au adus libertatea 
şi posibilitatea de a călătorii în Europa şi în alte 
părţi ale lumii Israel, Statele Unite, China, 
India. etc., oamenii satului sau urmaşii lor 
copii, nepoţi şi strănepoţi risipindu-se rapid şi 
în număr semnificativ pe toată întinderea 
imensă a globului terestru. 
De fapt după 1980 situaţia economică se 
înrăutăţise şi în vechiul regim de dinainte de 
decembrie 89 totul era raţionalizat, energia 
electrică se întrerupea de multe ori pe zi şi pe 
noapte, din puţinul gospodăriilor lor modeste 
oamenilor li se cereau contribuţii în produse 
alimentare, ouă, carne, lapte, existau interdicţii 
severe la sacrificarea animalelor, benzina şi 
motorina lipseau de pe piaţă, pâinea şi 
produsele alimentare de bază erau raţionalizate 
iar cumpărarea lor de la oraş unde, prin efectele 
sistemului de alocare centralizată, se găseau în 
cantităţi mai mari  devenise urmărită şi 
interzisă de autorităţi, în locuinţe iarna era frig, 
iar apa caldă începuse să devină un lux 
funcţionarea industriei costa enorm de mult, 
deciziile politice erau luate adeseori voluntarist 
planificarea deterministă intrată în relaţie cu 
economia de piaţă se dovedea tot mai naivă şi 
capacitatea ei de a regla mecanismul economic 
se dovedea a fi tot mai mult o iluzie. Ambiţia 
regimului comunist din România, de a plăti 
toate datoriile externe, încercarea disperată a 
acestui regim de a folosi cu bună ştiinţă voinţa 
şi deciziile unui singur om pe care să îl poată 
apoi sacrifica, pentru a-şi putea astfel explica şi 
scuza toate erorile şi neputinţele, dominaţia 
fricii şi a controlului poliţienesc primitiv şi 
brutal, coroborate şi susţinute de falimentul 
economic şi ideologic al regimului comunist al 
Uniunii Sovietice, eşecul militar al Armatei 
Roşii în Afganistan, precum şi nevoia tot mai 
acută de pieţe de desfacere a economiei 

capitaliste, aspiraţia spre bogăţie şi lux, spre 
libertate şi spre valorile şi strălucirea 
capitalismului vestic nutrită de generaţia de 
odrasle ale conducătorilor  comunişti şcoliţi la 
universităţi din Franţa, Anglia, Germania, 
Italia, SUA şi altele, frustrarea populaţiei 
privată de accesul la informaţii, la programele 
de televiziune, suprasaturată de cultul deşănţat 
al dictatorului comunist, obosită de lipsuri 
materiale, de frig şi întuneric, alimentată zilnic 
şi sistematic cu  mesaje propagandistice 
recepţionate pe calea radioului din lumea 
liberă, bine gândite şi foarte uşor de construit 
pe fondul de neputinţă şi obtuzitate a regimului 
comunist, ros din interior de germenii corupţiei 
unor înalţi funcţionari care gestionau comerţul 
exterior, eşecul sistemului comunist bazat pe 
interzicerea dreptului la exprimare şi pe 
caracterul închis al modelului de dezvoltare 
economică în cadrul CAER, în jurul economiei 
URSS care irosea resurse uriaşe într-un război 
inutil şi în programe spaţiale ce nu aduceau 
nimic pentru majoritatea populaţiei, un sistem 
în care în dezvoltarea tehnologică lumea 
comunistă pierduse cadenţa iar tehnologiile de 
ultimă oră erau arestate în vest pentru scopuri 
militare şi prohibite pentru lumea comunistă, 
un sistem în care intelectualitatea resimţea din 
plin agresiunea nonvalorilor şi a 
semidoctismului, un sistem în care planurile de 
dezvoltare de creştere economică ale României 
au dus la stabilirea unui mare volum de 
contracte economice de mare valoare cu ţări 
din lumea a treia situate pe toate continentele, 
nesigure din punctul de vedere al stabilităţii 
politice şi economice, incapabile să îşi onoreze 
obligaţiile de plată guvernate adeseori de 
regimuri haotice şi indiferente faţă de acţiunea 
principiilor de drept internaţional, toate aceste 
elemente şi altele derivate din evoluţia politică 
internaţională. au dus la eşecul sistemului 
economiei comuniste şi a regimului politic 
condus în 1989 de Nicolae Ceauşescu şi 
Partidul Comunist Român dar instaurat în 
România   după 1945 de Armata Roşie şi 
URSS într-un acord de complicitate cu 
conducătorii politici ai Europei de Vest. 

Efectele cumulate ale acestor stări de 
lucruri s-au tradus în semne  specifice ale 
sfârşitului de secol XX şi începutului de secol 
XXI marcate printr-o evoluţie demografică 
alarmantă şi  dezarmantă, scăderea numărului 
de familii tinere şi mai ales scăderea numărului 
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de copii în şcoala generală din sat. Familiile au 
devenit tot mai puţin numeroase în ciuda 
presiunilor forţare a creşterii numărului de 
copii politicii demografice din anii  80, şi ca 
efect al îndemnurilor la planificare familială şi 
libertinaj sexual fără limite ce aminteşte prin 
intensa sa promovare de trista şi înfricoşătoarea 
legenda biblică a cetăţilor Sodoma şi Gomora, 
al scăderii exigenţelor privind moralitatea, al 
descurajării economice a tinerilor rămaşi fără 
certitudinea unor locuri de muncă pe termen 
lung şi fără sprijinul efectiv al autorităţilor 
statului în obţinerea unei locuinţe sau 
întemeierea unei familii. 

În acest peisaj în economia de instituţii 
de interes public ale fiecărei localităţi 
instituţiile sanitare spitalele, policlinicile, 
dispensarele, cabinetele medicale şi farmaciile 
au crescut în importanţă ele fiind tot mai des 
vizitate de locuitori. Oamenii calificaţi care 
lucrează în aceste instituţii, multe dintre ele 
privatizate şi organizate ca entităţi economice 
aducătoare de profit pentru proprietarii lor, sunt 
cei care sunt chemaţi conform unei înţelepte 
ziceri din popor să sfinţească locul, prin 
dragostea lor faţă de pacienţi, prin entuziasmul 
şi moralitatea lor, prin competenţa lor 
profesională, prin generozitatea şi capacitatea 
de dăruire din care pot obţine rezultate 
binefăcătoare pentru locuitorii aşezărilor pe 
care le deservesc. 

În Luna în lista personalului medical 
figurează şi munceşte, de mai bine de 15 ani cu 
devoţiune, cu pasiune  şi dăruire absolut 
remarcabile Liviuţa Ocolişan iluminând cu 
strălucirea generozităţii şi disponibiltăţii sale 
fără margini vieţile şi casele oamenilor din sat. 
Neobosită şi plină de farmec, Liviuţa nu 
pregetă la orice oră din zi sau din noapte să 
răspundă apelurilor telefonice care sunt 
chemări după ajutor, să dea sfaturi de primă 
urgenţă sau să  urce în micul ei TICO pentru a 
se deplasa la patul de suferinţă al bolnavilor. 
Noţiunea de program de lucru în sensul 
orarului strict de funcţionare a dispensarului 
din comună unde ea lucrează zi de zi, are prin 
prisma modului ei de a răspunde solicitărilor, 
un caracter absolut formal şi nerestrictiv, ea 
neinvocâdu-l niciodată car argument de refuz 
aşa cum fac mare parte din  funcţionarii  
aroganţi, siguri pe ei şi tentaţi de tratarea  
superficială a problemelor indiferent cât de 
grave sau importante pot fi acestea.  

Crescută şi educată în familia Giurgiu 
din Luna de părinţii săi adoptivi Teofil şi 
Susana, formată la grădiniţa şi şcoala din sat, 
după ce a absolvit şcoala tehnică medicală de 
asistent, ea s-a întors acasă în sat pentru a fi 
alături de cei dragi ei deşi un mare spital i-ar fi 
oferit poate cu totul alte perspective şi un drum 
mult mai tentant şi ascendent pentru cariera sa. 
S-a întors nu numai dintr-un sentiment de 
obligaţie filială dar mai ales din marea sa 
dragoste şi preţuire pentru sat şi pentru oamenii 
satului care deşi nişte străini la început au 
primit-o cu dragoste şi căldură au înţeles-o şi 
au ajutat-o ori de câte ori a avut nevoie. În 
vremuri de grele încercări cum sunt cele 
prezentate în primele rândui ale acestei 
modeste  mărturii despre valoarea umană de 
excepţie a Liviuţei Ocolişan, solidaritatea 
umană, bazată pe înţelegere , prietenie, respect, 
şi dragoste faţă de aproapele tău, este esenţială 
pentru echilibrul şi liniştea vieţii satului. Prin 
toate eforturile ei impresionante, prin 
pregătirea profesională, inteligenţa şi 
capacitatea de a transmite, optimism, încredere 
şi speranţă pentru cei aflaţi în suferinţă Liviuţa 
onorează nobila profesie pe care o exercită. 

Învăţătura creştină ne spune că 
Dumnezeu îi alege şi îi încearcă adeseori pe cei 
buni şi fiecare încercare este o experienţă de 
regulă grea şi dureroasă din punct de vedere 
omenesc dar, parcurgerea ei cu succes  de către 
cel încercat este atât o dovadă a valorii sale 
umane cât şi o sursă de îmbogăţire a propriei 
sale valori, prin acumulare de răbdare şi 
înţelepciune.   

Liviuţa a fost şi ea încercată de soartă , 
şi-a pierdut repede tatăl adoptiv pe Teofil 
Giurgiu , om liniştit şi respectat în Luna , 
harnic şi echilibrat , descendent din una dintre 
cele mai înstărite familii din sat. După această 
întâmplare tristă, la scurt timp după momentul  
fericit căsătoriei şi după naşterea fetiţei lor 
Liviuţa a fost confruntată cu dureroasă 
dispariţie, nedreaptă şi prematură  a tânărului ei 
soţ răpus de o boală necruţătoare.  Rămasă doar 
cu mama şi fetiţa sa s-a bucurat de sprijinul 
socrilor socrul ei Alexandru Ocolişan om de 
vază în sat , consilier comunal cu autoritate 
reprezentând un real sprijin. Destinul a fost 
însă necruţător şi l-a răpit şi pe el  la o vârstă a 
deplinei maturităţi, în plină putere.  Toate 
aceste încercări personale te întăresc şi probabil 
şi din ele s-a născut marea ei capacitate de 
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înţelegere a suferinţei celorlalţi şi de dăruire 
pentru  ai putea ajuta în situaţii grele.  

Optimistă, cu zâmbetul pe buze şi un 
aer mereu entuziast şi tineresc Liviuţa îşi 
exercită profesia cu mare plăcere a învăţat să 
nu se plângă şi să mascheze cu mare ştiinţă a 
profesiei toate suferinţele şi problemele proprii, 
să inspire curaj şi forţă celor care îi cer 
ajutorul.  

Eforturile ei nu au fost niciodată 
zadarnice, neobsevate  şi neresplătite. Oamenii 
satului o simt ca pe o rudă apropiată , ca pe un 

punct de sprijin solid într-o lume de nisipuri 
mişcătoare. Pe de altă parte autorităţile în anul 
2007 au recompensat rezultatele  cu o diplomă 
de merit.  

De fapt şi această modestă evocare a 
activităţii ei  remarcabile a fost  făcută la 
cererea dezinteresată şi plină de bunăcuviinţă a 
unuia dintre mulţi ei pacienţi din Luna 
îndatoraţi, formulată printr-o emoţionantă 
scrisoare primită la redacţie. 

 
Dr. Ing. Gheorghe INDRE 

 
 Începând cu anul 2009 Revista Gândul 
Anonimului a instituit acordarea anuală a 
unui  premiu special celui mai bun elev 
absolvent  al şcolii Generale din Luna drept 
pentru care publicăm gânduril e de mulţumire 
ale Corneliei Boariu primul premiant din 
această serie. 
(Redacţia revistei) 

 
Eleva Cornelia Boariu 

Gânduri de elev premiant 
Sat frumos asezat pe valea Ariesului , comuna 
Luna adevenit istorie prin maestria si curajul 
oamenilor care de-a lungul timpului au stiut sa 
isi pretuiasca si apere atat pamanturile cat si 
dragostea , harnicia si curajul de care au dat 
dovada.  
           Dumnezeu a facut ca sa ma nasc intr-o 
comuna devenita istorie. 
           Ma numesc Boariu Camelia , m-am 
nascut la Luna si pot sa spun ca am fost aleasa 
alaturi de oameni care au darnicie si dragoste 
de meleagurile pe care s-au nascut, au  impletit 
din ganduri istoria comunei mele de care sunt 
foarte mandra. 

             Intamplarea bare m-a adus pe culmile 
fericirii cand la terminarea anului scolar am 
fost eu cea cea aleasa pentru decernarea 
premiului special oferit de editura "Gandul 
Anonimului" premiul oferit de col. Ioan  
Mazere Luneanul prin persoana domnului 
profesor Nicolae Dan. 
             Cartile oferite de editura "Comuna 
Luna istorie" si "Masacrul de la Luna"  mi-au 
impresionat gandurile prin faptul caci pana ca 
eu sa ma nasc , mii de oameni in urma mea au 
luptat pentru aceasta comuna ca eu, astazi un 
copil sa pot sa invat intr-o scoala de care sa fiu 
mandra , sa pot sa pasesc libera pe acest 
pamant si sa privesc la randurile scrise acum in 
paginile cartilor ca si cand totul ar fi o poveste , 
dar in timpurile trecute totul a fost real. 
                Spre surprinderea mea am avut 
ocazia de a-l cunoaste pe domnul col. Ioan 
Mazere Luneanul , si sa-mi vorbeasca cu atata 
dragoste despre viata si faptele care s-au 
petrecut candva aici ,vorbind cu atata dragoste 
despre satul din care a plecat pentru a deveni 
un om intelept . 
                 Prin intelepciunea si dragostea 
pentru locul unde s-a nascut domnul Ioan 
Mazere Luneanul a facut ca atat aici si mai 
departe de acest sat oamenii sa cunoasca istoria 
acestei comune. 
                  Sunt mandra caci sunt luneanca. 
 
Cornelia  Boariu 
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Ecouri în presă 

 

 
 

 
 
 
 

 
Semnal apărut în revista FRONTIERA nr. 9/2009 pag. 32 

 

                            
 

Imagine de epocă cu podul plutitor din vecinătatea Castelului de la Luncani ( GRINDU) astăzi sat în comuna Luna 
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Mulţumind lui Dumnezeu că ne-a dat puterea să parcurgem cu bine 
şi sănătate încă un an din existenţa cenaclului Anonimul şi a publicaţiei 
noastre, că am reuşit să fim şi de această dată alături de minunata aşezare 
transilvană care este comuna Luna cu oamenii şi locurile ei seculare  de 
basm redacţia revistei urează  tuturor membrilor  cenaclului, 
colaboratorilor, sponsorilor şi susţinătorilor noştri un an bun cu multă 
sănătate şi bucurie, cu cât mai puţine greutăţi şi suferinţe, toate aceste 
gânduri sincere şi curate fiind însoţite de tradiţionala urare românească: 
 
                            

 

Ecou de presă al întâlnirii cu FII 
SATULUI organizată în comuna Luna 

la 8August 2009 

 

Mihai Mărginean ”Tata Ilă” la cei 85 de ani, 
într-o pauză de lucru în curtea casei în cursul 

unei zile de vară senină şi plină de soare şi pace, 
binecuvântată de Dumnezeu pentru omul 

harnic 


