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NOTA REDACŢIEI 
Publicaţia „Gândul Anonimului” a intrat în al XIV-lea an 

de existenţă şi 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, odată 
intraţi în acest an, al patruspreszecelea, se impune o retro-
spectivă 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 un adevăr indubitabil: că în 
acest răstimp, cum-necum, publicaţia „Gândul Anonimului” 
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, al celor publicate până acum, lăsând aprecierile pe 
seama cititorilor prezenţi şi viitori, după cum urmează: 

Publicaţia „Gândul Anonimului” apare de 14 ani (2003-
2016) şi continuă, iar din 2008 apare în format A4 trimes-
trial şi a ajuns începând cu nr. 51-52 cu 74 pagini şi un tiraj 
de 300 exemplare. În conţinutul acestora s-a publicat proză 
scurtă şi poezie. Costurile, care sunt şi acestea o condiţie, 
de la nr. 1 la 52 au fost suportate exclusiv de membrii 
fondatori şi alţi susţinători. 

După anul 2007, când a fost lansată în comuna Luna 
prima carte dintre cele scrise de domnul colonel Ion Mazere 
Luneanu, volumul Profesorul Nicolae Mazere Un destin 
asumat, apărut la Editura BREN, Bucureşti 2007, revista 
Gândul Anonimului a avut o preocupare constantă şi pentru 
reflectarea în paginile ei a evenimentelor trecute şi prezente 
din istoria şi contemporaneitatea comunei Luna. Din cele 
300 de exemplare, sistematic 100 de exemplare sunt 
transmise la Luna pentru colaboratori şi anumite instituţii 
religioase şi de cultură, din zonă şi pentru distribuire cu 
titlu gratuit către cetăţenii comunei care doresc să ne 
cunoască activitatea şi prin aceasta să îşi îmbogăţească 
nivelul de cultură şi informare. Distribuţia se realizează pe 
baza unei liste întocmite de Redacţie.  

Mulţumim pentru sprijinul constant primit din partea 
preotului paroh Vasile Iura, care asigură distribuirea revis-
telor, domnului profesor pensionar Nicolae Dan, fost ani de 
zile director al şcolii generale din Luna, poate în cea mai 
productivă şi strălucitoare perioada de existenţă a ei.  

Începând cu anul 2009, Redacţia revistei a instituit la 
Luna Premiul redacţiei Gândul Anonimului, care se acordă 
celui mai bun absolvent al clasei a VIII-a din şcoala 
generală de la Luna.  

Până în prezent  acest premiu a fost format din celei trei 
cărţi de istorie despre comună şi un număr al revistei: 

1. Comuna Luna Istorie. Trăinicie şi Adevăr pe Valea 
Arieşului, Ion Mazere Luneanu, Editura Perfect 2008, 
Bucureşti 

2. Masacru de la Luna, Ion Mazere Luneanu, Gelu 
Neamţu, Editura Perfect, 2008, Bucureşti 

3. Profesor Nicolae Mazere. Un destin asumat, Ion 
Mazere Luneanu, Editura  BREN 2007, Bucureşti 

4. Cel mai recent număr al revistei Gândul Anonimului 
Până în 2013, acest premiu a fost înmânat din partea 

Redacţiei de către domnul colonel (r) Ion Mazere; de 
atunci, dată fiind vârsta înaintată a dumnealui, nu a mai 
făcut deplasarea, premiul fiind înmânat de domnul profesor 
Nicolae Dan, colaborator al revistei.  

Înregistrăm, începând cu numărul dublu 51-52, o schim-
bare a modului de legitimare şi poziţionare a revistei noastre 
în peisajul bogat al culturii româneşti contemporane. 
„Gândul Anonimului“ se defineşte aşadar, în noile coordo-
nate ale existenţei sale, ca o  publicaţie independentă pentru 
cultură şi informare, care nu reprezintă numai activitatea 
cenaclului Anonimul al pensionarilor militari din Drumul 
Taberei.  

Recunoaşterea şi mai ales obligaţia de a ne redefini 
statutul s-au născut din observaţia critică foarte pertinentă 
pe care ne-a făcut-o poetul, criticul literar, dramaturgul şi 
prozatorul de mare forţă Emil Lungeanu, căruia îi 
mulţumim încă o dată. Din decembrie 2010 (numărul dublu 
39-40) în revistă sunt publicate, la rubrica Opinii, evocări, 
interviuri cu mari personalităţi ale vieţii culturale, ştiinţifice 
şi politice dintre care amintim: 

 Academician Dinu C. Giurescu 
 Academician Ioan Aurel Pop 
 Om politic Mircea Druc 
 Om politic Constantin Dudu Ionescu 
 Scriitor Lucian Gruia 
 Scriitor Emil Lungeanu 

Pe principalii colaboratori mai puţin cunoscuţi publicului 
larg, care au publicat în mai multe numere din „Gândul 
Anonimului“ în intervalul de timp 2003-2012 îi redăm în 
ordinea alfabetică: Baciu Vladimir, pictor, Bălăei Ioan grl. lt. 
(r), Bercea Victor, profesor – preşedintele Asociaţiei Cultu-
rale pe ţară „Avram Iancu“, Bucurenciu Traian, ziarist – col. 
(r), Baciu Livia, profesor, Câmpia Turzii, Canache George, 
poet, Ciobanu Puiu Florea, col. (r), Creţu Gheorghe, gl.bg. (r) 
– ziarist, redactor al revistei „Rezerva Oştirii“, Dan Nicolae, 
profesor (pensionar) com. Luna – Cluj, Delimot Cornelia, 
jurist, Dobre Teodor, mmp – membru fondator, Elisabeta 
Dumitru, lt.col. (r), Epure Ion, col. (r) dr.ing., Garas Ana 
Călina, scriitoare, Gîju Dan, colonel, scriitor, Indre Gheorghe, 
dr.ing., Iuga Cornelia, învăţătoare, Iura Vasile, preot paroh în 
com. Luna – Cluj, Lechinţan Vasile, doctorand – cercetător 
la Arhivele Statului, Filiala Cluj, Lucian Gruia, poet, Marin 
Radu Mocanu, scriitor, Miron Mihai, col. (r), Mihalcea 
Mihai, ziarist, col. (r), Mihăilă Alexandru, scriitor, Milescu 
Victoria, poetă, Mazere Ion, col. (r) – membru fondator (a 
publicat în toate numerele), col. (r) Moldovan Vasile, 
scriitor, Munteanu Radu prof.dr.ing, Nica Janet, profesor 
scriitor, Răduică Sever Constantin, scriitor, Rusu Constantin, 
poet, Scurtu Ioan, prof.univ.dr., Scutelnicu Vasile, col.(r), 
Suciu Ioan, col. (r), Vatrici Mircea, col. (r), Văduva 
Gheorghe grl.bg. (r) dr., Vintilă Nicu, avocat, prof. univ. dr. 

Dintre colaboratorii activi amintiţi, au trecut în lumea 
umbrelor: Teodor Dobre/2006, Suciu Ion/2008, Vatrici 
Mircea/2010/, Florea Puiu Ciobanu-26 octombrie 2012, 
Marin Mocanu. 

Dumnezeu să îi odihnească în  împărăţia Sa! 
  

Publicaţia „Gândul Anonimului“ este apolitică, non-guvernamentală, non-profit, se menţine activă prin altruismul 
colaboratorilor şi prin sprijinul Parohiei Ortodoxe din Luna, cărora le mulţumim anticipat.  
Răspunderea juridică aparţine semnatarilor articolelor. Se permite orice reproducere cu precizarea sursei. (Gheorghe 
INDRE)
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Proză 
 

PAZNIC LA MARGINEA LUMII 
Fragment 

 

 
Gheorghe Indre 

 
Soarele de toamnă timpurie, căzută peste spi-

nările dealurilor transilvane de undeva din cotloa-
nele zăvorâte ale vremurilor imemoriale, umplea 
curtea dreptunghiulară a casei de la Luna cu o 
lumină blândă purtând în desfăşurarea ei atotcu-
prinzătoare dulceaţa zahărului din struguri, galbe-
nul boabelor de porumb, savoarea inconfundabilă 
a gustului de mere coapte şi aroma busuiocului 
purtat de femeile participante la trista ceremonie 
ce se desfăşura, după toate regulile ritualului 
religios, indiferentă la uriaşa durere a familiei 
care-şi pierdea stâlpul principal de sprijin, axul 
central în jurul căruia se clădise. Vocea preotului, 
gravă şi încărcată de solemnitate, rezuma firul po-
veştii unei vieţi desfăşurată pe aproape toată întin-
derea unui secol plin de evenimente spectaculoase, 
încărcate de  mult prea multe semnificaţii pentru a 
putea fi ilustrate din punctul de vedere al trăirii lor 
de către cel ce a fost Gheorghe Sabău.  

Ne despărţim azi, pentru totdeauna, de cel care 
a fost Gheorghe Sabău – om absolut remarcabil, ce 
a poposit pe aceste meleaguri în anii grei ai războ-
iului, în urmă cu 55 de ani, mânat de vitregia 
vremurilor marcate de dominaţia străină asupra 
Ardealului de Nord, vremelnica stăpânire ce a 
zguduit şi zbuciumat multe destine, printre care şi 
pe al său. Povestea preotului, la prohod,  s-a sfârşit 
repede dar în sufletul şi în mintea lui Gheorghe, 
copilul celui dispărut a început derularea tumul-
toasă şi plină de emoţii şi viaţă trăită a celui de 
care dispărut pentru totdeauna, dulgherul satului, 
Gheorghe Sabău.   

Stabilit aşadar aici, în această vatră de 
românism autentic, badea Gheorghe a transformat 
o poreclă, aceea de “REFUGIAT”, într-un titlu de 
nobleţe autentică, un simbol ce certifică tăria sa de 
caracter, dragostea şi ataşamentul său profund faţă 
de poporul şi tradiţiile neamului românesc, pe care 
le-a iubit şi respectat cu veneraţie, cu decenţă şi 
modestie şi pentru a căror păstrare şi apărare a 

decis – în toamna ploioasă, umedă şi rece a tristului 
an 1941 – să-şi părăsească părinţii şi copilul din 
prima căsnicie pentru a fugi în România, la Turda 
şi a se putea înrola din nou în armata română, 
neputând suporta presiunea psihologică a ordinului 
de încorporare primit de la Budapesta, care l-ar fi 
determinat să servească unui neam străin, a cărui 
ocupaţie necruţătoare a îndurat-o un an de zile ca 
pe una din cele mai grele experienţe ale lungii şi 
mult încercatei sale existenţe. 

La 23 iunie 1913, vede lumina zilei, pentru 
prima dată, Gheorghe – al doilea fiu al familiei de 
ţărani săraci Maria şi Vasile Sabău. S-a născut şi 
şi-a petrecut copilăria, adolescenţa şi o parte din 
tinereţe în ţinutul mirific al codrilor Sălajului, într-o 
localitate cu nume poetic, uitată parcă de lume, 
într-o încremenire tăcută în tiparele unor tradiţii 
arhaice, comuna Băiţa de Sub Codru. Părinţii lui  
s-au cunoscut şi întâlnit în Sătmar, în primul 
deceniu al acestui veac de sfârşit de mileniu, acolo 
unde Văsălică, băiatul primarului din satul Gaura, 
comuna Valea Chioarului, a întâlnit-o ca militar în 
termen pe Maria Lang din Băiţa, venită la oraş cu 
treburi negustoreşti. Din căsnicia lor au rezultat 
doi băieţi: Traian, născut în 1911 şi Gheorghe, 
“mâţucul” casei, cum obişnuia să-l alinte tatăl său, 
datorită constituţiei sale firave şi plăpânde.  

Codrenii, locuitorii acelor plaiuri de basm şi 
legendă, cărora le aparţine şi Băiţa de sub Codru, 
sunt oameni personali şi falnici, oameni care au 
definit în peisajul culturii populare româneşti un 
port specific, o tradiţie comportamentală, un tip 
aparte şi inconfundabil de demnitate omenească, a 
cărei forţă şi complexitate o fac să dureze peste 
timp, derivă din înfrăţirea intima a acestor oameni 
cu CODRUL – adăpost şi sprijin, sursa de existentă 
şi rezerva inepuizabilă de viaţă, mister şi fascinaţie 
ce au alimentat imaginaţia creatoare a zeci de 
generaţii, armonie de sonorităţi şi culoare din care 
au apărut doinele cu noduri şi paleta coloristică a 
ţesăturilor şi ceramicii populare specifice acestei 
zone. Din această zonă reprezentativă pentru civi-
lizaţia şi cultura transilvană s-a plămădit şi spiritul 
lui Sabău GHEORGHE, om simplu şi fără instrucţie 
multă, dar cu o imaginaţie, o putere de judecată, un 
talent de povestitor şi un caracter puternic, capabil 
de curaj şi de asumarea responsabilă a unor sarcini 
ce numai gândite ar speria pe mulţi oameni. 

Copilăria şi-a petrecut-o în această mirifică 
lume a satului transilvan de la început de secol, 
urmând cursurile şcolii elementare de 7 clase din 
satul natal, sub îndrumarea învăţătorului Ciulea din 
Regat, despre care povestea cu respect, cu veneraţie 
şi lacrimi în ochi, până în ultimele zile ale vieţii. 
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La şcoală se remarcă prin ascuţimea minţii şi 
apetitul neobişnuit pentru lectură, tatăl lui, Văsălică, 
obişnuind – în simplitatea sa – să-l certe de câte 
ori îl surprindea citind, cu asprele cuvinte: „Zvârle 
cartea dracului, măi lependerule, că doar nu te-oi 
face popă!” şi obligându-l de mic la corvezile 
legate de munca câmpului sau de gospodărie. Este 
remarcat însă de Ferencz Ioşca, boierul satului şi 
de preotul din sat care-l pusese să-i mediteze pe 
nepoţii săi, Ghiuriţo şi Cotico, instruindu-l să 
folosească nuiaua de frăgar pentru a-i atenţiona şi 
determina să se concentreze asupra lecţiilor. 

Îl remarcă şi învăţătorul, care adeseori l-a soli-
citat să-l asiste şi chiar să-l suplinească, punându-l 
pe el să citească şi să le explice copiilor lecţiile din 
programa şcolară a vremii. 

Fire meditativă, înclinată spre visare şi creaţie, 
copilul de ţăran era atras cu predilecţie de lumea 
bătrânilor povestitori din sat: se adăpa din poveşti 
ca dintr-un izvor dătător de lumină şi viaţă. 
Privindu-şi existenţa retrospectiv, în ultimii ani 
obişnuia să le spună copiilor şi nepoţilor săi: „Eu 
repede dădeam zece copii de joacă pe un bătrân 
care spunea poveşti”. Obişnuia să meargă cu părinţii 
la şezătorile organizate în nopţile lungi de iarnă şi 
povestea cu mult farmec despre bătrânul Hreniuc 
Ştefan, că începea în şezătoare o poveste la 9 seara 
şi o termina dimineaţa, la 2-3, când aproape toţi par-
ticipanţii adormeau, rămânând el singur, cu ochii 
uimiţi de încântare, învăluit în vraja poveştii, până 
când bătrânul îl mângâia pe creştet, spunându-i cu 
drag: „Ciuciuli la gămăli, asta mâine sear’o fi!” şi 
copilul era pregătit seara următoare să asculte o 
nouă poveste, întotdeauna alta. Aşa se face că el 
însuşi a învăţat o sumedenie de poveşti, pe care le 
istorisea uneori – răpit de frumuseţea lor – copiilor 
săi, ce-l ascultau vrăjiţi la rândul lor şi dornici ca 
noaptea de poveste să nu se sfârşească niciodată. 

Dar nu numai poveştile l-au impresionat şi i-au 
marcat conştiinţa, ci şi observaţiile atente asupra 
vieţii satului, asupra oamenilor şi preocupărilor 
lor, menţionând adesea, când  vorbea cu copiii săi, 
că bunicul său din partea mamei – Dumitru 
Faltinski – era vara cioban, iar iarna olar,  în fiecare 
iarnă meşteşugind căruţe întregi de oale, pe care le 
încredinţa, odată terminate, unui sătean pentru a le 
vinde. Hărnicia şi complexitatea activităţilor acestor 
oameni nu puteau să nu impresioneze recepti-
vitatea sa de copil înzestrat. 

Încă de copil, apoi ca adolescent şi în prima 
tinereţe, lucrează la munca câmpului şi la codru, la 
exploatarea şi tăierea pădurii împreună cu fratele 
său mai mare, Traian, despre care vorbea cu admi-
raţie şi respect, spunând că „atunci când  Traian 
intra între lemne părea că le loveşte trăsnetul”, aşa 

cădeau copacii şi se desprindeau ramurile sub 
loviturile sale puternice şi precise. Munca la 
pădure a fost un exerciţiu de bărbăţie şi curaj, ce 
începea la 4 dimineaţa când  Marişca, mama lor, îi 
trezea spunându-le cu glas poruncitor că a răsărit 
soarele şi se termina seara la căderea întunericului, 
de primăvara devreme până  toamna târziu. Lucrau 
cu săptămâna împreună cu consătenii lor, organi-
zaţi pe echipe, ei doi formând o echipă respectată 
şi apreciată. 

Badea Gheorghe povestea despre coliba din 
pădure că: „La cap te încingeai de la căldura 
focului iar la picioare îngheţa apa în cantă.” 

De la fratele său Traian şi de la unchiul 
Gheorghe, fratele mamei, a învăţat că rezultatele 
muncii depind de organizarea şi pregătirea minu-
ţioasă şi precisă a sculelor şi a planului de lucru, că 
oricât de brută şi grea ar fi munca, ea trebuie 
uşurată şi făcută rodnică de puterea judecăţii ome-
neşti. A învăţat încă din acei ani că „STĂRUINŢA 
şi  RĂBDAREA înving”, că  „să faci BINE nu este 
niciodată prea târziu dar să faci RĂU cu bună 
ştiinţă este întotdeauna prea devreme“. Toate aceste 
poveţe pline de substanţă le-a transmis mai târziu 
cu generozitate, cu eleganţă şi cu folos copiilor săi, 
colegilor şi oamenilor cu care a lucrat şi care l-au 
iubit, l-au stimat şi apreciat întotdeauna.  

Spirit independent şi nemulţumit de îngrădi-
rile şi limitele concepţiei de viaţă ale tatălui său, 
Gheorghe Sabău părăseşte casa natală pentru a 
lucra ca ucenic la un rotar din Urmeniş, un sat 
învecinat, apoi ca tâmplar şi dulgher asigurându-şi 
astfel singur existenţa şi iniţiindu-se în aceste 
meserii din practicarea cărora şi-a asigurat mai 
târziu existenţa sieşi precum şi numeroasei sale 
familii.  

La numai 20 ani se căsătoreşte cu Păuşan  
Valeria, fată din sat, căsnicie din care va rezulta o 
fetiţă, Suzana, pe care a iubit-o şi ocrotit-o până  în 
ultimii ani de viaţă. 

Din cauza fizicului plăpând a fost amânat un 
an cu satisfacerea serviciului militar, an greu, în 
care în căutarea de lucru în severa iarnă a anului 
1934 merge împreună cu alţi consăteni la ZAGRA 
Năsăudului unde a lucrat la construcţia unei căi 
ferate forestiere şi de unde a pleacat în armată, la 
Unitatea de Jandarmi din Oradea. 

Având 7 clase, se remarcă prin studierea 
legilor şi este promovat ca sergent şi repartizat ca 
ajutor de şef de post în oraşul Câmpeni, ce 
aparţinea de Legiunea de Jandarmi din Turda. 

Va povesti mereu, cu precizie şi cu multe 
detalii, experienţa sa în Munţii Apuseni, o lume pe 
care a îndrăgit-o, a admirat-o şi a respectat-o. 

Datorită condiţiilor politice, după 5 ani de 
armată şi concentrări, în martie 1939, la două 
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săptămâni de la liberare, este concentrat din nou, 
reluându-şi activitatea în armată ca jandarm în 
cadrul la Alba Iulia. Din această perioadă i-au 
rămas în minte numeroase amintiri despre oamenii 
pe care i-a cunoscut şi evenimentele pe care le-a 
trăit cu mare intensitate şi uneori cu suferinţe 
fizice, cum ar fi: mitingul popular din Alba Iulia 
ocazionat de vizita Patriarhului Miron Cristea, pe 
atunci prim-ministru al României, arestarea frun-
taşului legionar Viorel Trifa, asigurarea ordinii în 
Gara Războieni, unde, în calitate de şef de gardă, a 
fost rănit la cap, ca urmare a presiunilor exercitate 
de căpitanul care comanda garda şi care, datorită 
incapacităţii sale de a înţelege forţa oarbă a panicii 
care cuprinde o masă de oameni disperaţi şi 
înfometaţi, şi-a pierdut atunci alături de el ambele 
picioare sub roţile trenului. 

Anii 1939-1940, încărcaţi de istorie tumultoasă 
şi cu furtuni politice catastrofale, care au dus la 
declanşarea celui de al doilea război mondial – cea 
mai mare calamitate care s-a abătut vreodată 
asupra omenirii, l-au găsit în uniforma armatei 
române, prezent la datorie, mereu în primele rânduri, 
plin de entuziasm şi energie, neprecupeţindu-şi 
forţele, fiind iubit şi apreciat de superiori şi colegi, 
considerat întotdeauna un om de bază, un camarad 
curajos şi cinstit, pe ajutorul şi cuvântul căruia te 
puteai baza în orice împrejurare. 

În această perioadă tumultoasă, sensibilitatea 
şi receptivitatea minţii sale vor înregistra într-un 
mod absolut specific, dar cu mare precizie, multe 
din experienţele trăite pe care le va povesti mai 
târziu copiilor săi, pentru că avea convingerea că 
le pot fi de folos în descurcarea complicatelor iţe 
ale vieţii, în soluţionarea rapidă şi eficientă a 
problemelor şi necazurilor cu care viaţa ştia că îi 
va confrunta. 

Faptele, evenimentele, întâmplările pe care le-a 
trăit în lunga sa existenţă, l-au implicat – în 
calitate de autor şi de martor – fiind întotdeauna un 
participant şi un observator lucid, atent şi curios, 
preocupat de înţelegerea rosturilor şi semnifica-
ţiilor a ceea ce se întâmpla, preocupat de reacţiile 
sale şi ale oamenilor din jur, în faţa situaţiilor 
complicate de o mare diversitate, cu care a fost 
confruntat. Mintea sa de excepţie, înarmată cu o 
absolut remarcabilă putere de sesizare a detaliilor 
şi predispusă la descifrarea înţelesurilor, i-a permis 
să reţină şi să povestească mai târziu, într-un stil  
personal şi inconfundabil, cu mult farmec şi cu o 
emoţie vibrândă, derivată din retrăirea la mari cote 
de intensitate a întâmplărilor povestite, pentru toţi 
cei care erau dispuşi sau dornici să-l asculte şi 
care, chiar dacă la început priveau cu îngăduinţă 
sau neîncredere efortul său de a le comunica 

experienţa sa, sfârşeau în marea lor majoritate prin 
a se lăsa vrăjiţi şi acaparaţi total de frumuseţea 
relatării, de coerenţa, logica mesajului, de farmecul 
ademenitor al unei oralităţi care funcţiona ca un 
adevărat elixir, făcându-i adeseori pe ascultători 
să-şi uite propriile griji, necazuri, suferinţe şi pro-
bleme şi să se lase purtaţi de firul călăuzitor al 
povestirii prin locuri, perioade şi printre oameni 
concreţi, pe care nu i-au cunoscut niciodată, dar 
care, prin vocea povestitorului, le deveneau dintr-o 
dată foarte apropiaţi, făcându-i să dorească ca 
povestea să fie fără sfârşit, aşteptând cu curiozitate 
deznodământul fiecărei situaţii complicate descrise 
şi începutul unei noi relatări, sesizând adeseori, cu 
dificultate, când  începea o nouă poveste şi se 
sfârşea alta. 

Astfel, le povestea copiilor săi despre retragerea 
armatei şi civililor polonezi prin România în 
tumultosul şi durerosul an 1939, despre experienţa 
sa în Basarabia în primăvara anului 1940 (ultima 
primăvară a României Mari), pe care a trăit-o ca 
jandarm în compania de poliţie din Călăraşi Târg 
la 15 km de Chişinău, despre clipele trăite în 
noiembrie 1940 pe dealurile din Paşcani în timpul 
zguduitorului şi distrugătorului cutremur, despre 
anul 1940-1941 petrecut acasă la părinţi sub cizma 
străină, umilit şi insultat zi de zi de aroganţa şi 
necugetarea vremelnicilor stăpâni, împăunaţi de 
propriile lor resentimente şi ambiţii de mărire. 

În toamna rece, umedă şi ameninţătoare a 
anului 1940, în cenuşiul unei existenţe închise 
vremelnic într-un fel de închisoare a conştiinţelor 
păzită straşnic de cerberi ai unor porniri primitive 
de dominaţie şi asuprire, Gheorghe Sabău întors 
acasă, lângă fetiţa sa din prima căsnicie, rămasă 
între timp orfană de mamă şi lângă bătrânii săi 
părinţi, lipsiţi de apărarea ştiinţei de carte şi ajunşi 
la discreţia imprevizibilă a noilor stăpâni, primeşte 
ordin de încorporare de la Budapesta, fiind astfel 
somat să se înroleze în armata străină care a 
cotropit pământurile moşilor şi strămoşilor săi. În 
faţa acestei situaţii, decide cu curaj şi demnitate să 
părăsească Ardealul de Nord şi să se refugieze în 
România, pentru a se înrola din nou în Armata 
Română, în care se instruise şi pe care o servise 
timp de 6 ani cu devoţiune şi mândrie, în respectul 
deplin al legilor şi superiorilor, necruţându-şi 
forţele şi energia fizică şi intelectuală pentru a 
putea răspunde cu cinste misiunilor încredinţate. 

Experienţa dureroasă a refugiului, cu riscurile 
şi spaimele inerente, cu trăirile de mare intensitate 
pe care sensibilitatea sa sufletească le-a resimţit 
rezonant, a reţinut-o în cele mai mici detalii ale 
desfăşurării ei şi de câte ori o povestea, pe faţă i se 
aşternea o înnegurare impresionantă, ascultătorul 
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având senzaţia situării într-un spaţiu geografic 
atemporal, cufundat într-o ceaţă densă, care 
opaciza totul şi îneca respiraţia cu un amestec de 
spaime şi nelinişti, făcându-te să resimţi tu însuţi 
durerea dezrădăcinării în toată nuditatea ei cutre-
murătoare. 

Reuşind să se refugieze în comuna Pata, nume 
fără importanţă geografică sau istorică anume, 
nume amintind de ideea de impuritate şi neglijenţă 
vinovată, Gheorghe Sabău realizează că modesta 
casă de ţară în care a intrat şi a fost întâmpinat cu 
„Bun venit” românesc sub faldurile tricolorului 
desfăşurat pe tot peretele casei de bârne, repre-
zenta cel mai luminos şi cald adăpost văzut 
vreodată, un simbol al pământului promis, o con-
strucţie cu dimensiuni de templu aşezat în centrul 
lumii pentru a iradia de acolo forţă, curaj şi 
înţelepciune. 

Ajuns de acolo, din nou la Legiunea de 
Jandarmi Turda, reîntâlneşte pe bunul său prieten 
şi fost superior plutonier major Iosif Flonta, fost 
şef de post în Câmpeni, cu care  lucrase ani de zile 
cu bune rezultate. Având funcţia de secretar al 
Legiunii şi o înţelegere clară a conjuncturii politice 
şi a pericolelor reprezentate de război, preţuind în 
acelaşi timp pe fostul său subaltern şi colaborator, 
plutonierul, după ce l-a îmbrăţişat cu lacrimi în 
ochi şi i-a ascultat planurile vijelioase de a se înrola 
din nou în armată, îl sfătuieşte să se angajeze ca 
muncitor necalificat la Industria Sârmei Câmpia 
Turzii, întreprindere care avea producţie de război 
şi-n care îi putea asigura o mobilizare la locul de 
muncă, clarificându-i astfel tânărului de 28 ani 
onorabil şi legal situaţia militară, deoarece era 
convins că ajutându-l şi protejându-l de amenin-
ţările şi vitregiile războiului obţine un cetăţean şi 
un om de nădejde, care îşi va face datoria faţă de 
ţară şi ca civil. 

Sfătuit de prietenul său Flonta, se adresează 
pentru ajutorul administratorului uzinei Industria 
Sârmei Câmpia Turzii, Matei, unul din acţionarii 
importanţi ai acestei fabrici, om cu studii econo-
mice la Viena, originar din Băiţa de sub Codru. 
Administratorul l-a primit cu bucurie pe tânărul 
frumuşel şi isteţ fiind foarte ataşat de oamenii din 
locurile sale natale şi l-a angajat în uzina care avea 
producţie de război şi putea asigura pentru lucră-
torii ei mobilizare la locul de muncă. Aşa a ajuns 
Gheorghe Sabău la primul său contact cu marea 
industrie a vremii, în calitate de muncitor necali-
ficat la început, la secţia ZINCATOR, unde se 
împrieteneşte cu mulţi locuitori din Luna, printre 
care şi cu viitorul său cumnat Teodor Petricaş. Om 
bun, liniştit şi înţelept, timid şi modest, Teodor 
atrăgea atenţia  blândeţea, politeţea şi cumsecă-

denia comportamentului său, avea în ochii săi mari 
şi luminoşi o permanentă strălucire, ce iradia în jur 
bunătate şi o mare capacitate de dăruire. 

Badea Gheorghe, în vremea aceea un tânăr 
chipeş şi inteligent, cu trăsături regulate şi mult 
farmec, înarmat cu experienţa de viaţă acumulată 
în lungii săi ani de instrucţie militară şi serviciu de 
jandarmerie, avea o formidabilă ştiinţă a comuni-
cării, era serios, harnic şi disciplinat calităţi care  
l-au convins foarte repede pe administratorul 
Matei că acesta ar fi cea mai buna partidă pentru 
Ileana, fata care le slujea pentru rezolvarea 
treburilor casei. 

În micul orăşel, de provincie,  administratorul 
Matei devenise un fel de protector al său, un 
îndrumător bine intenţionat, care avea încredere în 
cumsecădenia şi bunul simţ al tânărului sălăjean 
care i se adresase şi pe care-l simţea ca pe unul  
de-al lui, fapt pentru care îl invită acasă la el să-l 
ajute la treburile gospodăriei. 

Acolo, în curtea administratorului, a văzut 
Gheorghe Sabău prima crescătorie amenajată de 
nutrii, cu bazine de beton în care apa se schimba 
continuu, cu cuşti special construite, totul într-o 
ordine şi curăţenie perfectă, în care preocuparea 
pentru curăţenia şi îngrijirea blănii, pe care 
straniile vietăţi o exercitau permanent, era dublată 
de efortul omenesc al gospodarului priceput şi 
atent, îndrăgostit de animale, mândru şi fericit de 
rezultatele sale. 

Muncind alături de administrator la îngrijirea 
acestor animale interesante, Gheorghe Sabău căuta 
rosturi şi înţelesuri adânci ale acestor preocupări 
dincolo de câştigul asigurat din valorificarea 
blănurilor şi a cărnii. Era impresionat de diferenţa 
dintre modul tradiţional în care creşteau animalele 
în curtea casei părinteşti şi ordinea, curăţenia, 
rigoarea şi marea ştiinţă ce le folosea administra-
torul pentru acest scop, citind şi documentându-se 
din cărţi, făcând totul, cum spunea mai târziu, „ca 
la carte” (referinţă pe care o va reţine pentru a 
spune mai târziu copiilor săi că-n viaţă lucrurile 
serioase trebuie făcute „ca la carte” şi că cititul şi 
înţelegerea cărţilor sunt adăpost şi sprijin, sunt 
hrană şi apă menite să-i ferească şi să-i protejeze 
în lupta cu greutăţile vieţii). 

Cu tot confortul casei administratorului şi cu 
toată dorinţa arzătoare a acestuia de a-i asigura 
rostul vieţii alături de Ileana, Gheorghe Sabău 
refuza tentaţia acestui aranjament facil, în primul 
rând pentru că fata nu-i plăcea, iar în plus avea 
experienţa primei sale căsnicii, realizată în grabă, 
la o fragedă vârstă, fără o analiză suficientă a 
familiei viitoarei soţii, fapt care l-a costat enorm 
de mult. În plus, în Băiţa de sub Codru, fetiţa lui 
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rămăsese singură, fără sprijin şi alinare părin-
tească, iar gândul acesta îl frământa dureros şi a 
continuat să-l muncească până  în ultima clipă a 
vieţii. 

Suzana, primul lui copil, născut din dragostea 
sa aprinsă pentru Valeria, avea probleme cu auzul, 
iar după ce a s-a prăpădit, suferinţa ei era şi mai 
greu de îndurat, ne mai beneficiind de grija şi 
ocrotirea binefăcătoare a dragostei de mamă. 

Episodul scurtei sale convieţuiri cu Veroana, 
întreruptă de neînţelegerile cu familia ei, de 
pribegia sa în căutarea unui loc de muncă, de anii 
lungi de serviciu militar, va rămâne însă pentru el 
o temă productivă de reflexie şi meditaţie, o lecţie 
asupra năruirii viselor şi strădaniilor sale de a-şi 
construi o casă şi de a-şi întemeia o familie în 
acord cu principiile sale de viaţă avântate şi poate 
prea intolerante şi insuficient elaborate; în fapt, 
acest episod era o experienţă dureroasă care i-a 
marcat întreaga existenţă. Confruntarea violentă cu 
socrul şi cumnaţii săi, comportamentul dur şi 
violent faţă de atitudinea Valeriei, care nu-şi putea 
abandona total familia pentru a trăi numai în acord 
cu principiile severe şi necruţătoare ale soţului său, 
toate acestea se circumscriau unui anumit stadiu de 
dezvoltare a civilizaţiei rurale Româneşti a acelor 
ani, marcată, cum Gheorghe Sabău spunea mai 
târziu, de sărăcie materială şi o oarecare înapoiere 
a oamenilor, de un anumit izolaţionism neproduc-
tiv, de lipsa ştiinţei de carte şi fragilitatea oame-
nilor vremurilor din acele locuri în faţa unui secol 
în care telefonul, radioul, mai târziu televiziunea, 
cinematograful veneau să schimbe total viaţa 
oamenilor, pretinzându-le să se acomodeze la 
schimbări fără precedent, al căror rost nu-l înţe-
legeau pe deplin şi care îi şi speria, tulburându-le 
ordinea şi o tradiţie fără de care ei nu-şi puteau 
imagina existenţa. 

Muncit de astfel de frământări, conştient însă 
de nevoia de a-şi rostui din nou viata, avea deja 28 
de ani, gândul căutării unei tovarăşe de viaţă era 
singurul sens pe care-l găsea pentru existenta sa. 

Vremurile erau extrem de aspre şi neîndură-
toare. Satele erau văduvite de tineri, care fuseseră 
înrolaţi şi îndurau ororile războiului în întinsele 
stepe ruseşti. Pentru fetele tinere din sat soseau 
mereu veşti însângerate despre flăcăii căzuţi la 
datorie, şi întotdeauna se întâmpla că cei mai buni 
dintre ei erau răpiţi pentru totdeauna în ghearele 
hidoase ale morţii. În aceste condiţii, Teofil, 
viitorul cumnat, a fost impresionat de cât de multe 
lucruri ştie străinul acesta frumos şi asculta cu 
plăcere istorisirile lui despre cele petrecute în 
armată. 

În plus, fire sociabilă şi prietenoasă, Gheorghe 
Sabău a cunoscut repede alţi lucrători din Luna, 
surprins mereu de inteligenţa vie a acestora, 
umorul lor, o anumită siguranţă de sine, un senti-
ment aparte al mândriei de a fi lunean; i-a perceput 
drept oameni harnici şi ambiţioşi, care foloseau 
arma ironiei cu mare iscusinţa, atât în  relaţiile 
dintre ei cât şi în relaţiile cu ceilalţi. 

Gheorghe îşi amintea din perioada cât a servit 
ca sergent ajutor de şef de gară pe linie, în misiu-
nile de patrulare pentru verificarea tronsonului de 
linie Războieni – Călăraşi – Turda, era întotdeauna 
impresionat de hotarul lunenilor, de locurile pe 
care aceştia le deţineau, terenuri bogate, acoperite 
integral de lanuri de grâu, porumb, cânepă, secară 
foarte bine lucrate, din care se scoteau recolte cum 
nu văzuse în pământul sărac al Băiţei, dar şi-a spus 
mereu că oamenii care deţineau şi lucrau aceste 
pământuri trebuie să fie tare înstăriţi. Faţă de gara 
Călăraşi – Turda, Luna era situată la cca. 5 km, 
undeva în vale, în fapt pe un alt nivel al platoului 
podişului Transilvaniei, de la distanţa aceea se 
vedeau doar vârfurile unor plopi înalţi, plantaţi în 
centrul satului şi turla înaltă şi semeaţă a unei 
biserici de piatră. Misiunea lor era printre altele să 
observe şi să legitimeze grupurile de oameni care-i 
întâlneau în lungul liniei, chiar dacă aceştia erau în 
trecere şi cu gânduri paşnice. Aşa se face că într-o 
seara, însoţit de subalternul şi prietenul său Dunca, 
au stat de vorbă cu un grup de tinere fete din Luna, 
ce se întorceau de la câmp, mai mult din curio-
zitate şi curtoazie, timp în care a schimbat câteva 
priviri cu Maria, o tânăra cu ochi vii, o privire 
luminoasa şi directă, cu trăsături regulate şi un aer 
aparte de cinste şi corectitudine feciorelnice. 
Maria, şi ea la rândul ei, l-a privit cu înţeles pe 
tânărul, frumuşelul şi autoritarul sergent. Atrasă nu 
atât de uniforma şi ţinuta sa corectă, cât mai ales 
de aerul său aparte, de faţa rotundă, cu trăsături 
regulate, frunte înaltă şi nasul drept, sub care se 
desena linia perfectă a unor buze masculine, ce se 
deschideau într-un zâmbet care nu putea ascunde 
un aer de preocupare şi seriozitate. Nici unul din ei 
nu s-a gândit atunci, în vara fierbinte şi plină de 
ameninţări a tumultosului an 1939 că, trei ani mai 
târziu, viaţa îi va reîntâlni împreună pentru a 
parcurge un drum de 55 de ani, într-o convieţuire 
exemplară, în care eforturile şi strădaniile lor s-au 
materializat în constituirea unei numeroase şi 
puternice familii, ai cărei urmaşi s-au risipit din 
Israel până  în Germania şi Irlanda, ducând cu ei 
substanţele roditoare ale unor rădăcini indes-
tructibile adânc înfipte în pământul şi spiritul 
românesc. 

Gheorghe Indre 
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FOCURI DE ARME… 
 

    
Grl.bg. (r) dr. Gheorghe VĂDUVA 
 

Nu ştiu dacă e bine ce e bine sau dacă totul 
este un amestec din care nu înţelegi nici măcar 
amestecul… Adică nimic. Pe măsură ce anii trec, 
îmi dau seama de tembelismul endogen al acestei 
lumi pe care Creangă o numea mântuitoare şi 
căreia Blaga îi asocia o corolă de minuni. O fi şi 
mântuitoare şi plină de taine şi cu o corolă de 
minuni care ţin mai mult de trei zile, dar, pentru 
mine, pare mai degrabă o tragedie linguşitoare şi 
perversă sau un spectacol cameleonic agresiv şi de 
foarte proastă calitate. Mă conving încă odată şi 
încă odată că, pentru mine, lumea nu este cum îmi 
spun unii că este, ci aşa cum o văd, o simt şi o 
trăiesc eu… Adică o problemă continuă, fără soluţii 
durabile. Mare pagubă! vor spune mulţi, foarte 
mulţi din toţi ceilalţi. Cine sunt eu să judec lumea 
şi să-mi dau cu părerea despre o astfel de imensi-
tate?! Nimeni! Nu că aşa sună bine, pentru că mi-ar 
sta bine să-mi spun aşa, sau pentru că aş fi mai 
interesant dacă pozez în nimeni, vai, câtă modestie! 
– modestie pe dracu –, ci pentru că nu pot urca 
zidul care mă desparte de meandrele ei, aşa cum 
pe eroul romanului Le solitaire al lui Eugen 
Ionesco îl despărţea de ce se afla dincolo de el, iar 
dincolo de el era doar o lumină… Și, ca atare, 
nimic din ceea ce voi spune eu nu poate fi luat ca 
valoare absolută nici pentru alţii şi nici chiar 
pentru mine… După trei sferturi de veac de viaţă 
în deşertul acesta de lume, îmi dau seama că 
fiecare dintre cele trei epoci din viaţa mea şi a ţării 
din care fac parte – capitalismul presocialist, 
socialismul inter-capitalist sau intra-capitalist, cum 
vrem să-i spune, totuna, şi capitalismul post-
socialist – sunt atât de acre şi atât de îndepărtate de 
mine, încât îmi vine greu să înţeleg cum de le-am 
suportat atât amar de timp… 

…Acum, chiar în acest moment al lui 21 
decembrie 2015, se împlinesc douăzeci şi şase de 
ani de când am auzit, am văzut şi am simţit focuri 
de arme de război în Bucureşti…  

Focuri de arme de război în Bucureşti?! Și 
acum se cutremură carnea pe mine. Nu pentru că 
mi-ar fi sau mi-ar fi fost frică de ele. Nici vorbă de 
aşa ceva. Sunt obişnuit cu focurile de armă, cum 
sunt obişnuit cu toaca de la bisericuţa din cartierul 
în care locuiesc, le ştiu după cum sună, de parcă ar 
fi nişte note ieşite din sau de pe clapele unui pian 
al războiului (acela-i de AKM, 7,62, acela-i de TT, 
acela-i de AZ, BZ, acela-i de SGM, acela-i de tun 
de 100, acela-i de APR…), iar muzica lor m-a 
însoţit nu numai patru decenii, cât am fost militar, 
ci şi după aceea, adică 18 ani cât au trecut de la 
pensionarea mea, adică de la al treilea picior în 
fund cu mulţumirile de rigoare. Mă va însoţi, cred, 
şi dincolo, când va veni vremea… Și acum, în 
acest moment, le aud ca pe nişte tunete în creier, 
ca pe nişte ecouri reverberante care-mi produc frig 
şi mă privesc de sus, dispreţuitor. Au făcut şi fac 
parte din ceea ce am fost şi sunt eu. Desigur, nu 
am înţeles aceste focuri de armă ca pe un spec-
tacol, ci ca pe o melodie a morţii şi a distrugerii, ca 
pe un vulcan în erupţie din inima mea… Era ca şi 
cum cineva ar fi transformat sunetele înalte de 
pian în cuţite care-mi sfâşiau cuvintele, gândurile, 
percepţiile, viaţa. Şi tot cam aşa este şi acum… Nu 
poţi simţi altfel focurile de armă. Aceasta este me-
nirea lor: să omoare, să distrugă, să îngrozească…  

Din cei patruzeci de ani fizici şi psihici trăiţi 
de mine în armată, zece au fost la şaiba plutonului. 
Ca dascăl al soldaţilor şi gradaţilor. Aici au învăţat 
ei să tragă cu puşca, cu AG-ul, cu mitraliera, cu 
tunul, cu tancul, cu toate armele posibile, dar şi cu 
secunde, minute, ore, zile, săptămâni, luni şi ani 
preţioşi din viaţa lor… Pentru că aşa au cerut 
vremurile… Şi aşa vor cere mereu, de vreme ce 
lumea n-are de gând şi nici timp să se potolească. 
Iar când se va potoli, probabil că va trece şi ea, ca 
şi noi, clipele ei, dincolo, în nemărginire… Iar eu 
i-am învăţat, timp de zece ani, cum să facă asta. Şi 
i-am învăţat şi după aceea, dar la o scară mult mai 
mare. La una operaţională şi chiar strategică. 
Undeva, foarte, foarte sus, aproape de piscul pis-
curilor… Pentru că eu însumi am trecut printr-un 
lanţ de şcoli înalte şi de trepte înalte, din care  
m-am ales cu învăţătura superioară a războiului… 
Eu, care n-am omorât o muscă în viaţa mea… Am 
ajuns să fiu capabil să mânuiesc diviziile şi arma-
tele pe panoplia zeului Marte… Deocamdată pe 
hărţi, prin cărţi şi, într-un fel, prin poligoanele greu 
de identificat şi de cunoscut ale războiului războa-
ielor lumii, de la cel fizic, aşa cum este Babilonul 
zeului Marte din Siria de azi, la cel cognitiv, cel 
mai al dracului dintre toate…  

În seara următoare, când, practic, unităţile se 
retrăseseră în cazărmi, m-am pomenit dintr-odată 
cu un foc de arme automate care venea dinspre 



Gândul Anonimului nr.59-60 Anul XIII /15 Decembrie 2015 

10 

locaţia Ministerului Apărării Naţionale. Se trăgea 
în sus. Trasoarele urcau oblic sau chiar vertical 
spre cer! M-am cutremurat. M-am uitat într-acolo, 
dar nici urmă de elicopter sau de avion inamic. Ce 
dracului fac ăştia?! Îl împuşcă pe Dumnezeu? Au 
înnebunit?! Dar întrebarea aceasta mi-o pusesem şi 
cu o zi mai înainte, când se deschisese focul în 
Piaţa Universităţii, la kilometrul zero al României. 
În acel moment, simţisem o durere sfâşietoare în 
suflet. Refuzam însă că cred că există un singur 
soldat în Armata României care să tragă într-un 
civil din faţa lui, chiar dacă este atacat. Eu cunosc 
bine soldaţii români, pentru că sunt unul din cei 
care i-am instruit. Şi nu i-am învăţat niciodată să 
tragă într-un civil. Toate ţintele noastre, din toate 
poligoanele ţării, erau kaki. A doua zi, un camarad 
de-al nostru de la emisiunea radio a armatei trans-
misese un reportaj pe post. Dar nu spusese esen-
ţialul. Adică cine şi de ce a tras focuri de armă în 
centrul Bucureştilor, la kilometrul zero al României. 
În zilele următoare, am fost în toate unităţile care 
s-au aflat acolo, între Piaţa Universităţii şi Piaţa 
Romană, şi am discutat cu toţi militarii care au 
participat la acele evenimente. Niciunul dintre ei 
n-a îndreptat nici măcar o secundă arma spre 
manifestanţi. Niciunul dintre militarii Armatei 
României nu putea face asta! Când eram coman-
dant de pluton, dacă un militar din plutonul meu, 
din neatenţie sau din joacă, îndrepta arma către un 
alt militar sau către un loc în care se afla un om 
sau un animal, eu îl pedepseam foarte aspru. Era 
singura dată când pedepseam un militar. El trebuia 
să ştie şi să nu uite niciodată că o armă de război 
se îndreaptă numai şi numai împotriva inamicului. 
Iar inamic nu-i este nici colegul lui, nici un om de 
pe stradă, nici o oaie care paşte pe un izlaz… De 
fapt, acolo, în centrul Bucureştilor, nici nu aveau 
cum s-o facă. Pe prima linia a dispozitivului de la 
Intercontinental, se aflau două cordoane de scutieri, 
înapoia lor se găseau patru transportoare blindate 
şi la 10-15 metri erau dispuse unităţile respective. 
În acest interval se aflau diferiţi oameni, unii în 
civil, pe care armata nu-i cunoştea. La un moment 
dat, cei de la Regimentul 1 Mecanizat, unitate 
dislocată pe strada Antiaerianei, au primit ordin să 
trimită în Piaţa Romană un număr de militari 
înarmaţi (era alarmă de luptă şi militarii aveau la ei 
muniţie de război). Cei de la regiment au trimis 
trei camioane cu militari, pe traseul Bulevardul 
Elisabeta (denumirea actuală, pe atunci se numea  
6 Martie), pe la Piaţa Universităţii, apoi spre Piaţa 
Romană. De ce or fi ales traseul acesta, Dumnezeu 
ştie, eu nu! Dar centrul Bucureştiului era ocupat de 
manifestanţi care strigau: Jos Ceauşescu! Vrem 
pâine! Vrem căldură! Vrem Libertate! Vrem 
Demnitate! etc. Şi, în faţa unui asemenea dispozitiv 

al forţelor de ordine şi al armatei, manifestanţii 
erau foarte agitaţi. Aceştia au primit camioanele cu 
militari care se îndreptau spre Piaţa Romană, şi 
care au trecut efectiv prin mijlocul lor, ca nişte 
tâmpiţi, cu fluierături şi huiduieli, cu pietre şi alte 
obiecte aruncate în militari. Dar primele două 
camioane au reuşit totuşi să treacă. Şoferul celui 
de al treilea camion, exact în momentul în care se 
apropia de cordonul scutierilor, a fost lovit cu o 
cărămidă în cap, şi-a pierdut pentru o clipă cunoş-
tinţa şi a scăpat camionul de sub control. Acesta a 
rupt cordonul militarilor scutieri din trupele de 
securitate, cum se numeau atunci, şi s-a oprit la un 
metru de unul dintre cele patru transportoare blin-
date. Fiind rupt cordonul, mulţimea a năvălit pe 
camion. Un caporal, unul dintre cei doi oblonieri, a 
răcnit pur şi simplu la cei din camion: Nu trageţi! 
Şi militarii din camion n-au tras. Se crease însă 
pericolul ca manifestanţii să pătrundă în dispozi-
tivul militarilor, să le smulgă armele şi să o por-
nească spre sediul Comitetului Central, din Piaţa 
Palatului. Nimeni nu-i mai putea opri. Acolo, în 
interiorul Clădirii Comitetului Central, se afla un 
dispozitiv înarmat, format din garda palatului şi 
alte forţe care aveau în responsabilitate securitatea 
acelei clădirii şi a Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român. Dacă acei militari ar fi ripostat, 
s-ar fi declanşat un măcel. Desigur, un astfel de 
măcel era dorit şi chiar planificat de cei care vizau 
nu doar înlăturarea conducerii comuniste de la 
Bucureşti, aşa cum am aflat mai târziu şi cum era 
limpede pentru toată lumea (în acele condiţii, 
majoritatea noastră, a românilor, doream înlătura-
rea cuplului Ceauşescu de la conducerea dictato-
rială a ţării), ci însăşi dezmembrarea României. 

Conştient de o astfel de posibilă desfăşurare, 
comandantul unităţii de instrucţie militari pentru 
paza aeroporturilor, care avea două companii în 
capul coloanei forţelor militare de pe Magheru 
(subunităţi instrucţie pază aeroporturi), urmate de 
o formaţie de ofiţeri elevi din Academia Militară şi  
subunităţi de gărzi patriotice, a comandat deschi-
derea unui foc de avertisment în plan vertical. 
Salva trasă din sute de pistoale mitralieră a cutre-
murat pământul. Manifestanţii care rupseseră 
cordonul scutierilor s-au regrupat în dispozitivul 
dinaintea incidentului şi întregul dispozitiv din 
Piaţa Universităţii s-a refăcut…  

Abia către miezul nopţii, tancurile au trecut 
însă peste baricada ridicată de manifestanţi şi 
aceştia au fost pur şi simplu împrăştiaţi. Din mo-
mentul incidentului cu camionul şi până la miezul 
nopţii, când manifestanţii au fost împrăştiaţi, 49 
dintre aceştia şi-au pierdut viaţa. Am vrut să aflu 
cine anume i-a împuşcat. Răspunsurile pe care  
le-am primit de la sutele de militari şi de la mulţi 
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dintre civilii cu care am vorbit în acele zile mi-au 
întregit imaginea a ceea ce s-a întâmplat acolo. 
Nici un militar din Armata României nu a tras 
direct în oameni în Piaţa Universităţii. Focul la 
vedere al militarilor a fost unul de descurajare şi 
de autoprotecţie prin descurajare. Cei care au tras 
în oameni în Piaţa Universităţii au fost nişte umbre 
negre, nişte profesionişti care ştiau foarte bine ce 
fac şi cărora puţin le păsa de soarta celor aflaţi 
acolo şi cu atât mai puţin de soarta României. S-a 
tras de la gura metroului şi de pe unele clădiri, dar 
mai ales s-a tras din umbră…  

Începând cu 22 decembrie, s-a tras însă, tot 
din umbră, asupra Armatei Române, cu scopul de 
a provoca derută şi confuzie în rândul acesteia, de 
a o determina să riposteze haotic (pentru a o acuza 
ulterior), să doboare avioane imaginare, să-şi ridice 
aviaţia în aer, care, la rândul ei, dezinformată, să 
lovească sistemele de apărare antiaeriană, iar aceste 
sisteme, să deschidă focul împotriva propriei 
aviaţii şi, în acest fel, să ne autodistrugem apărarea 
aeriană, apărarea terestră şi forţele armate. Dacă au 
văzut că nu le merge cu un astfel de scenariu, au 
simulat un atac aerian masiv şi au iniţiat o diver-
siune radio-electronică de proporţii. Cei care au 
făcut asta ştiau foarte bine unde se află staţiile de 
radiolocaţie, unităţile de rachete antiaeriene, marile 
unităţi, unităţile şi subunităţile din dispozitivele 
gata de luptă permanent ala armatei. Nimeni nu a 
îndrăznit însă, atunci, să se confrunte în mod direct 
cu Armata României, care avea atunci patru 
comandamente de armată ce cuprindeau 10 divizii 
mecanizate, două divizii de apărare antiaeriană, o 
divizie de aviaţie, şase brigăzi de vânători de 
munte, două divizii de tancuri etc., la care se 
adăugau vreo patru brigăzi de trupe de securitate 
(jandarmi) şi sute de mii de luptători din gărzile 
patriotice alcătuite din foşti militari, foarte bine 
antrenaţi, plus formaţiuni de rezistenţă despre a 
căror misiune şi sistem de pregătire nu ştia 
aproape nimeni nimic.  

Nu le-a mers atunci duşmanilor României. 
Prin acţiunea ei fermă, Armata României, care 
număra în acele zile peste 300.000 de militari, cu 
state majore foarte bine antrenate, a descurajat 
orice intervenţie din afară şi orice divizare a for-
ţelor în interiorul ţării, apărându-şi astfel unitatea, 
demnitatea, onoarea şi ţara, în condiţiile concrete 
ale situaţiei de atunci. Toţi cei care au uneltit 
împotriva României n-au avut ce face în acele zile. 
Au avut însă grijă să o facă ulterior, distrugând, în 
cei 26 de ani care au urmat, sistemul de apărare al 
ţării, atât fizic, cât şi conceptual, finanţele, indus-
tria, agricultura, cultura, educaţia, sistemul de pro-
tecţia sănătăţii şi vieţii oamenilor, dar mai ales 
industria de apărare…  

…După ce coloana cu steaguri găurite trecuse 
de mine, mă întorsesem la redacţie. Toţi colegii 
mei erau în biroul redactorului şef. Tocmai se 
transmisese vestea că generalul Milea murise. 
Spusesem atunci, cu voce tare, că asta-i şansa 
armatei să se întoarcă în cazărmi, că Milea dăduse 
un astfel de semnal, că el este eroul armatei şi că 
idiotul acela de la TVR care vorbeşte de o nouă 
stare de necesitate e un dobitoc. Unul dintre cei 
care se aşezaseră în fotoliile de la redactorul şef 
avusese grijă să mă avertizeze că băieţii cu ochii 
albaştri veghează şi eu îi răspunsesem imediat că îi 
bag în locul de unde au venit, că s-a terminat cu ei, 
că vremea libertăţii chiar a sosit. Respectivul era 
un glumeţ bine-cunoscut, un redactor uns cu toate 
alifiile posibile şi imposibile şi un băiat de mili-
oane, dar eu devenisem în aceste zile mult prea 
entuziast de perspectiva înlăturării dictatorului de 
la Bucureşti, pentru a nu călca în celelalte 
străchini…   

…Azi noapte, cam după spargerea baricadei, 
nişte inşi de la securitate sau de unde mama 
dracului or fi fost ne luaseră pe amândoi – pe mine 
şi pe el, dar şi pe un al treilea care, ulterior, a 
dispărut în ceaţă –, ne duseseră la câţiva paşi din 
locul în care ne ieşiseră în cale, aproape de Miliţia 
Capitalei cam cum fac ăştia de la securitate, de la 
poliţie, de la justiţie sau de pe unde mama dracului 
or mai fi, pentru că orice stat din lume, mai ales 
statul românesc, calcă cu cizme bădărane şi idioate 
peste demnitatea oricărui om care nu este din 
sistemul lor, ne legitimaseră (eram în civil) şi ne 
sfătuiseră să ne întoarcem la redacţie, pentru că, în 
Centru, lucrurile s-au cam lămurit. Acolo, chiar în 
biroul meu (eram şef al Secţiei Pregătire de Luptă 
şi Învăţământ militar, cea mai importantă secţie de 
la ziar), redactorul şef, care se uita la televizor 
împreună cu ceilalţi din redacţie), primise un 
telefon de la şeful CI-ului de la CIT mi se pare. 
Eram acolo, în faţa lui. Abia ne întorseserăm din 
escapada noastră de noapte. Telefonul acela îl ener-
vase cumplit. Îi răspunsese foarte ferm că şeful 
Secţiei Pregătire de Luptă şi Învăţământ Militar de 
la ziarul armai se află în redacţie, că n-a pierdut 
nicio legitimaţie, şi l-a sfătuit să aibă grijă de grija 
lui… Nu-l văzusem niciodată aşa. Nici cu trei sau 
patru zile în urmă, când îmi încredinţase misiunea 
de a mă ocupa de securitatea şi apărarea clădirii în 
care se afla redacţia. Acel şef a fost un om de mare 
calitate, unul dintre cei mai demni şi mai corecţi 
oameni pe care-i cunoscusem în viaţa mea. 

În seara zilei de 22 decembrie, doar la câteva 
ore după moartea generalului, odată cu înserarea, a 
început sarabanda împuşcăturilor din zona Minis-
terului Apărării Naţionale. Mi-am luat traista în 
băţ şi m-am dus rapid într-acolo să văd ce se 
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întâmplă. N-am văzut mai nimic atunci. Era doar 
un dialog între nişte focuri răzleţe de armă de pe 
unele clădiri din apropierea Ministerului şi cel 
deschis de militarii din regimentul de gardă care 
păzeau şi apărau clădirea ministerului…  

…Cine, Dumnezeu, putea ataca tocmai 
Ministerul Apărării Naţionale, când acolo era 
floarea florii armatei, plus Regimentul de Gardă, 
plus unităţile din Bucureşti. Divizia 1 Mecanizată, 
Divizia 57 Tancuri, ambele operaţionale, şi o puz-
derie de unităţi de cercetare, de arme, de coman-
dament, Bucureştiul fiind cea mai puternică 
garnizoană din ţară.  

În acest caz, capitala ţării şi Ministerul 
Apărării ar fi trebuit să fie atacate de cel puţin 
patru-cinci divizii inamice, plus de o forţă aeriană 
colosală pentru a vorbi de o primejdie reală! Or, 
unde mama dracului sunt diviziile astea inamice?! 
Cum de nu le-a văzut nimeni până acum. Cum de 
nu le vedeam eu care mă aflam acolo, în apropiere, 
printre blocuri?! De unde ar fi putut să vine?! Şi, 
mai ales, cum?! Pentru transportul unei astfel de 
forţe expediţionare (dacă poate fi vorba de aşa-
ceva!) era nevoie de toată aviaţia de transport a 
NATO şi a Tratatului de la Varşovia împreună, 
plus de o forţă de acoperire uriaşă, de cel puţin o 
treime din valoarea forţei principale! De unde aşa 
ceva? S-a coalizat oare toată planeta împotriva 
capitalei României?! Iar noi habar n-aveam!? Să 
fim serioşi, nu putea fi posibil aşa ceva! Au venit 
extratereştrii? Dar ăştia nu vin cu pistoale mitra-
lieră model 47, ci cu arme sofisticate, cu laseri, cu 
arme ale undelor şi cine mai ştie cu ce tehnologii 
de care noi n-avem cum să ştim. 

Bazaconii! Nu este posibil aşa ceva! Atunci? 
Atunci ce se petrece?  

…De dimineaţă, înainte de ivirea zorilor, 
coloane uriaşe de oameni s-au pus în mişcare din 
zonele platformelor industriale spre centru Capitalei. 
Una dintre ele a trecut chiar pe lângă mine, pe str. 
Ştirbei Vodă. Eram în civil şi mă întorceam din 
centru Capitalei, împreună cu un coleg din redac-
ţie, după ce trecusem printr-o parte din experienţa 
acelei nopţi de pomină din Piaţa Universiotăţii. 
Marşul acelei coloane m-a entuziasmat şi, în 
acelaşi timp, m-a îngrijorat foarte tare…   

M-a impresionat, mai ales, steagul găurit. Era 
drapelul României, sub care eu jurasem să-mi apăr 
ţara chiar cu preţul vieţii. Cum de îndrăzniseră să-i 
facă aşa-ceva? Cel care-l purta decupase şi arun-
case stema ţării. El sau altul, n-aveam de unde să 
ştiu. Dar, oricum, cineva o făcuse cu premeditare. 
Poate că avea deja pregătit din timp un astfel de 
steag. Sau chiar mai multe. Cum să le treacă prin 
cap muncitorilor de pe o platformă industrială să 
decupeze stema ţării de pe drapelul României?! 

Exclus! Desigur, dictatorul trebuie alungat, judecat, 
spânzurat, executat etc. etc… Toţi doream să-i 
cerem socoteală – lui şi consorţii lui – pentru 
căderea ţării, pentru nefericirea oamenilor, pentru 
foarte multele lucruri care mergeau din ce în ce 
mai prost… Cum să stea oamenii la coadă pentru 
nişte „adidaşi” sau „fraţii Petreuş” (gheare de pui), 
când ţara avea sute de combinate de creşterea 
păsărilor, iar carnea de pui mergea la export?! 
Cum să tremuri de frig iarna şi să faci cozi inter-
minabile la benzină în ţara petrolului şi a gazelor 
naturale?! Îmi venea pur şi simplu să-i strâng de 
gât pe cei doi, deşi ştiam foarte bine că ţara este, 
de fapt, constrânsă să strângă cureaua pentru achi-
tarea datoriei externe. Dar de ce trebuia neapărat 
achitată şi încă aşa de repede şi cu un astfel de 
preţ? De ce să suporte tot populaţia acest sacri-
ficiu? Curbe de sacrificiu şi în socialism?! Adică 
în ţara muncitorilor, ţăranilor şi intelectualilor… 

Toate astea, într-un fel, le înţelegeam şi mă 
revoltam şi eu, ca toţi ceilalţi. Dar steagul? Dar 
stema, adică simbolul unităţii ţării prin bogăţiile ei, 
prin echilibrul ei teritorial, prin armonia ramurilor 
economiei, prin calitatea oamenilor…? Ce aveau acei 
oameni care purtau drapelul României cu logo-ul 
stemei? Era o întrebare la care, pe moment, nu am 
găsit răspuns. Am făcut însă imediat asocierea cu o 
inscripţie pe care am văzut-o, în treacăt, azi-noapte, 
undeva, pe un gard, în apropierea Gării de Nord, şi 
iarăşi m-am cutremurat. Azi noapte, am zărit, în 
treacăt, pe acel gard o inscripţie: Jos comunismul! 
Era scrisă cu litere sângerii, de vreun metru, şi 
destul de îngrijit.  

Da, aveam de-a face, într-adevăr, cu o revo-
luţie. Pregătită din timp şi, probabil, în detaliu. 
Potrivit educaţiei mele anterioare şi zecilor de cărţi 
citite, am văzut deja declanşată o bătălie intermi-
nabilă pentru putere, pentru averi, pentru fel de fel 
de averi, de la pământ la imobile, păduri şi mili-
oane de lei sau de dolari, pentru poziţii influente, 
exact ca în perioada interbelică, cu o populaţie 
divizată, cu o ţară vulnerabilizată la maximum, 
fără nicio garanţie serioasă şi durabilă de securi-
tate, cu o armată care va fi decimată, umilită, 
batjocorită, lăsată la îndemâna mahalalei maida-
nezilor moralei frustraţilor de toate felurile, cu o 
uriaşă masă de analfabeţi, cu o populaţie învrăj-
bită, îndobitocită, dusă din datorii în datorii, 
repusă în sclavia de odinioară, cu o conducere 
politică aservită Occidentului (era clar că lovitura 
de stat fusese pusă la cale de către Occident cu 
acceptul Uniunii Sovietice, care avea un cui uriaş 
împotriva României rebele), fără personalitate, cu 
o armată pe butuci, cu fel de fel de corupţii şi 
afaceri veroase… Cu revanşarzii revitalizaţi, cu 
extremiştii încurajaţi, cu hoţii puşi la patru ace… 
Şi iarăşi m-am cutremurat.  
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…Coloana de pe platforma industrială de 
Vest înainta spre centru agitată, cu mers tremurând 
de frică sau de tensiune, cu ochi speriaţi, aproape 
ieşiţi din orbite, ca în spaima morţii şi guri 
strigând aproape disperate: „Veniţi cu noi!”, „Nu 
vă fie frică, Ceauşescu pică!”, cu paşi care călcau 
apăsat asfaltul, ca nişte miocarzi ai unor inimi în 
fibrilaţie, dar nu tocmai cu picioarele lor, cu 
oameni care nu gândeau momentul, ci doar urmau 
automat evadarea spre centru, la adăpostul 
celorlalţi oameni care evadau, ca şi ei, tot spre 
centru, ca într-o implozie.  

…Am simţit, în acea dimineaţă de după 
groaza de sânge din centrul Capitalei, că oamenii 
aceştia din coloane, cu steagurile României fără 
stema României, vor desăvârşi sfârşitul celor doi 
Ceauşescu, şi, într-un fel, m-am bucurat… Era, 
recunosc, o bucurie îngrijorătoare, pentru că, oricât 
eram eu de uns cu toate alifiile teoriei războiului şi 
practicii instruirii armatei, nu întrezăream nici un 
fel de orizont liniştit, ci doar unul foarte cenuşiu şi 
foarte nesigur…  

De acolo, din punctul de întâlnire cu colana 
care venea dinspre Drumul Taberei, până la 
redacţie erau doar vreo două sute de metri. 

Împreună cu colegul meu – el înalt de aproape doi 
metri, eu doar de 1,67 – am ajuns în redacţie, iar 
de acolo ne-am dus la marea buluceală implozivă 
din Piaţa Palatului.  

Elicopterul cu cei doi Ceauşescu tocmai se 
desprindea de pe acoperişul CC-ului, fostului CC, 
care, iată, nu mai era, se spulberase ca o păpădie 
răscoaptă, liniştea vuia, oamenii se urcaseră pe 
tancuri cu flori, iar temutul balcon al CC-ului se 
umpluse de un Dinescu cu o lumânare, de un 
general Voinea, comandantul Armatei 1 Bucureşti, 
cu cascheta trasă pe ochi, de parcă-i era cu două 
numere mai mari, aproape tâmp, cu mormane de 
flori şi cu degete care desenau semnul victoriei… 

Am simţit şi eu gustul sărat de îndoielile de 
peste noapte al acelei victorii încă parţiale, dar  
suficient de mari pentru a o simţi ca pe o revărsare 
de creier, şprenguită de întrebările de care-mi era 
teamă şi ruşine, de gândurile care-mi inundau 
ţeasta şi ochii, de soarele care mai avea tupeul să 
strălucească, deşi o zi din istoria României apunea 
cu tancuri şi flori în Piaţa Palatului regal din epoca 
comunismului intra-capitalist… 

Grl.bg. (r) dr. Gheorghe Văduva 

 
 

 

DE-ALE REVOLUŢIEI 

 

Ioan GANEA-CHRISTU 
CV ingineresc 
►Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea de 
Mecanică Agricolă, 1981 ► Şcoala populară de artă 
Bucureşti – secţia pictură, 1984 ► doctor în ştiinţe 
inginereşti, specialitatea mecanică, 2009 ► membru al 
Asociaţiei Societatea Inginerilor Mecanici Agricoli din 
România (SIMAR) din 1996 ► consilier proprietate 
industrială – brevete de invenţie şi membru al Camerei 
Naţionale a Consilierilor în Proprietate Industrială din 
România (CNCPIR) din 2007 ► membru al Societăţii 
Inventatorilor din România (SIR) din 2007 ► membru 
al Asociaţiei Liga Albanezilor din România din 2004  
► membru al Fundaţiei culturale NIPPONICA  (1991-
2013) ► membru al Asociaţiei Generale a Inginerilor 
din România (AGIR) din 2012 ► membru al Fundaţiei 
„Gheorghe Ionescu Şişeşti” din 2014. 

► 40 articole tehnico-ştiinţifice publicate ► 10 brevete 
de invenţie şi alte 30 de cereri de brevet de invenţie 
înregistrate şi aflate în curs de examinare la OSIM  
► 35 premii (Diplome şi medalii) la Saloanele naţionale 
şi internaţionale de invenţii ► Carte de specialitate 
publicată: „Condiţionarea legumelor bulboase, cu apli-
caţii la arpagic” - Editura Terra Nostra, Iaşi, 2009, 
ISBN 978-973-1888-41-5. 
CV literar-artistic 
►mâzgăleli pe pereţi (preşcolar) ►tezele la limba 
română (şcoala generală şi liceu) ►”oracolele” din 
gimnaziu ► poezie şi grafică la revista Liceului Ion 
Creangă „Frământări” 1970-1974 ► redactor şef 
Foaia volantă „ARTEMA” – Facultatea Mecanică 
Agricolă (1976-1981) ► haiku, desene şi procesare 
computerizată la Revista HAIKU a Societăţii Române 
de Haiku (1992-1996) ►poezie, epigramă, proză scurtă, 
grafică, secretariat şi tehnoredactare la Suplimentele 
„Literar ing” şi „Ing epigrama” ale Ziarului 
„UNIVERS INGINERESC” - AGIR (2013-prezent)  
► director tehnic, tehnoredactor şi articole la Revista 
„Amprentele sufletului” (2014-prezent) ► publicaţii în 
revistele „Cronos”, „Prietenul albanezului”, „Bogdania”, 
„Gândul anonimului” ş.a. ► Volum de proză scurtă, 
poezii şi pictură: „De-ale mele, de-a valma” – Editura 
Privirea, 2010, ISBN 978-973-1936-05-5 ► 5 expoziţii 
de pictură şi grafică ► recenzii la 5 cărţi publicate. 

 
S-au spus şi s-au scris multe despre marea sau 

mica schimbare din decembrie ’89, dar cu sigu-
ranţă nu deajuns şi poate nu întru totul adevărate, 
de vreme ce nu se poate clarifica. 
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Nu intenţionez să scriu istorie, doar să pun şi 
eu, nu o cărămidă, ci o pietricică la mozaicul de 
fapte concurente care au învăluit în ceaţă mişcarea 
generală, amplificată de mulţi factori scăpaţi de 
sub control, numită de unii, revoluţie. E vorba de 
participarea-mi infimă, anonimă şi fără vreun 
efect. 

În dimineaţa zilei de 21 decembrie anul de 
atunci, am avut o premoniţie (aveam foarte vagi 
informaţii despre ce se petrecuse în realitate la 
Timişoara) şi m-am învoit câteva ore pentru a mă 
instala la coada de la benzinăria Mioriţa (care 
începea aproape de cartierul Pajura, via gara 
Băneasa, prin spate, să nu se vadă!). Eram noro-
cosul deţinător a două bonuri de zeamă energetică 
(primisem unul cadou de la un unchi mai în vârstă 
care nu prea mai scotea „scodiţa”). 

La aşa mândreţe de coadă estimam ca arhisu-
ficient timpul pentru a rata convocarea la mitingul 
de la Cina. 

Dar, de unde!... După numai o oră, în care am 
avansat cu vreo 10 maşini (funcţiona numai o 
pompă la care veneau şi intruşii vremii, sau se 
termina marfa adusă cu ţârâita) un coleg, trimis 
special, mă anunţă grav că tre’ să vin negreşit. 

Am lăsat benzina şi m-am alăturat grupului de 
colegi care trebuia să participe la „ultimul meting”, 
pe lângă alte grupuri de la alte institute, fabrici şi 
uzine. 

Pe drum şi la locul faptei, colegii mai chiu-
langii, nu numai de la aceste acţiuni, au cam scăpat 
de materiale (portrete şi steaguri). 

Din locul în care eram repartizaţi aproape per-
manent, cam în mijlocul pieţei din faţa restauran-
tului Cina, nu vedeam şi nu ne-ar fi interesat 
niciodată, scena cu personajele arhicunoscute din 
C.C. De obicei era o atmosferă de bancuri, o 
pierdere de vreme, care oricum era mai scurtă 
decât programul de serviciu (chiar ne bucuram de 
câştigarea a minim 2-3 ore). 

La un moment dat, a început să se audă în 
difuzoare un vuiet, un murmur, apoi ca un trosnet 
continuu, un fel de trepidaţii, plesnituri, împuş-
cături, din ce în ce mai tare şi parcă mai aproape ... 

Oamenii se gândeau în primele secunde la un 
cutremur, la ceva care se amplifica, gen – bătut în 
asfalt cu steagurile sau cu tablourile care aveau un 
suport... Ţipau femeile!... Oricum, aproape toţi, 
zeci de mii, am făcut stânga-‘mprejur, fiind împinşi 
violent şi oarecum organizat, de valurile celor din 
primele rânduri, creându-se o groaznică ambuscadă 
dezvoltată şi de „materialele” căzute sau aruncate 
pe caldarâm şi de care ne împiedicam... 

Nimeni nu ştia ce se întâmplă, zgomotele se 
suprapuneau cu rumoarea inerentă a unei mulţimi 
în derivă,  panicată ... După ce am reuşit să ne de-
părtăm suficient, am simţit ajutorul unor miliţieni, 

faţă de care prima reacţie era să ne ferim, nişte 
personaje pe care nu le mai recunoşteam după 
blândeţea şi amabilitatea afişate în dirijarea mase-
lor către direcţiile de evacuare rapidă şi sigură a 
zonei...Poate nu erau miliţieni, ştim noi ? 

– Lua-ţi-o prin stânga Ateneului, apoi pe la ... 
că e mai liber... 

Şi au avut dreptate. Am reuşit să scăpăm de 
acea prostie, nebunie, isterie, ... şi ne-am reîntâlnit, 
aşa cum am apucat să ne înţelegem, o parte din 
colegi, la Piaţa Victoriei. Unul singur, din cei 40 
de (încă) tovarăşi, a ajuns şi cu steagul, căruia a 
doua zi, i-a decupat stema şi l-a expus, mândru, la 
locul de muncă. 

Nu s-a uitat nimeni la ceas, dar am ajuns pe 
jos la institut, pe lângă aeroportul Băneasa, în jur 
de ora 12. 

Colegii rămaşi la „muncă” au reuşit să smulgă 
numai de la mine (ceilalţi erau aşa de speriaţi şi de 
marcaţi...) o descriere, cât se putea de obiectivă a 
evenimentelor prin care am trecut ... 

A venit apoi cineva cu ideea de a intra în 
camera comitetului de partid unde era un televizor şi 
astfel am prins pe la ora 13, decolarea elicopterului... 

Bucurie nemărginită! Scandări de libertate! 
Lacrimi de descătuşare! Îmbrăţişări! 

S-a dat jos imediat portretul şi s-a format un 
grup (fără să fie vreun lider) cu care am plecat pe 
jos, înapoi la Televiziune. 

Până în podul Băneasa, în faţa unui punct 
păzit permanent de soldaţi, am fost fotografiaţi şi 
filmaţi de către nişte civili, care ni s-au părut cam 
dubioşi, cu aparate performante ... 

– Am băgat-o pe mânecă, cu filmagiii ăştia! 
Dar am mers mai departe, unii aveau câte un 

radio şi răspândeau veştile cu fuga şi elicopterul, 
tancurile şi Târgoviştea,… 

Se mergea în coloană, sute de oameni, destul 
de repede. 

Ajungem. Pe trotuarul din faţa Televiziunii, 
un spectacol cât se poate de interesant: aproxima-
tiv 50 de oameni strigau din răsputeri: 

– Jos Păunescu! (Adrian) Huo! 
Şi de unde “jos”? Chiar dintr-un copac, la 

vreo 3 metri înălţime, de nu puteai crede că şi-a 
urcat singur sutatreizeci de kilograme… 

Alţii, tot cam 50 la număr, îl aclamau, de nu 
mai ştia omu’ ce să facă. Stătea în continuare, 
nemişcat, asemeni unei pisici speriate, uitându-se 
la câinii care o latră la baza copacului. 

Agitaţie mare în curtea Televiziunii, foarte 
aglomerată, dar, auzind tot mai des nişte împuş-
cături cam înfricoşătoare prin şuieratul specific şi 
fiind cu câţiva colegi şi vecini, tineri familişti şi 
părinţi, ne-am hotărât să-l lăsăm în pom (şi se vede 
treaba că până la urmă s-a descurcat chiar foarte 
bine!) şi să părăsim zona plecând tot pe jos, spre 
casă, în zona Obor. Se făcuse ora 17, întuneric;  
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mă aştepta şi pe mine familia din care făcea parte 
şi o fetiţă de 10 luni ... 

A doua zi, la serviciu. Pe drum, controale la 
maşini... Ne opreau nişte civili cu banderole, revo-
luţionari convinşi, înrăiţi, descătuşaţi, dintre care 
unul, căutând aproape bezmetic şi cred că de capul 
lui, terorişti şi arme „dum-dum” prin portbagajul 
maşinilor, prin torpedou, s-a luminat odată la faţă: 

– Aha, KENT pentru miliţieni ... Dă-l încoa’, 
că nu mai e nevoie de şpagă ... Acum e libertate ... 
Dă-i drumu’ ... 

Trec de filtru şi la institut se făceau liste cu 
ofiţerii de serviciu şi comandanţii gărzilor patrio-
tice. N-am scăpat de la nici una; în fiecare zi, prin 
alternanţă. Ne-au venit arme şi muniţie de la 
«Semănătoarea»... 

Un fapt interesant:  
Într-o noapte, cred că 23/24 decembrie, ne pro-

punem să blocăm şi să sigilăm uşa biroului secu-
ristului/securiştilor care «răspundeau» de instituţia 
noastră, poate şi a altora. Zis şi făcut: două lacăte 
noi, babane, verificate zilnic la schimbul gărzilor. 

După aproape liniştirea apelor, în primele zile 
din ianuarie ’90, când în prostia şi naivitatea 
noastră credeam că au dispărut acele personaje, 
sau au fost detaşate în alte oraşe, făcând rocada cu 
cei de pe-acolo, ne-am hotărât să deschidem lacă-
tele cu pricina ca să vedem ce e înăuntru. 

STUPOARE! ABSOLUT NIMIC! Nici un bilet 
de tramvai, o scamă, ceva ... şi nici pe geam nu  
s-ar fi putut opera… Dar când? Numai ei ştiu… 
Poate şi administratorul … 

Şi o aventurare: 
La semnalarea şi insistenţele unui paznic care 

observase într-un ochi din podul unei case din zona 
Băneasa, două persoane în mişcare, şi suprapus cu 
zgomotele de împuşcături răzleţe, un zbanghiu de 
coleg, ne-a convins, foarte greu de altfel, să ne 
deplasăm (cum eram şi înarmaţi) la locul indicat. 

A trebuit să facem o primă cale-ntoarsă, când 
am ajuns la gardul unităţii militare, unde santinela 
hotărâtă să îndeplinească ordinele speciale situaţiei 
de revoluţie, ne-a somat să stăm pe loc.  

Aventurierul nostru, scoate căciula (după el 
gestul fiind unul prietenesc) şi strigă:  

– Lasă-ne să trecem că sunt nişte terorişti 
acolo, în podul casei…şi încearcă grăbit să escala-
deze gardul… 

– Stai că trag! – somează santinela. 
Colegul: 
– Nu trage, măi, suntem vecini cu voi, uite-i şi 

tu pe ăia doi de acolo, din podul casei (şi iar se 
auzeau împuşcături dezorganizate). 

S-a convins soldatul, şi-a chemat superiorii, 
le-a explicat de ce insistam şi aceştia ne-au însoţit 
la punctul care părea atât de periculos. Ca-n filme, 
am înconjurat cu emoţie casa, i-am somat pe 
„terorişti” printr-un megafon să iasă dezarmaţi şi 
să se predea cu mâinile-n sus. Între timp, alte 
plesnituri de focuri de armă din diferite părţi. 

Ai naibi terorişti, invizibili…Nu se supuneau 
deloc… S-a dat ordin de spargere a uşilor, s-a 
pătruns cu forţa în clădire şi după un sfert de oră  
s-a clarificat situaţia. 

Ei, asemeni cutremurului muntelui din care 
răzbate, la final, un rozător, aşa s-au predat un 
bătrân cu nepotul său, care locuiau în acea casă şi 
se uitau, gură cască, speriaţi sau fascinaţi la 
«tragerile din zonă»…Chiar a rămas un lait motiv : 

– Se trage în Băneasa ! 
Cu câtă lejeritate am primit armele şi muniţia… 

şi cu câtă stricteţe s-au strâns după două-trei 
săptămâni, cu justificarea fiecărui cartuş lipsă… 

Armata lu’ peşte n-a prins nici un terorist, dar 
grupul nostru era cât pe-aci să de-a lovitura cu 
bunicul şi nepotul… 

Ioan Ganea-Christu 
 
 

 

 
G-ral.lt. cu trei stele (r) Ioan BĂLĂEI 

 
ZORRO 

Într-un orăşel din Ardeal exista, prin anii 
1960, un personaj extrem de interesant. Nu ştia 
nimeni când s-a ţesut, în timp, legenda din jurul 

lui. Cert este faptul că era cunoscut de toată lumea, 
de la bătrâni la copii, sub pseudonimul „Zorro“. 
Unii nu înţelegeau de unde-i vine porecla bărba-
tului. Putea fi văzut adesea, cu un accesoriu vesti-
mentar mai puţin obişnuit în zonă. La ţinuta sa, 
întotdeauna elegantă şi afişată cu distincţie, se 
adăuga o pălărie cu boruri largi şi drepte, de 
culoare neagră sau albă, ceea ce sugerase, cuiva, 
asemănarea cu un personaj de film ce rulase, cu 
succes,  în primii ani după război. 

Filmul de capă şi spadă, obişnuit în acei ani, 
dar printre puţinele producţii americane care au 
mai rulat la sfârşitul anilor 80, când cenzura deve-
nise obsedantă şi, oricum, inutilă, a lansat un erou 
îndrăgit, plin de curaj şi de farmec, permanent în 
luptă pentru apărarea oamenilor de rând şi săraci, 
pentru dreptatea celor mulţi, un fel de Iancu Jianu 
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de-al nostru, pe care regizorul l-a imaginat în chip 
de Don Juan. Întotdeauna în acţiunile lui, „Zorro“, 
justiţiarul, purta o pălărie neagră cu margini largi 
şi drepte, precum şi o eşarfă pe faţă pentru a nu fi 
recunoscut, iar în derularea evenimentelor se afla 
în prim-plan, de fiecare dată, cel puţin o femeie 
frumoasă şi, de regulă, bogată. În slujba iubirii şi a 
dreptăţii, Zorro era gata de orice sacrificiu. 

Cine era „Zorro“ al nostru? Era un localnic, pe 
nume Dumitran Liviu, maistru mecanic la combina-
tul metalurgic, student la Cluj, la „fără frecvenţă“, şi 
un celibatar convins. Despre trecutul lui nu se 
cunoşteau prea multe lucruri. Totuşi, cineva a 
povestit odată că Liviu a avut o copilărie nefericită 
şi că a rămas orfan de mic. Se spunea că a fost şi 
copil de trupă la un regiment de grăniceri din 
Deva, cu care a făcut şi războiul. 

La terminarea acestuia, a urmat o şcoală de 
subofiţeri, pe care a absolvit-o, fiind repartizat la 
un pichet de grăniceri din Delta Dunării, pe braţul 
Chilia. Acolo a făcut câţiva ani serviciul în condiţii 
foarte grele. Povesteau unii, din spusele lui, că cel 
mai mult a suferit de singurătate acolo, la pichet, 
unde jumătate de an, împreună cu câţiva soldaţi, 
nu vedea decât apă, stuf şi animale. În apropiere, 
era şi un lagăr de deţinuţi politici, care lucrau la 
stuf în condiţii inumane, de izolare şi adevărată 
exterminare. 

După un timp, într-o lună de iarnă, încercând 
să traverseze un canal, a căzut în apa rece ca 
gheaţa. L-a salvat grănicerul cu care plecase în 
patrulare, însă de atunci s-a îmbolnăvit grav de 
plămâni şi a fost pensionat. 

Lumea mai avea şi alte variante, cum că ar fi 
fost înşelat în dragoste, şi acum se răzbuna, şi 
multe altele. Cert însă era că, aparent, bărbatul îşi 
trăia viaţa. Prin ce a devenit el cunoscut şi recu-
noscut, justificându-şi porecla, vom afla mai 
departe. 

Staţia C.F.R. din localitate, constituia un mic 
nod de cale ferată, întrucât deservea, pe o linie 
secundară, un oraş mai mare, aflat la nici 10 km. 
Călătorii, schimbând astfel trenul, erau nevoiţi să 
aştepte uneori legăturile, mai multe ore la rând, de 
regulă noaptea, când circulau trenurile rapide şi 
accelerate pe distanţe lungi. Pentru aceasta, aveau 
la dispoziţie cele două săli de aşteptare, respectiv 
clasa 1 şi 2, în majoritatea timpului aglomerate, 
îndeosebi sâmbăta şi duminica, precum şi în 
preajma sărbătorilor. Trebuie să menţionăm că cele 
două săli erau prea puţin confortabile şi categoric 
neprimitoare. 

Domnul Liviu, alias „Zorro“, în timpul liber, 
îmbrăcat îngrijit, dădea câteodată, spre seară, o 
tură prin gară. Consulta mersul trenurilor, afişat pe 
un panou, schimba câteva vorbe cu ceferiştii 

întâlniţi, timp în care observa discret călătorii, înde-
osebi femeile singure. Făcea aceasta foarte firesc, 
fără precipitare şi chiar cu o anumită detaşare. 

Devenise expert în studierea călătorilor, fiind 
foarte atent la o serie de amănunte ce prezentau 
interes, de la starea de spirit a femeilor, bineînţeles 
înfăţişarea fizică, vestimentaţia, şi până la bagaje 
etc. În momentul când alegerea era făcută, Zorro 
îşi făcea simţită prezenţa, interesându-se de la 
ceferişti sau chiar de la călători despre situaţia 
trenurilor aflate în parcurs şi sosirea lor la timp. 
Apoi folosea un moment prielnic pentru a se 
adresa politicos persoanei alese. 

– Sărut mâinile, distinsă doamnă (domnişoară). 
Vă rog să mai iertaţi. Sunt inginerul Liviu Dumitran. 
Aici îşi scotea respectuos pălăria, se înclina cere-
monios, aşteptând un gest sau un răspuns încu-
rajator. 

Continua apoi discuţia, folosind una din for-
mulele experimentate, care avusese succes total 
sau parţial. Liviu le spunea prietenilor că o 
variantă de adresare nereuşită pentru o femeie 
putea foarte bine să fie acceptată de alta. Oricum, 
nu se apropia de cineva decât după ce constată că a 
fost remarcat şi este privit cel puţin îngăduitor. 

Discuţia se derula în continuare, într-un fel 
sau altul: 

– Îmi permiteţi să iau puţin loc lângă dvs.? Vă 
mulţumesc. Din nefericire, condiţiile, aici, în sala 
de aşteptare, sunt mizerabile. Atâta lume circulă şi 
trece pe aici şi văd câtă indolenţă faţă de asigu-
rarea unui minimum de confort pentru călători. Să 
nu mai vorbim de curăţenie. I-am atras atenţia şi 
şefului staţiei, care îmi este amic, dar se plânge că 
nu are fonduri pentru îmbunătăţirea condiţiilor. Dă 
din mâna a lehamite şi apoi continuă. 

– Am venit la gară să mă interesez de un tren 
accelerat, care vine de la Oradea. Un coleg vrea 
să-mi trimită un colet şi nu ştiu dacă are vagon de 
bagaje acest tren. Este mai direct să-l primeşti aşa, 
decât prin poştă, pe unde face câteva zile. 
Călătoriţi departe? Mergeţi la Bucureşti?  

– Nu, la Bacău. Schimb la Ploieşti. 
– O, dar aveţi de aşteptat câteva ore şi apoi o 

să călătoriţi toată noaptea. Există un tren mai bun 
mâine dimineaţa, călătoreşti pe timp de zi şi are 
foarte bune legături spre Moldova. Am călătorit şi 
eu acum câtva timp pe ruta asta. Am fost la 
Suceava, la un simpozion de specialitate. Mă 
scuzaţi o clipă. 

Se ridică şi ieşi puţin pe peron. Reveni 
privindu-şi ceasul de la mână. 

– Vă văd obosită. Ar fi bună o cafea. Din 
păcate, aici, în gară, nu v-o pot oferi. Nu avem aici 
nici măcar un automat, cum am văzut în occident. 
Este mult fum şi un aer greu de respirat aici. În 
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curând, locomotivele cu abur vor lăsa locul celor 
electrice şi astfel vom scăpa de poluare. În ţările 
dezvoltate, transporturile pe căile ferate s-au 
modernizat mult. Să sperăm că şi la noi se va 
întâmpla asta. 

Îşi privi mâinile cu o grămadă de nemulţu-
mire, după care căută cu privirea în jur. 

– Uite, nici pe mâini nu ai unde să te speli. 
Peste tot este funingine. 

– Într-adevăr, nu sunt condiţii prea bune, spuse 
femeia, încercând să se aşeze într-o poziţie mai 
comodă pe banca din lemn. 

În sală a apărut un ceferist. L-a văzut pe 
„Zorro“ şi, ducând mâna la chipiu, l-a salutat cu 
„Să trăiţi, dom’ inginer!“. Liviu i-a răspuns prin 
închinarea capului. I se adresă doamnei cu o 
atitudine plină de respect. 

– Aş fi nespus de încântat să vă cunosc numele. 
– Mirela! 
„Zorro“ se ridică şi se înclină uşor, după care, 

cu un oftat, spuse: 
– Mi-a făcut mare plăcere să vă cunosc. Păcat 

că sunteţi numai în trecere. Probabil sunteţi preo-
cupată să ajungeţi cât mai repede acasă la copii, la 
soţ. 

Femeia schiţa un zâmbet după care brusc 
deveni serioasă. 

– Nu am copii. 
– Nici eu, interveni prompt Liviu. Bineînţeles 

nu am nici soţie. Sunt divorţat. N-a mers. Nu i-am 
reproşat nimic. Ce rost avea. Nu ne-am potrivit şi 
basta. Apoi, puţin melodramatic. Asta-i viaţa. Nu  
mi-am pierdut însă speranţa. Poate voi cunoaşte pe 
cineva. O femeie pe care să o fac fericită. Îmi 
doresc foarte mult să nu mai fiu singur. Am tot  
ce-mi trebuie din punct de vedere material. Ce 
folos? 

– Şi eu sunt singură. Ştiu ce înseamnă asta.  
Domnul inginer îi făcuse o impresie bună. 

Apoi, se înserase binişor şi compania unui bărbat 
amabil, într-o sală de aşteptare neprimitoare, era 
bine venită. 

– „Zorro“ se uită din nou la ceas. Părea 
frământat de ceva. 

– Mi-am amintit acum de o piesă de teatru 
foarte frumoasă şi interesantă. O poveste de dra-
goste începută într-o gară de provincie. Nu ştiu 
dacă aţi văzut spectacolul. A fost difuzat şi la 
„Teatrul radiofonic“. Piesa se numea „Steaua fără 
nume“. Mi-a plăcut foarte mult. 

– Parcă am auzit de ea, dar nu am văzut-o, 
mărturisi Mirela. Şi cum s-a terminat povestea de 
dragoste? 

Atmosfera se mai încălzise, discuţia începea 
să se lege. Domnul inginer devenise foarte curte-
nitor şi nu scăpa nici un prilej ca să adreseze 
complimente doamnei. 

De aici încolo, întâlnirea „întâmplătoare“ din 
gară se putea derula în fel şi chip. Fie că doamna 
Mirela a acceptat să-l însoţească pe Domnul Liviu 
câteva minute acasă la o cafea, fiindcă locuia 
imediat lângă gară, şi apoi rămânea până la trenul 
de dimineaţa, sau mai mult, fie că totul s-a 
terminat în sala de aşteptare, „Zorro” fiind nevoit 
în caz de refuz să se retragă, la fel de politicos şi 
zâmbitor ca la început. 

Succesele în plan sentimental ale domnului 
inginer erau sesizate uneori, în oraş, atunci când 
„Zorro“ apărea pe corso, la braţ, cu o femeie 
frumoasă, străină de localitate. Liviu trecea agale 
prin centru, pe strada principală, răspunzând cu 
amabilitate salutului cunoscuţilor. 

Prietenii i-au îndeplinit rugămintea, adresată 
la o halbă de bere, ca atunci când va fi văzut în 
oraş cu o femeie, să fie salutat cu „Domnule 
inginer“, întrucât nu peste mult timp va termina 
facultatea la fără frecvenţă. 

Liviu avea o garderobă bogată, prefera costu-
mele de culoare deschisă, mereu în pas cu moda, 
folosea cămăşi albe şi cravate înflorate, iar la 
plimbare întotdeauna purta mănuşi şi pălăria cu 
borul larg şi drept. 

Ieşind la plimbare cu o femeie, mergea atent 
alături de ea, oferindu-i braţul şi afişând o atitu-
dine curtenitoare, cu gesturi studiate. 

Pe timpul deplasării la braţ cu femeia, îşi 
permitea scurte opinii graţioase, când îşi scotea 
pălăria cu gesturi largi, pentru a răspunde la salutul 
cunoştinţelor, folosind formula „Vă salut cu 
deosebit respect, domnule sau domnilor…!“ 

De statură mijlocie, mai de grabă scund, însă 
bine proporţional, avea părul negru, îngrijit, şi 
purta favoriţi lungi, depăşind lobul urechii. Se 
bărbierea mereu proaspăt, când ieşea în oraş, şi se 
parfuma discret, mâinile fiindu-i mereu îngrijite, 
fără să-i trădeze cât de puţin profesia de mecanic. 

Liviu era un foarte bun meseriaş; oamenii din 
întreprindere, de la muncitorii echipei sale şi până 
la şefi, îl apreciau ca specialist şi bun organizator. 
Avea un talent deosebit să-şi cunoască şi să-şi 
apropie oamenii, asta probabil încă de pe timpul 
când comanda o subunitate cu misiuni de pază la 
frontieră, în condiţii deosebit de grele. Era chemat 
uneori de acasă, în tura liberă, pentru a înlătura o 
avarie mecanică şi a efectua reparaţii dificile. 

Fruntaş în întrecerea socialistă, competiţie 
declanşată la nivelul proletariatului din toată ţara, 
„Zorro“ avea un salariu bun, era premiat mereu 
pentru rezultatele în producţie şi se bucura de o 
anumită prosperitate materială şi financiară. Avea 
o casă moştenită de la o rudă îndepărtată, pe care o 
amenajase şi o mobilase cu mult gust. Îşi montase 
până şi o centrală termică, astfel încât avea 
permanent căldură şi apă caldă la discreţie. 
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Nu era cunoscut ca fiind consumator excesiv 
de băuturi alcoolice. Călca în restaurant numai la 
ocazii deosebite, cu prietenii, sau când invita câte 
o doamnă. Părerile oamenilor erau împărţite: unii 
îl socoteau un veşnic îndrăgostit, un Casanova pro-
vincial, alţii îl considerau un escroc sentimental, 
împotriva căruia ar trebui să fie luate măsuri. 
Numai că „Zorro“ nu era reclamat de nimeni, nici 
măcar de una din femeile cunoscute în gară. 

Legenda şi aventurile lui amoroase au avut 
ecou în viaţa urbei, chiar şi în sânul unor familii, 
atunci când se declanşau conflicte conjugale. 
Astfel, la supărare şi ceartă între soţi, se auzeau 
unele replici. 

– „Să ştii, bărbate, că dacă te porţi în conti-
nuare aşa de urât, îţi cheltui banii şi ai băut acasă, 
eu te anunţ că îmi iau lucrurile şi plec la Zorro! El 
ştie să preţuiască o doamnă şi să se poarte frumos. 
Ăla da bărbat! Eu te las şi plec!” 

De cealaltă parte, se auzeau reproşuri şi o 
soluţie asemănătoare: 

– „Dacă nu-ţi convine cu ce ai, eu nu te ţin cu 
forţa. N-am mai văzut o femeie năzuroasă şi 
certăreaţă ca tine. M-am săturat. Du-te la Zorro! Îl 
găseşti la gară! Să vedem cât o să te ţină până îţi 
dă papucii!” 

Cu toate acestea, nivelul de simpatie faţă de 
Zorro n-a scăzut niciodată, prezenţa lui fiind mai 
degrabă agreată, provocând zâmbete şi observaţii 

îngăduitoare, iar din partea unor bărbaţi chiar 
sentimente de invidie nemărturisite. Liviu se păstra 
însă solitar şi nu intra în combinaţie cu nimeni, 
nevrând să rişte compromiterea imaginii şi presti-
giului său controversat într-o balanţă profesional-
sentimentală. 

Câteodată, la întâlnirile cu prietenii, bărbatul, 
aflat mereu în căutarea dragostei, le arăta o foto-
grafie din tinereţe. Era îmbrăcat militar şi purta 
însemnele grănicereşti. O privea cu ochi strălu-
citori şi vorbea ca pentru sine. 

– Este, totuşi, prima şi cea mai statornică 
dragoste a mea. „A grănicerii“ înseamnă pentru 
mine a iubi. A iubi tot ce aveam noi, românii, mai 
scump: ţara asta ca o inimă! 

Au trecut ani mulţi de la acele întâmplări. 
Cine ştie dacă şi pe unde mai trăieşte eroul nostru. 
Ar fi interesant să-l întâlnim acum. Oamenii mai în 
vârstă din oraşul ardelean, devenit între timp 
municipiu, aflaţi la plimbare pe strada principală, 
îşi mai amintesc de pitorescul personaj. Poate, 
atunci când zăresc un bărbat, purtând pălărie cu 
bor larg şi drept, plimbându-se la braţ cu o femeie 
frumoasă, tresar surprinşi exclamând: Uite, parcă 
ar fi Zorro! 

O legendă născută din altă legendă. 
 

Bălăei Ion 
 
 

 

 
Ioan BEMBEA 

 
NU TRAGE, TATĂ! 

 
Dedicaţie 

 Tuturor mamelor… 
 
În vara aceasta m-am întors iarăşi în satul 

copilăriei mele, am intrat cu înfiorare în casa 
părintească, am mai ascultat încă o dată plăcutul 
glas al păsărilor din pădurea ce îmi este atât de 
dragă şi de cunoscută. 

Trec de fiecare dată  şi pe la locul de veşnică 
odihnă a părinţilor şi bunicilor mei, prin cimitirul 
de pe coasta din spatele bisericii, ca să smulg nişte 
buruieni şi să aştern o floare pe mormântul celor 
atât de dragi din care numai amintirile au rămas. 
Am făcut-o şi de data aceasta. 

Păşesc cu evlavie prin mulţimea mormintelor. 
Doamne, parcă s-a mutat aici tot satul; atâtea nume 
cunoscute… Tresar când dau cu ochii şi de mor-
mântul Aniţei, o copilă de seama mea din anii de 
şcoală. Nu ştiam că se prăpădise şi ea, ca aproape 
toţi tovarăşii mei de joacă. Acum îi văd numele 
săpat în marmură dar de aici mă priveşte iarăşi 
pătrunzător cu ochii ei albaştri şi îi aud glasul, iar 
gândurile mă poartă înapoi spre anii de demult: 

În satul  meu de munte cu case aşezate cu 
spatele spre streaşina pădurii, înşirate pe lângă 
drum sau dincolo de vale, pe lângă firul limpede al 
apei, nu era o raritate să auzi dimineaţa pe câte o 
vecină plângându-se că iar i-a furat vulpea astă-
noapte o găină, o raţă sau o gâscă. Crescute cu 
multă grijă şi cheltuială, era mare supărare să se 
prăpădească acum când au ajuns mari, pe când să 
le tragi folosul pentru carne sau pentru ouă, că nu 
toţi puii ajungeau la maturitate. La început când 
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erau mai mici, puii erau pândiţi şi vânaţi cu 
lăcomie de cioară, de ţarcă sau de uliu îndată ce se 
depărtau puţin de lângă cloşcă. Din carpenii de pe 
coastă sau din arinii de pe lângă apă coborau ca o 
săgeată păsările răpitoare, prindeau cu ghearele 
ascuţite puiul de sub aripi şi hai cu el spre desişul 
pădurii. Ţipătul disperat al puiuţului răpit; piuu! 
piuu! piuu! se aude strident din înălţimi şi alar-
mează tot  păsăretul din ogradă şi de prin curţile 
vecinilor ce  îşi încep cotcodăcitul şi scot din case 
gospodinele şi copiii. Toată larma e însă zadar-
nică; rar se întâmpla ca uliul să scape din gheare 
prada; doar uneori când era prea lacom şi lua o 
găină sau un pui mai greu. 

Tot un lucru destul de obişnuit era să afli că 
unui gospodar sau altuia a venit noaptea lupul şi, 
intrând în ogradă pe unde nu se aştepta, i-a furat o 
oaie sau un miel. Chiar şi câinii ciobăneşti de pază 
cădeau adesea pradă lupilor. Asta se întâmpla însă 
numai în nopţile lungi de iarnă când foamea îi 
făcea mai îndrăzneţi şi mai curajoşi. Aveau şi lupii 
tactica lor. Umblau în haită, dar un lup pornea 
înainte, trecea prin faţa porţii şi ademenea câinele 
care fiind dezlegat, ieşea din curte şi lătra înver-
şunat ca să alunge dihania. Lupul se arăta fricos şi 
se îndepărta. Câinele prinde curaj şi îl urmăreşte. 
Din spate apare haita iar bietul câine nu mai are 
unde se retrage. După o luptă inegală dulăul, oricât 
de vrednic ar fi, este sfâşiat şi rupt în bucăţi de 
echipa înfometată. Dimineaţa oamenii privesc 
îngroziţi zăpada bătătorită stropită cu sânge şi 
resturi din blana sau părul sărmanului câine. Ce să 
faci? Acţionează legile dure ale supravieţuirii… 

Fiind vorba de sălbăticiuni, o întâmplare cu 
totul neobişnuită s-a petrecut în anii copilăriei 
mele şi la care a fost de faţă aproape tot satul, că 
tocmai atunci ieşiseră oamenii de la biserică. Eram 
şi eu acolo cu mama de mână. 

De mai multe zile, poate de săptămâni întregi, 
de la casele din centrul satului, din jurul târgului, 
că la noi în sat duminica era zi de târg, o vulpe  
fura cu regularitate o pasăre de curte; lua fără 
mofturi, putea fi găină, raţă, gâscă sau chiar curcan, 
că aici locuiau tot oameni gazde, avea vulpea de 
unde şi ce alege. Vara orătăniile ieşeau pe lângă 
vale unde găseau iarbă crudă, apă limpede, insecte 
şi râme. Acolo era lumea lor.  

În partea opusă caselor, dincolo de drum şi de 
vale, cobora abrupt o coastă cu iarbă ce în partea 
de sus era mărginită de o pădure deasă. Se pare că 
de acolo din desişul pădurii priveau vulpile cu 
lăcomie orătăniile de jos din vale şi având destul 
timp îşi alegeau cu pricepere prada, că de fiecare 
dată furau o pasăre mare şi grasă. Aşa credeau 
oamenii, de acest adevăr erau convinşi toţi copiii 

ce au fost puşi să păzească păsările şi de aceea 
privirile lor încercau să zărească mişcare de blană 
roşcată târându-se tiptil prin iarba înaltă sau 
străluciri de ochi lacomi la marginea pădurii.  

Când nimeni nu se aştepta, mare zarvă în 
marginea drumului, pe pajiştea de lângă apă. Găini 
şi gâşte îngrozite de spaimă, ţipând, zboară în toate 
direcţiile. O gâscă mare, albă, bate din aripi în 
gura vulpii ce trece tacticos valea, cu puţină apă, 
apoi ţinând-o de gâtul lung, sugrumată, o târâie 
prin iarbă spre pădure. Copiii: „Vulpea măă! 
Vulpea măă! Vulpea măăă!” mai bat din palme iar 
băieţii fluieră pe degete dar cumătra, fără nici o 
ruşine, grăbită, îşi vede de drum şi dispare în 
adâncul pădurii. 

Trântind cu zgomot poarta, iese din curte 
Laura ce avea gâşte. „Acum puteţi să-i puneţi sare 
pe coadă. De fluierăturile voastre îi pasă? Voi toţi 
laolaltă, trei inşi, nu aveţi atâta minte cât o vulpe” 
spune ea cătrănită de mânie. Doi băieţi erau ai ei, 
iar o fată a vecinei Sabina; copii mărişori, şcolari 
prin clasele primare. 

Era clar; nu poţi avea încredere în copii, 
apucă la joacă şi uită de vulpe. Laura se hotărăşte 
ca în zilele următoare să sloboadă mai târziu 
păsările din coteţe, numai după ce îşi termină 
treburile casnice de dimineaţă şi să le păzească 
chiar ea. Cerealele sunt scumpe foc, iar dacă pasc, 
aproape că nu mai  au lipsă de grăunţe, de aceea 
trebuie să le dai drumul la iarbă; le merge mai 
bine, fac ouă mai multe. 

 Laura – ce aflase de la mai mulţi oameni că 
vulpea e atât de îndrăzneaţă că trece pe lângă om 
cu prada în gură, aproape să o loveşti cu piciorul – 
îşi stabileşte o adevărată strategie ca să scape 
definitiv de dihanie, era hotărâtă să-i vină chiar azi 
de hac. Îşi alege o săpăligă îngustă şi foarte ascuţită, 
din acelea de săpat pe rândurile înguste de pe 
straturi, îi pune o coadă mai lungă şi iese să îşi 
păzească gâştele. Dacă se va potrivi aşa, împlântă 
sapa în ea şi îi face facerea, o înţarcă pentru 
totdeauna de găini, gândeşte găzdoaia. Sprijinită 
pe coada sapei,  face pe păcurarul pe lângă cârdul 
de păsări ce păşteau sau scurmau pe lângă vale. 
Curioasă şi intrigată, acum chiar aştepta vulpea să 
o vadă şi ea, să o miruie cu sapa. Azi o să se lingă 
pe bot de găini, gândeşte femeia.. Începuse să fie 
chiar îngrijorată că nu apare de nicăieri vulpea, nu 
cumva să lipsească chiar azi. 

Planul de acasă nu prea se potriveşte cu cel 
din târg, se spune într-o zicală românească ce se 
adevereşte şi de data aceasta. 

Din sus, soseşte la cooperativă o femeie de pe 
Valea Negrilesei, una Vuţa ce auzise şi ea de 
comedia cu vulpea. Se opreşte, stau de vorbă, se 



Gândul Anonimului nr.59-60 Anul XIII /15 Decembrie 2015 

20 

minunau amândouă de o aşa întâmplare ciudată. 
Se ştia că vulpile sunt viclene, dar chiar aşa? 
Prinse în poveşti, Laura o conduce până la uşa 
prăvăliei când aude prăpăd în spatele ei. O cloşcă, 
ca să-şi apere puii mărişori, se repede cu ciocul şi 
cu ghearele la o vulpe, mai săi scoată ochii, dar 
aceasta nu o bagă în seamă, avea altă ţintă; pune 
gura pe un cocoş mare şi pe-aici ţi-e drumul, trece 
valea şi o ia spre pădure. Totul au văzut cele două 
femei când au întors capul. Iarăşi mare larmă prin 
faţa prăvăliei, prin vecini. „Trăsni-o-ar Dumnezeu 
să o trăsnească, doar n-o picat din cer, că aici am 
fost. Pe unde o fi venit?” De atâta gălăgie se 
trezeşte şi soţul Laurei ce lucrase la mină în 
schimbul de noapte. Iese şi el în drum unde află ce 
şi cum s-au petrecut lucrurile. „Bine că nu te-o dus 
pe tine vulpea, după cât îţi plac poveştile, că nici 
nu ţi-ai fi dat seama. Oricum nu poate trage ea 
atâta muiere pe coastă în sus” – aluzie la faptul că 
era o femeie zdravănă, multă, apoi continuă: „Tare 
eşti rară la creier, de te-o păcălit o vulpe. Acum 
tacă-ţi gura, hai în casă şi lasă-mă să dorm, că pe 
ziua de azi şi-o luat porţia, nu mai vine” îi spune 
bărbatul mânios.  

După o aşa întâmplare, Laura ca să  dove-
dească soţului şi vecinilor că nu era „rară la creier” 
după cum i se aruncase ocara la supărare, se 
hotărăşte să nu mai dea drumul păsărilor decât 
după ce trece vulpea, ca să mai ducă şi de la alţii, 
nu numai de la ei. Aşa s-a şi întâmplat. În zilele 
următoare vulpea a dus câte o pasăre, prin rotaţie 
şi pe sărite, de la doamna preoteasă, de la doamna 
învăţătoare, de la Sabina, de la toate casele din 
apropiere. Intrase groaza în locuitorii din preajma 
târgului; oricât se străduiau, nu se puteau apăra de 
vulpea pe care o vedeau de fiecare dată la plecare 
dar nu ştiau de unde, cum şi când vine. 

Se spune că iepurele sare de unde nu te aştepţi 
şi aşa este. Staţi să vedeţi, fiţi atenţi la ce urmează: 

Într-o duminică, fiind şi zi de târg, după ce trag 
clopotele de ieşire, oamenii coboară de la biserică, 
şi, ca de obicei, nu se grăbesc spre casă; fac cumpă-
rături, mai stau de vorbă, iar bărbaţii intră la bufet 
să bea o tărie sau ca să se răcorească cu o bere. Era 
vară şi cald. În bufet, înghesuială, gălăgie, aer greu 
şi fum de ţigară. Mai mulţi bărbaţi ies afară cu câte 
o sticlă de bere în mână. Caută umbră. Vecina 
Laura avea la poartă o băncuţă lângă gardul înalt, 
numit palant fiindcă scândurile erau aşezate vertical 
iar deasupra erau ferite de apa ploilor printr-o 
scândură-acoperiş aşezată puţin oblic. Câţi au loc 
stau pe bancă, ceilalţi alături, la umbra porţii. Poarta 
era înaltă şi mare; de intrat cu carul cu fân. Avea 
acoperiş în două ape din câte două sau trei rânduri 
de şindrilă şi făcea multă umbră. 

Băutura dezleagă limbile şi bărbaţii, ca 
femeile, se întind la poveşti. Cea mai senzaţională 
şi proaspătă întâmplare era cea cu vulpea care se 
răspândise în tot satul. Încep ei a-şi da cu părerea; 
ba că vine din pădure, ba că vine tiptil pe vale, ba 
că nu au fost atenţi cei care au păzit orătăniile. 
Fiecare presupunere era combătută de alţii cu măr-
turiile celor care au fost de faţă la isprăvile vulpii. 
Când discuţiile erau mai aprinse, un om vede jos 
pe o lespede lucioasă de piatră din mijlocul 
grupului un firicel de lumină, o rază de soare ce 
pâlpâia din când în când; se zărea, dispărea, apoi 
iar strălucea pe lespede. Nu adia nici un vânt şi nu 
era nici un copac prin preajmă, era numai umbra 
porţii, iar raza îşi găsise loc prin vreo şindrilă 
crăpată, uscată de soare. Oamenii privesc spre 
locul de unde vine raza de lumină. Uimire totală. 
Printre două scânduri puţin depărtate din acope-
rişul porţii se vedea de jos în sus o coadă de vulpe 
iar când se mişca oprea raza de soare. I se vedea şi 
o labă din faţă, din dreapta. Ce mai, era clar, acolo 
deasupra oamenilor era ascunsă o vulpe şi era vie, 
că îşi mişca coada. 

Vestea s-a răspândit cu repeziciune în tot 
târgul şi oamenii s-au adunat ca la o minune; se 
înghesuiau sub poartă, să vadă coada vulpii şi o 
vedeau cu ochii lor, cum se zice, dar nu le venea 
să creadă. 

Isteaţă cum e, vulpea băgase de seamă că în 
acoperişul porţii, deschis la capete, e loc potrivit 
pentru o ascunzătoare. Banca de scândură apoi 
gardul înalt erau treptele pe care vulpea se urca 
noaptea în adăpost. Răbdătoare şi perseverentă 
aştepta să se facă ziuă, apoi, printre scânduri, 
privea ce se petrece în jur şi, la momentul potrivit, 
fără greş, ţinând seama de toţi factorii; de oamenii 
din apropiere, de locul păsărilor, cobora pe 
aceleaşi trepte şi îşi prindea prada pe care o ducea, 
numai ea ştia unde şi cui. 

Poate că i-o fi bătut şi ei inima de teamă de 
câte ori oamenii trânteau poarta şi treceau pe sub 
ea… 

Rămâne şi Laura uimită de „neruşinarea” 
vulpii, cum spunea ea, de a se ascunde, nu la alţii, 
ci chiar în poarta ei. Asta nu se iartă. Nu stă mult 
pe gânduri şi fuge la Ştefan pădurarul, la gornic, 
cum i se spunea pe atunci, că numai el avea puşcă. 
Se întorc grăbiţi împreună, dar după ei alerga 
Aniţa, colega mea, fata pădurarului. Oamenii erau 
încă ciorchine sub poartă şi tot se mirau de 
isteţimea vulpii prin fel şi chip de păreri. 

Ajuns la faţa locului, pădurarul cu puşca atâr-
nată pe umăr îşi face loc prin mulţime. Oamenii 
pricep ce urmează şi se îndepărtează într-un semi-
cerc larg şi îndepărtat, ca nu cumva vulpea rănită 
sărind de acolo să muşte pe careva. Se face o 
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linişte de mormânt. Ştefan ridică arma, pune puşca 
la ochi. În acel moment de totală tăcere, în loc de 
trăsnetul armei, se aude un ţipăt de copil „Tată, nu! 
Nu trage, tată! Nuuu, tată!” Era un strigăt disperat. 
Aniţa se smulge din mulţime şi porneşte în fugă 
spre tatăl său. Prea târziu. O pocnitură puternică 
pătrunde cu violenţă în urechile mulţimii. După 
câteva clipe un alt pocnet mai slab, ecoul, vine din 
coasta de peste drum, de sub pădure. Din aco-
perişul porţii, fără a mai urma treptele, sare vulpea 
mototol în drum, se roteşte cu iuţeală de mai multe 
ori pe lespezile de piatră din faţa porţii ca şi cum 
ar vrea să-şi prindă coada. Ba nu, botul ei e mai 
aproape, e înfipt în blăniţa din coastă, vrea să 
scoată la repezeală glonţul, încercă să smulgă 
durerea de acolo şi să oprească sângele… S-a mai 
rotit şi zbătut o vreme, nu mult, apoi a rămas 
nemişcată pe o dungă, cu burta spre oameni, poate 
pentru a le arăta tuturor prin cele patru mameloane 
fără conţinut, zătoare turtite, ce se vedeau supte, că 
ea are pui şi că pentru „copii ei” a făcut toate 
acestea şi… să o ierte…  

La dezlegarea tainei, când oamenii au văzut 
că vulpea era mamă, toată mulţimea, ca la comandă, 
a exclamat un „Oooo!...” prelung, îndurerat, apoi 
s-a aşternut din nou tăcerea, era atâta linişte că se 
auzea susurul molcom al apei din vale… 

Câţiva bărbaţi, parcă ruşinaţi, au întors spatele 
a lehamite şi au plecat. Era încă linişte. „Eşti rău, 
tată,” îi strigă plângând fetiţa ajunsă chiar lângă 
vulpe. Îi mângâie o ureche catifelată apoi blana 
curată de pe frunte şi ceafă. „Ai murit… Te aşteaptă 
puiuţii tăi flămânzi… Pe ei cine îi mai iubeşte? 
Cine le mai poartă grija…? Cine le mai duce 
mâncare acolo în vizuina ascunsă?...” 

Nu plângea numai Aniţa, erau şi femei care 
îşi ştergeau cu jenă, pe ascuns, lacrimile. 

Şi eu am plâns atunci… 
Nu târziu după această ticăloşie omenească, 

pe vremea coasei, vecina noastră Veronica ne 
spunea că în fânaţul ei, plin de muşuroaie, de la 
Detunata, două vulpiţe roşcate scurmau după ouă 
de furnică şi prindeau din zbor lăcuste şi fluturi. 

 
*  *  * 

Ce v-am spus nu e o poveste vânătorească, 
este o întâmplare reală ce m-a marcat profund şi de 
care, iată, nu m-am putut despărţi toată viaţa. 
Acolo în satul meu dintre munţi, unde poposesc tot 
mai rar, se mai păstrează încă şi acum ecoul acelei 
neobişnuite drame.  

Lupii au dispărut cu desăvârşire, doar vână-
torii, în zilele noastre, dispun de arme de vânătoare 
moderne, performante, cu lunetă, şi de cartuşe cu 
sute de alice. Nimic nu mai iartă...  

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bucium Poieni, biserica văzută din cimitir. 
(În planul îndepărtat Detunata Flocoasă) 

 
Toate aceste gânduri şi întâmplări au dat năvală 

peste mine, cum vă spuneam, în vara aceasta în 
cimitirul de pe coasta din spatele bisericii. Parcă mi-a 
intrat un cui în inimă şi nu-mi venea să cred când 
mi-a apărut în faţă mormântul Aniţei. Stau jos pe 
iarbă lângă crucea ei de piatră năpădit de gânduri. 
Era acolo sub glie, aproape de mine, sub iarba şi 
sub florile câmpului. Poate rădăcinile cireşului din 
apropiere mai ajung până la ea, să-i spună ce mai e 
pe afară. Împlinise 78 de ani. Pe marmura albă în 
dreptul lui „AUREL” al ei scria: „1932-1975”. Ştiam 
că murise devreme răpus de silicoză, ca aproape toţi 
băieşii din Bucium, dar făcând socoteala m-au speriat 
cei 38 de ani de văduvie ai Aniţei. Şi-a crescut sin-
gură copiii. Fata aceea plăpândă, devenită mamă, îi 
apăra ca o leoaică, ar fi fost în stare să-şi dea viaţa 
pentru ei, ca vulpea-mamă din povestea noastră. 
Prin munca celor două mâini, ca nimic să nu le 
lipsească, i-a ţinut la liceu la Abrud apoi la facultate 
la Timişoara, un băiat, inginer şi o fată, medic. 
Când ne întâlneam – vara din când în când – îmi 
vorbea cu mândrie de ei, că învaţă bine, că au bursă. 
I-a pierdut şi pe ei, că sunt plecaţi amândoi în 
America. O durea, dar nu-i vorbea de rău, că aşa 
sunt mamele, îşi iubesc, necondiţionat, copiii. 

Am rupt o cicoare bogat înflorită şi am 
răzimat-o de marmora albă a crucii. Prin florile 
albastre parcă mă priveau şi acum ochii de demult 
ai Aniţei. I-am revăzut codiţele blonde, lucioase, 
frumos împletite pe care le mângâiam uneori cu 
dosul degetelor la şcoală stând în banca din spatele 
ei. Ea, „supărată”, întorcea capul şi, când nu o vedea 
doamna învăţătoare, mă „certa” cu un zâmbet. 
Într-o clipă i-am văzut chipul de înger speriat în 
faţa porţii şi i-am auzit iarăşi glasul de copilă 
disperată: „Nu trage, tată!” 

Ioan Bembea 
24 iulie 2015 
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Opinii 
 

 
Gabriel NĂSTASE 

 
DEZVOLTAREA ECONOMICĂ  

ŞI SOCIALĂ A UNEI ŢĂRI,  
PRIN VALORIFICAREA 

RESURSEI UMANE 
 

Interviu cu Gabriel I. NĂSTASE,  
conferenţiar universitar în cadrul Facultăţii de 
Finanţe Bănci şi Contabilitate a Universităţii 

Creştine „Dimitrie Cantemir” 
 

Gh. V.: Sunteţi cadru didactic universitar şi 
aţi fost consilier al Preşedintelui României (în admi-
nistraţiile lui Ion Iliescu şi Emil Constantinescu), 
director general în ministerul Educaţiei şi Cercetării 
– Departamentul de Cercetare şi Vicepreşedinte 
(cu rang de secretar de stat) în cadrul Agenţiei 
Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii 
(ANIMM). În opinia dumneavoastră, ce ar trebui 
să schimbe guvernul recent instalat (considerat a fi 
un guvern tehnocrat), cel mai urgent, în ceea ce 
priveşte educaţia, cercetarea şi inovarea? 

G. I. N.: Este necesară o schimbare funda-
mentală a viziunii asupra educaţiei naţionale şi a 
cercetării.  

Această nouă viziune trebuie să fie clădită pe 
concepţia şi convingerea că educaţia, cercetarea 
şi inovarea sunt factorii principali ai dezvoltării şi 
bunăstării naţionale. 

Din această perspectivă, noi propunem un 
acord social privind proiectul de ţară – o viziune 
programatică, potrivit căreia,  prin referendum, să 
asigurăm identificarea celor mai fiabile şi perfor-
mante soluţii manageriale în domeniul dezvoltării 
României. 

Acest proiect prezintă o perspectivă de 
transformare a societăţii româneşti, a educaţiei,  

cercetării şi inovării printr-un model antrepre-
norial, ştiinţific şi cultural-patriotic util dezvoltării 
societăţii româneşti. Acesta urmăreşte să continue 
ce a fost bine construit în societate, educaţie, 
cercetare şi inovare, să dezvolte domeniile care au 
funcţionat mai puţin bine şi să propună direcţii noi 
de dezvoltare, în contextul în care noi definim 
educaţia, cercetarea şi inovarea ca domenii stra-
tegice, care relaţionează concurenţial în spaţiul 
internaţional, cu alte sisteme economice.  

Propunem, aşadar, un proiect de dezvoltare 
cumulativă – cu utilizarea şi valorificarea expe-
rienţei inovative şi antreprenoriale, care să 
consolideze dezvoltarea, educaţia, cercetarea şi 
inovarea în postura de domenii prioritare la nivel 
naţional şi în acelaşi timp să le transforme în 
actori antreprenoriali şi competitivi la nivel 
internaţional. 

Opţiunile noastre valorice, care trebuie să 
guverneze societatea românească, educaţia, cerce-
tarea şi inovarea, se referă la viziune, consens, 
onoare, tradiţie, muncă, inovare, dinamism, prag-
matism şi excelenţă.  

Acordul descrie şi relaţiile din interiorul 
comunităţilor de profesori, cercetători, cetăţeni, 
drepturile şi obligaţiile lor. În această dimensiune, 
ACORDUL ar putea fi perceput şi ca o înţelegere 
în cadrul căruia profesorii, cercetătorii şi cetăţenii 
consimt să se supună unor reguli implicite în pro-
ducţia educaţiei şi a cunoaşterii, cum ar fi: respec-
tarea proprietăţii intelectuale, acurateţea, adevărul 
rapoartelor asupra rezultatelor, respectarea axio-
logiei, recunoaşterea ideilor altora etc.  

Tot ca urmare a aprobării acestui ACORD, 
bugetul educaţiei nu ar fi dependent de Ministerul 
Finanţelor, de crizele care se succed ori coexistă 
în ţară. În vederea asigurării funcţionării normale 
a domeniului educaţiei, este necesar 6% din PIB. 
Pentru realizarea reformei educaţiei ne-ar mai 
trebui încă 2 % din PIB, iar pentru cercetare ar fi 
necesar încă 2% din PIB. Poate părea mult, dar, 
dacă ne gândim că ani la rând am fost finanţaţi cu 
ce a rămas de la alţii, care au furat sau nu, cred 
că a venit timpul să ne gândim şi la viitorul 
copiilor noştri, că la al nostru… 

O altă problemă este reconsiderarea Legii 
nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale şi a unor 
acte normative consecutive aplicării acestei legi. 
Este necesar să se rediscute legea cu reprezen-
tanţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu socie-
tatea civilă, cu specialiştii din educaţie şi cercetare. 
După aceste discuţii, propunerea legislativă refe-
ritoare la reformarea educaţiei, cercetării şi 
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inovării să fie discutată în Parlamentul României, 
pentru a nu fi contestată ori atacată în orice 
moment.  

Ar trebui să ne aplecăm serios asupra 
disciplinelor şi programelor de studiu din şcoli şi 
ar fi util să realizăm, cu specialiştii din sistemul 
educaţiei, cercetării şi inovării, alte manuale, mai 
atractive, mai eficiente şi raportate la valorile 
autentice naţionale. Cu alte cuvinte, avem nevoie 
şi de o reformă a manualelor.  

Competitivitatea posturilor din educaţie, atât 
pentru cadre didactice (de predare şi auxiliar), cât 
şi pentru personalul nedidactic, reprezintă o altă 
direcţie de lucru, aceasta pentru a permite buna 
funcţionare a sistemului – care este îmbătrânit, 
descompletat şi, în bună măsură, deprofesiona-
lizat. Chiar dacă refacerea sistemului educaţiei, 
cercetării şi inovării va dura mai mulţi ani, 
degradarea continuă a acestora trebuie stopată 
imediat.  

Educaţia, cercetarea şi inovarea au nevoie de 
o altă abordare! 

Gh. V.: Ce măsuri  propuneţi noului guvern? 
G. I. N.: Îmi permit să recomand noului 

Guvern să nu repete greşelile trecutului, de a iniţia 
reforme în grabă şi fără fundamentarea acestora. 

Consider că acest ACORD propus de noi, să 
fie analizat şi eventual să fie considerat, dacă este 
cazul, un instrument de lucru, un document gândit 
de noi, document programatic al dezvoltării pe 
termen lung a României.  Acest ACORD ar putea 
fi baza conceptuală şi strategică a oricăror măsuri 
şi schimbări din domeniul educaţiei, cercetării şi 
inovării. 

Revin, o urgenţă ar fi abrogarea Legii nr. 
1/2011 a Educaţiei Naţionale care nu reflectă 
interesul nostru naţional şi la care în cea mai 
mare parte trebuie să renunţăm.  

Pe cale de consecinţă, ar trebui adoptată o 
nouă Lege a Educaţiei, care să fie expresia res-
pectării acordului propus de noi şi a consensului 
cu societatea civilă din România. 

Prefigurând viitoarea lege, aceasta va trebui 
să rezolve raţional metodologia de promovare a 
cadrelor didactice, modul în care se ierarhizează 
universităţile, finanţarea universităţilor, criteriile 
de finanţare a proiectelor etc. O asemenea lege ar 
trebui să ofere doar un cadru general şi de prin-
cipii al reglementării educaţiei, statul urmând a 
renunţa la pretenţia centralistă de a reglementa 
tot şi lăsând loc aplicării principiilor bunei guver-
nanţe. Astfel, atribuţii privind reguli ale promo-
vării cadrelor didactice şi ale ierarhizării univer-
sităţilor ar putea fi date unor ONG - uri de profil. 

Nu mai trebuie mers pe linia ca statul să 
reglementeze tot, ci trebuie dezvoltate instru-

mentele managementului calităţii în toate unităţile 
şcolare. 

Competitivitatea posturilor din universităţi şi 
promovarea cadrelor didactice vor reprezenta alte 
solicitări ale noastre către viitoarea guvernare, 
care trebuie să înţeleagă că, dacă un profesor a 
părăsit sistemul prin pensionare sau într-un alt 
mod, trebuie angajat ori promovat altul, cu com-
petenţe similare. Spre exemplu, orele de  mate-
matică nu pot fi predate de către alţi colegi 
specialişti în alte discipline! 

Gh. V.: Cum aţi descrie, în câte o frază, 
ultimele mandate ale miniştrilor ai Educaţiei? 

G. I. N.: Fără a jigni pe nimeni, Legea nr. 
1/2011 are un defect de origine: constituie subiectul 
unui pact politic. Această lege nefuncţională fiind 
asumată prin răspundere guvernamentală, în man-
datul ministrului Daniel Funeriu, fără consultarea 
societăţii civile. Consider că o reformare, indife-
rent de domeniul avut în vedere, trebuie realizată 
cu o extinsă consultare şi conştientizare a cetă-
ţenilor. Aroganţa a adus foştilor miniştri numai 
neplăceri.  

Gh. V.: Ce sfat aţi acorda actualului ministru 
al Educaţiei? 

G. I. N.: Nu-mi place să dau sfaturi, dar 
totuşi o fac cu scuzele de rigoare. Să se consulte 
cu societatea civilă şi cu sindicatele din educaţie, 
cercetare şi inovare, să-şi facă o echipă de consi-
lieri bine instruiţi în domeniul educaţiei, cercetării 
şi inovării, să depolitizeze structurile din educaţie, 
cercetare şi inovare, să susţină promovarea 
acordului pe care l-am propus, acord care îl va 
ajuta pe ministrul educaţiei, cercetării şi inovării, 
să fie cât mai apropiat de colaboratori şi, cel mai 
important, să iubească „educaţia”, pentru că au 
mai fost şi miniştri care au fost interesaţi mai mult 
de propria lor imagine decât de problemele 
educaţiei, cercetării şi inovării. 

Gh.V.: Care sunt principalele probleme cu 
care se confruntă, în prezent, învăţământul supe-
rior si cercetarea? Cum vedeţi evoluţia acestor 
probleme? 

G. I. N.: Universităţile din România se con-
fruntă cu multe probleme, deoarece există o 
finanţare publică  deficitară a educaţiei, cercetării 
şi inovării. Cele mai multe universităţi nu au 
venituri proprii cu care să poată suplimenta 
fondurile guvernamentale, acolo unde ele există. 

Universităţile se confruntă cu greutăţi privind 
calitatea învăţământului, fiind implicate şi în acte 
de corupţie. Competitivitatea echipamentelor pentru 
cercetare, infrastructura necesară asigurării unor 
tehnologii moderne de informare şi de comunicare 
cu mediul socio-economic, legătura cu mediul 
economic, promovarea cadrelor didactice ca 
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urmare a impunerii unor standarde minimale 
nerealiste, de către fosta conducere a ministerului, 
sunt câţiva factori care trag în jos calitatea 
procesului de educaţie şi instrucţie. 

Salariile mici din universităţi, mai ales la 
începutul carierei, constituie un element de 
menţinere a unei atractivităţi reduse pentru tinerii 
valoroşi. Mult dorita şi aşteptata întoarcere în 
ţară a elitelor s-a dovedit a fi un proces lipsit de 
consistenţă.  

În universităţile de stat se instruiesc viitorii 
specialişti care, ulterior, migrează în alte ţări. 
Exodul de specialişti poate fi stopat prin obligarea 
absolvenţilor universităţilor de stat, pe bază de 
contract, să-şi efectueze de exemplu un stagiu de 
cel puţin trei ani în acele oraşe şi/sau sate unde 
este nevoie de prestaţia lor. În eventualitatea că 
unii dintre ei vor refuza, atunci aceştia vor fi 
obligaţi să plătească şcolarizarea pentru perioada 
cât a durat pregătirea lor. 

Trebuie oprit robinetul risipei şi valorificată 
resursa umană. Cetăţenii plătitori de impozite  
trebuie să beneficieze de serviciile acelora pentru 
care acesta i-a pregătit pe banii lui. 

În acest sens trebuie elaborată o lege care să 
clarifice acest aspect în contextul unei dezvoltări 
locale şi regionale durabile în care resursa umană 
să fie valorificată corespunzător. 

Gh. V.: Cum comentaţi înmulţirea acuzaţiilor 
de plagiat la adresa oamenilor politici aflaţi la 
putere? Ce ar trebui făcut pentru a elimina suspi-
ciunile care planează asupra corectitudinii / 
originalităţii tezelor de doctorat sau ale altor texte 
ştiinţifice? 

G. I. N.: În principiu, nu putem vorbi de 
plagiat decât în urma emiterii unei hotărâri 
judecătoreşti definitive. 

În practica lucrurilor, eu ştiu ca mulţi dintre 
colegii mei din liceu sau facultate copiau, fie după 
fiţuici sau după alte lucrări de licenţă. La noi este 
o practica încetăţenită. 

Consider că universităţile ar trebui să fie mai 
exigente în ceea ce priveşte proprietatea intelec-
tuală şi protejarea acesteia. În ceea ce-l priveşte 
pe omul public, acesta este dator să elimine orice 
suspiciune de imoralitate. 

Plagiatul, chiar şi nedemonstrat,  poate 
conduce la deteriorarea imaginii unei persoane, 
chiar a unei universităţi, dar dacă se dovedeşte 
inexistenţa plagiatului, cei care l-au invocat pot fi 
sancţionaţi. De aceea, cei care „descoperă” un 
plagiat, ar trebui să fie foarte atenţi! Plagiatul 
politicienilor a fost în ultimele luni armă de luptă 
electorală. Socotesc că, după alegeri, va trebui să 
analizăm orice  plagiat, dar cu atenţie şi cu probe, 
în fond fiind vorba de cariere universitare! 

Bătălia politică dusă prin „plagiate” poate 
avea şi unele efecte pozitive, în sensul că îi aten-
ţionează pe cei care sunt tentaţi să-şi însuşească 
ideilor altora. 

Gh. V.: V-au afectat recentele scandaluri 
legate de plagierea tezelor? 

G. I. N.: Eu sunt exigent cu studenţii mei. 
Unde am dubii, verific posibilitatea unui plagiat. 
De la începutul colaborării cu studenţii mei, caut 
să le cultiv simţul proprietăţii intelectuale. Recen-
tele discuţii pe tema plagiatului m-au făcut să fiu 
mai atent la cercetările şi publicaţiile studenţilor 
şi la echipele cu care realizez cercetări inter-
disciplinare.  

Scandalurile legate de plagierea unor lucrări 
pot afecta lumea academică, mai ales atunci când 
acestea sunt dovedite. Continuând a le invoca 
public, nu facem decât să  perfecţionăm  întregul 
corp academic şi să reducem acest gen de infrac-
ţiuni. Cel mai eficient este ca plagiatul să fie clar 
demonstrat iar apoi să fie aspru sancţionaţi 
făptaşii. 

Gh. V.: Ar trebui ca universităţile să organi-
zeze obligatoriu examen scris la admiterea în 
facultăţi sau este bine sa fie păstrat sistemul 
actual? 

G. I. N.: În actuala configuraţie a sistemului 
de învăţământ superior este imposibilă obligati-
vitatea examenului de admitere. Avem prea multe 
universităţi (peste 120) iar dacă la unele dintre 
acestea s-ar da examen de admitere, vă asigur că 
mulţi tineri ar prefera calea cea mai comodă, fără 
examen. Dacă ar fi toate universităţile obligate să 
organizeze examen de admitere,  sunt convins că 
subiectele, în unele locuri, ar fi foarte uşoare, 
pentru a se putea completa locurile. Cel mai bine 
ar fi ca examenul de bacalaureat să fie unul 
corect, capabil să trieze absolvenţii. 

Gh.V.: Ce politici s-ar putea aplica pentru a 
atrage tinerii spre o carieră didactică si de 
cercetare? Este corectă diferenţa de salarizare 
pentru profesorii din preuniversitar şi pentru cei 
din învăţământul superior? 

G. I. N.: Salariile mici din universităţi 
creează dificultăţi în atragerea de personal tânăr, 
înalt calificat şi motivat, „brain-drain”-ul rămânând 
o problemă actuală. 

Pentru a atrage tinerii spre o carieră didac-
tică, trebuie să fie redat prestigiul acestei profesii, 
adică trebuie salarii mari şi recunoaşterea publică 
pozitivă a statutului de cadru didactic. 

În ceea ce priveşte salarizarea cadrelor 
didactice din universităţi şi din învăţământul 
preuniversitar, nu consider că între salariile 
acestora sunt diferenţe semnificative. Debutanţii 
din preuniversitar şi asistenţii universitari au 
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salarii aproape egale, cu toate că asistenţii uni-
versitari sunt obligaţi să-şi dobândească şi titlul 
de doctor şi să desfăşoare activităţi de cercetare, 
concretizate prin publicarea lucrărilor lor ştiinţi-
fice. Profesorul universitar este plătit mai bine 
decât un profesor din preuniversitar, dar să nu 
uităm că aceştia au un număr sporit de respon-
sabilităţi. Mulţi dintre ei conduc doctorate, lucrări 
de licenţă şi disertaţii ale studenţilor şi sunt 
personalităţi ştiinţifice de necontestat. Consider că 
atât noi, universitarii, cât şi colegii din preuni-
versitar, câştigăm foarte puţin, umilitor de puţin. 

Gh. V.: Cum se explică salariile foarte mari 
ale unor persoane din conducerile universităţilor, 
faţă de tinerii profesori care predau în facultăţi? 

G. I. N.: Managerii universităţilor benefi-
ciază de un spor de conducere, în jur de 20-30%, 
spor pe care îl au şi directorii şcolilor din preuni-
versitar. Veniturile celor care conduc universităţile 
sunt mai mari doar atunci când aceştia desfăşoară 
şi alte activităţi, cum ar fi cele de cercetare din 
cadrul unor contracte. 

Pentru a micşora ecartul dintre venitul unui 
asistent şi al unui profesor ai obligaţia morală să-i 
ajuţi pe cei aflaţi la început de carieră, oferindu-le 
surse suplimentare de câştig. Vă rog să vă 
interesaţi şi veţi vedea că în unele universităţi sunt 
cadre didactice care practică acest stil de muncă. 

Gh. V.: Cum justificaţi viziunea potrivit 
căreia educaţia, cercetarea şi inovarea sunt 
componente ale securităţii naţionale? 

G. I. N.: În conformitate cu Strategia 
Naţională de Apărare a României, educaţia, cer-
cetarea şi inovarea sunt componente ale secu-
rităţii naţionale. 

Potrivit acestei strategii, principala resursă a 
competitivităţii este resursa umană şi de aceea 
educaţia, cercetarea şi inovarea trebuie să asigure 

un înalt nivel de pregătire, capabil să orienteze 
societatea către dezvoltare. 

Între principalele vulnerabilităţi ale României 
este cuprinsă şi calitatea scăzută a sistemului de 
educaţie, cercetare şi inovare cu efecte directe 
asupra societăţii româneşti, prin deprofesionali-
zarea acesteia. 

În Constituţia actuală a României, prin art. 
32 este reglementat dreptul la învăţătură şi se 
stabileşte că învăţământul de stat este gratuit. De 
asemenea, prin art. 135, alin. (2), pct. c) se 
stipulează că Statul trebuie să asigure stimularea 
cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi 
inovării, a artei şi protecţia dreptului de autor.  

Aceste prevederi constituţionale sunt insufi-
ciente, deoarece acestea nu precizează că edu-
caţia, cercetarea şi inovarea sunt factorii 
fundamentali ai dezvoltării ţării, prin crearea de 
noi industrii bazate pe ştiinţă şi inovare. 

Gh.V.: Cum aţi descrie într-o singură frază 
învăţământul superior din România? 

G. I. N.: În ansamblu, învăţământul superior 
românesc este acceptabil: avem universităţi de 
excepţie, altele cu rezultate bune dar şi univer-
sităţi slabe. 

Cele din urmă ar trebui evaluate şi să 
păstrăm doar ce au mai bun. De regulă, acestea 
sunt universităţi care dezvoltă mult prea multe 
programe de studiu. Oricum, în viitor, finanţarea 
universităţilor va fi realizată pe baza clasificării 
acestora. Multe universităţi vor dispărea de la 
sine, dacă nu vor avea un management eficient sau 
dacă vor avea probleme pe linia calităţii educaţiei 
şi cercetării, sau a corupţiei. 

Gh. V.: Vă mulţumesc, în numele cititorilor 
revistei 

 
A consemnat: Gheorghe Văduva 

 
 
 

 
 

 
Prof. Dr. Nicu VINTILĂ 

 

AVUT-A DACIA O STEMĂ? 
                                                                                   

Întrebarea nu este retorică ci  reprezintă o 
necesitate ce se impune a fi rezolvată pe baze 
ştiinţifice, pe documente certe pentru că aşa cum  
s-a întâmplat de cele mai multe ori, întâi şi-au pus 
alţi autori sau călători din afara spaţiului dac 
întrebări despre originea şi continuitatea noastră pe 
locul în care vieţuim şi de abia ulterior am început 
şi noi să ne punem întrebări asemănătoare sau să 
completăm răspunsurile date de aceştia. 

Elucidarea problemei unei posibile steme a 
Daciei pornind din antichitate până în evul mediu 
când deja s-au statornicit stemele statelor din 
Europa, cel puţin, poate părea puţin hazardată 
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cunoscând că majoritatea popoarelor antice nu 
foloseau ca semn distinctiv o stemă, ci eventual 
steaguri sau alte semne vizibile. 

Singurul stat care a folosit o asemenea em-
blemă a fost statul macedonean sub Filip al II-lea 
care a folosit pe scuturi şi pe alte obiecte regale 
simbolul soarelui cu mai multe raze ca mai apoi şi 
romanii să poarte în luptă celebra lor lozincă 
„SPOR”. 

Referirea la statul dac nu se opreşte la sec.II 
când această ţară a fost cucerită de romani, ci mai 
târziu după ce aceştia au plecat de aici, poporul 
dac continuându-şi existenţa în acelaşi teritoriu 
până târziu şi chiar în prezent dar Dacia a fost 
individualizată până la sfârşitul evului mediu. 

Mulţi au fost românii care s-au aplecat asupra 
acestei chestiuni în mod direct sau tangenţial dar 
mai cu folos au fost doi autori, Maria Dogaru şi 
Preotul Dumitru Bălaşa, patriarhul de Drăgăşani 
cum a fost numit de cunoscuţii săi. 

Comunicarea cercetătoarei Maria Dogaru, a 
fost publicată în revista „Lupta întregului popor” 
(1986, Număr special, p.58-59). Din care vom cita 
în cele ce urmează: „Creatorii unei civilizaţii, 
geto-dacii au utilizat pentru a se individualiza, 
simboluri a căror tradiţie se pierde în negura 
vremurilor”. Mai departe spune aceeaşi cercetă-
toare: „cât priveşte steagurile dace, ştim astăzi că 
unităţile militare se individualizau prin drapele 
având forme şi culori diferite”. Trecând la unităţile 
de infanterie spune că acestea „au folosit un 
însemn format dintr-o bucată de pânză cu franjuri 
pe margini (colorată diferit pentru a se realiza 
individualizarea diferitelor formaţii) pe care era 
conturat un şarpe. Pânza respectivă era la înălţi-
mea necesară, pentru ca steagul să fie văzut de la 
distanţă” (Anton Velcu). Trupele de cavalerie „se 
individualizau” prin „balaurul dac” înfăţişând un 
cap de lup având gura deschisă, confecţionat din 
metal (ca şi şarpele de aramă al lui Moise. nota 
D.B.) şi fixat pe o prăjină. În partea a doua a 
comunicării, Maria Dogaru se opreşte asupra unei 
steme, compoziţie medievală, atribuită „regatului 
Daciei”. În istoria Moldovei, Nicolae Costin  
„a inclus în Ietopiseţul pe care l-a redactad, o stemă 
înfăţişând doi lei rampanţi şi  afrontaţi,  susţinând 
cu labele superioare o coroană, imagine însoţită de 
cuvintele „pecetea Daciei erau doi lei”. În ceea ce 
priveşte izvoarele externe, autoarea menţionată se 
opreşte asupra celei mai importante culegeri de 
steme”, intitulată „Stemmatographia sive armorium 
illegricorum descriptic delinestic et restitutie” 
(Stematografia sau descrierea şi restituirea arme-
riilor illirilor), apărută la Viena, 1701, datorată lui 
Paul Vitezovie. Lucrarea aceasta cuprinde „alături 
de stemele Munteniei, Transilvaniei şi Moldovei şi 

o compoziţie desemnând Dacia”. ldentificăm o 
piramidă ce porneşte din baza scutului până în 
partea sa superioară, de o parte şi de alta doi lei 
afrontaţi rampanţi, părând că se urcă pe mobila  
plasată în centru. Este interesant faptul că scutul 
cuprinzând această imagine este timbrat de o 
coroană închisă, care spre deosebire de majoritatea 
însemnelor de acest fel se termină printr-o sferă şi 
nu printr-un glob crucifer, dovadă a faptului că se 
referea la epoca anterioară introducerii creştinis-
mului în Dacia. Statul a cărui stemă este cea 
descrisă mai sus a fost desfiinţat, spune Paul 
Vitezevie, ca urmare a cuceririi romane şi a valuri-
lor de năvăliri care au urmat peste veacuri. Autorul 
amintit – spune Maria Dogaru, interpretează fiecare 
din elementele însumate în această compoziţie, 
arătând că, piramida arată o perfecţiune deosebită 
şi culmea gloriei, „culminând pasionant virtuţile 
care până la domnia lui Decebal s-au afirmat în 
Dacia”. Tot Maria Dogaru spune că aceste însemne 
„se găsesc ulterior în tezaurul heraldic românesc”. 
Este semnificativ faptul că una din compoziţiile 
atribuite „regelui Valahiei (posibil Litovoi), existente 
în armorialul alcătuit în a doua jumătate a seco-
lului al XIII-lea de francezul Vijimberger cuprinde 
un câmp de brâuri (roşu şi aur) pe care se suprapun 
două labe de leu, iar căuşul unui sigiliu ataşat 
(având în imagine stema iconografică) emis în 
cancelaria lui Mircea cel Mare, la începutul celui 
de-al XV-lea veac, s-a gravat un leu. Privită în 
acest context, emblema sigiliului folosit de Mihai 
Viteazul în calitate de domn al celor trei ţări 
româneşti, în care stemele Munteniei şi Moldovei 
sunt însoţite de doi lei (cum am văzut – vechiul 
herb al Daciei) atestă, neîndoielnic ideea refacerii 
Daciei, condiţie majoră a existenţei şi progresului 
poporului român. Şi încheie Maria Dogaru că 
„Toate aceste preluări de simboluri vorbesc plastic 
despre fixitatea unor însemne, dovedesc perma-
nenţa autohtonilor şi vechimea lor îndelungată, 
atestă convingător, faptul că reevaluarea însem-
nelor apărute încă din epoca preheraldică a avut 
drept scop evidenţierea legăturii din trecut, prezent 
şi viitor, mijloc pentru a se stimula necontenita 
luptă pentru neatârnare şi unitate naţională. Aceste 
lungi citate din comunicarea Mariei Dogaru nu 
mai au nevoie de comentarii în problema continui-
tăţii daco-românilor. Cum se poate uşor observa, 
stema Daciei din antichitate, continuă să fie emblema 
daco-românilor şi în evul mediu. Sunt legături, 
sunt rădăcini perene, pe care zadarnic încearcă să 
le taie adversarii continuităţii. Mâinile lor se vor 
usca sau vor putrezi, dar continuitatea zamolxiană 
a daco-româniei va străluci peste milenii. 

Preotul Dumitru Bălaşa din Drăgăşani cu o 
vechime remarcabilă în slujba Mitropoliei din 
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Craiova,ca întemeietor al bibliotecii acestei 
instituţii, ca cercetător ştiinţific pe teme de istoria 
Daciei,în special, ca unul ce a publicat numeroase 
lucrări inedite din istoria noastră, la fel de multe 
cărţi interesante prin care a susţinut şi demonstrat 
originea noastră dacică nicidecum latină, primor-
dialitatea noastră în lume şi a limbii noastre din 
care s-a format latina veche,autor a mii de pagini 
de manuscrise încă nepublicate cu referire la docu-
mente ce atestă existenţa tuturor localităţilor din 
zona Olteniei vechi,unele actuale, altele dispărute, 
are de făcut unele observaţii şi pe marginea comu-
nicării doamnei Maria Dogaru arătând: 

„Cred însă, în ceea ce priveşte cele două 
scuturi valahe de care s-a amintit mai sus, că au 
aparţinut în realitate voievodului Litovoi (care îşi 
luase – după mărturia apusenilor, titlul de rege al 
Valahilor – (al daco-românilor) şi fratelui său 
Bărbat. Ele au fost duse în vest, după ce în 1276-
1277, „predicatorii” şi ceilalţi „oaspeţi” trimişi de 
papă în ajutorul ungurilor, au ucis pe voievodul 
Litu în luptele din jurul Haţegului, după ce Bărbat, 
fratele voievodului a fost luat prizonier. Deci, cele 
două scuturi sunt piese autentice, daco-române, iar 
în şirul celor ce s-au jertfit pentru independenţă se 
înscrie la loc de frunte Litovoi „Le Roi de Blaqui”. 

Istoricul Laonic Chalcocondil, (cca. 1423 – 
cca. 1490) în secolul V, vorbeşte de Dacia şi ţara 
dacilor. „Neamul care locuieşte din Dacia până la 
Pind şi care se întinde şi în Tesalia, vlahi se 
numesc şi unii şi ceilalţi. Şi n-aşi putea să explic şi 
să spun care din aceştia, la care au venit”. Tot el 
spune că Peonia (Ungaria) „începe de la Viena” şi 
înaintând spre răsărit „ajunge la daci” şi la tribali 
(pe teritoriul Bulgariei şi Serbiei de nord), iar spre 
miază-noapte ajunge la boemi, care sunt numiţi şi 
cehi. Unii cred că aceştia (adică peonii – ungurii) 
au fost în vechime geţi şi că locuiesc sub muntele 
Haemus şi că au urcat spre ţara aceasta în care 
locuiesc acum. „Alţii spun că ei au fost daci. Eu 
unul n-aş putea spune aşa de Iesne ce va fi fost la 
început acest neam”. 

Confuzia, după jumătate de mileniu, se dato-
reşte faptului că peonii (ungurii) se sedentarizează 
în vatra daco-română, care se întindea din Haemus 
până în Boemia. De fapt ungurii veneau din est, nu 
din sud. Ei nu au fost nicidecum daci. Despre 
Rusia, pe care o numeşte Sarmanţia, spune că „se 
întinde de la sciţii nomazi (tătari) până la daci şi 
lituani”. Tot la el, Moldova este numită „Bogdania 
Neagră”, care-şi are capitala în cetatea numită 
Leucopolichni (Cetatea Albă). Se întinde de la dacii 
de lângă Istru (românii din Ţara Românească) 
până la Lituani şi Sarmaţi  (ruşi). Neamul acesta 
este destoinic şi se poate dovedi că vorbeşte 
aceeaşi Iimbă, deşi de mult despărţit în două, a fost 

aşezat sub două stăpâniri şi cârmuiri (Ţara 
Românească şi Moldova). Tot Laonic spune că 
Sigismund al Ungariei (1387-1437) a pornit cu 
armatele „spre Istru împotriva lui Baiazid, luându-şi 
drept călăuză pe peoni şi pe daci”. Mai târziu 
(Baiazid), „trimiţând armate în Peonia (Ungaria) şi 
în Peono-Dacia (Transilvania), jefuia ţările acestea”. 
După ce a mai trecut timp, a pornit cu război 
asupra dacilor şi Iui Mircea domnul Daciei 
învinuindu-l că el (Mircea) a început războiul şi că 
a luptat alături de Peoni împotriva lui. Sunt aceşti 
daci un neam viteaz în lupte, locuiesc în sate şi se 
indeletnicesc mai mult cu păstoritul. Ţara lor se 
întinde din Ardeal – Dacia peonilor (e vorba de 
populaţia majoritară daco-română aflată sub ocu-
paţia ungară) de unde începe şi până la Pontul 
Euxin (Marea Neagră). Întinzându-se spre mare, 
are de-a dreapta fluviul Istru, iar de partea stângă 
ţara Bogdania. Îi desparte pe ei de Peono-Dacia un 
munte ce se întinde pe o distanţă mare, numit 
Prasavos (Braşovul, adică Carpaţii) (...). Dacii 
vorbesc o limbă apropiată de a italienilor (...)”. 

Destul de interesantă este ştirea ce ne aduce 
Laonic Chalcocondil că „Musa, un fiu al lui 
Baiazid I” a fost susţinut de Mircea cel Mare 
„domnul Daciei” în luptele pentru putere, dintre 
fiii lui Baiazid şi potrivit cronicelor otomane, i-a 
devenit ginere domnitorului român. Musa a trecut 
„peste Pontul Euxin, în Dacia şi la domnul daciei, 
Mircea”. Cu o armată din cei nemulţumiţi de mu-
sulmani, „şi de la daci armată destulă atrăgându-l 
şi pe Dan domnul dacilor”. Este vorba de Dan al 
II-lea, nepotul lui Mircea, fiul lui Dan I. De altfel, 
Leonic Chalcocondil numeşte Ţara Românească 
Dacia şi pe locuitorii ei daci în toata lucrarea sa. 

„Împăratul însă, după ce oştile i-au trecut 
peste Istru, îndată ce a ajuns în Dacia, nu se abătea 
nicăieri din cale la pradă. Căci împăratul nu-i Iăsa, 
ci mergea cu armata în ordine de luptă. Mergeau 
de-a dreptul asupra oraşului, în care dacii îşi 
adăpostiseră femeile şi copiii, iar ei se ţineau prin 
păduri în urma împăratului şi dacă vre-un deta-
şament se rupea din armată, era nimicit îndată de 
aceştia” (p.286). Tot acest cronicar spune că „avea 
împăratul (în 1453) un tunar cu numele Orban, dac 
de origine”. Se mai poate spune că dacii au 
dispărut? 

În fine, mai cităm şi alte mărturii: Critobul 
din Imbros, în lucrarea sa Din domnia lui Mehmed 
al II-lea (1451-1467), spune că turcii otomani 
„cuceresc şi pe geţii de dincolo de Istru”. Tot el 
vorbeşte de „împăratul peonilor şi al dacilor”. Este 
vorba de alt neam decât al ungurilor. „Şi mai ieri  
i-a aţâţat împotriva noastră, pe loan Getul (Iancu 
de Hunedoara, indicat drept get, adică român din 
Ţara Românească) împreună cu peonii şi dacii lui”. 
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El menţionează statul dacilor, şi voievodul 
„Dracul, domnul getilor”. Tot CritobuI din Imbros 
numeşte pe Radu cel Frumos (1462-1474) „domn 
al geţilor”. Scriitorul „leah” Orichevius scria în 
1552 că Ştefan cel Mare „a domnit în Dacia” 
(D.Cantemir, Descriptio Moldavies). 

Tudor Vladimirescu, în proclamaţiile sale din 
1821 se adresează poporului dac, adică românilor 
de pretutindeni. El se intitulează „răzbunătorul 
Daciei” (denomination de Vengeut de la Dacie). 
Chiar şi Alexandru Ipsilanti – Ciungul care se con-
sidcra aromân vorbea de „fiii nobili ai Daciei”. În 
contradicţia dintre mişcarea eteristă şi revoluţia de-
clanşată de Tudor, acesta i-ar fi scris lui Ipsilante o 
scrisoare, „ce are a face Ellada cu Dachia şi să 
meargă la Ellada ca să rămână Dachia în linişte”. 

Şi din cele citate textual reiese clar că geto-
dacii sunt unul şi acelaşi popor, poporul daco-
român. 

Textele citate nu mai au nevoie de comentarii. 
Noi am evidenţiat faptul că scriitorii antici (cu 
excepţia unor confuzii clare) identifică pe geto-
daci cu valahii, cu daco-românii de azi. lată că 
geto-dacii nu au dispărut, ei sunt daco-românii de 
azi. Citez numai titlul lucrării lui Lichetensteiner 
din 1775, Sibiu: „Descrierea istorico-politică a 
marelui Principat al Transilvaniei”, privind „conti-
nuitatea populaţiei daco-române în Transilvania, 
inclusiv în timpul migraţiei popoarelor”. 

Noi nu am epuizat documentaţia. În volumele 
„Călători străini despre ţările române” (editate 
începând cu anul 1968), se găsesc destule locuri în 
care românii sunt menţionaţi cu numele de daci. 
Desigur, nu pentru că erau locuitori ai vechii Dacii, 
ci pentru că erau consideraţi şi sunt în adevăr, 
urmaşii autentici ai dacilor. Toţi istoricii şi croni-
carii citaţi mai sus vorbesc limpede pentru poste-
ritate: valahi adică daci. Dacă în 1876 (martie 3), 
domnul României, făcuse cunoscut Serbiei şi altor 
ţări (la 15 ianuarie) noua denumire de „România”, 
apoi nu se greşeşte dacă până la această dată se 
vorbeşte de poporul Dac, de poporul Daco-Român, 
a cărui vigoare, cu toate chinurile, cu toate nedrep-
tăţile la care a fost supus, a străbătut mileniile, în 
aceeaşi vatră, Dacia lui Burebista şi Decebal, 
România de azi, Daco-România de mâine. Afirma-
ţiile unor istorici străini sau români, că dacii au 
dispărut, sau că limba dacilor a dispărut, este cea 
mai mare eroare în problemele fundamentale 
privitoare la istoria daco-românilor. Dacă Galerius 
Maximian (ajuns împărat) s-a declarat inamic al 
numelui de român şi voia ca „imperiul (roman) să 
se numească imperiul dacic” aceasta se datora 
faptului că peste tot în marele imperiu, majoritatea 
o formau dacii, se vorbea limba daco-română 
(latina vulgară) şi la conducerea imperiului ajunse-
seră împăraţi din rândurile dacilor. 

Interpretând documentele antice şi  medievale, 
în spirit critic şi în contextul situaţiei „învins şi 
învingător”, din antichitate şi până în prezent, am 
constatat că geto-dacii, unul din cele mai mari, mai 
viteze şi numeroase popoare ale lumii vechi, nu a 
dispărut şi nici nu a putut fi asimilat de nomazii 
migratori, care nu reprezentau decât unu la mie 
faţă de autohtoni, de altfel, este de înţeles acest 
lucru, deoarece unora nu le-a rămas în istorie decât 
numele de sceleraţi. Istoricul Alexandru Surdu, 
comentând (Ms.2306 aflat la Biblioteca Academiei 
R.S.R), scria în limba germană despre Eminescu, 
că argumentarea poetului „este interesantă” (...). 
Dacă armatele maghiare s-au luptat cu cele 
româneşti, evident că populaţia română a rămas 
până în zilele noastre, fiind atestată şi înainte şi 
după venirea maghiarilor, atunci nici nu mai este 
necesară vreo dovadă despre existenţa românilor 
în Dacia Traiană, subânţelegându-se că cei care o 
contestă sunt numai reprezentanţii naţionalişti ai 
maghiarilor”. 

În încheiere amintim că Ştefan Andreescu 
spune că în „Turken-kalendar”, tipărit în decembrie 
1454, probabil în oficina lui Gutemberg de la 
Mainz, se pot citi următoarele rânduri: „Ridicaţi-
vă toţi, regii creştini, ai Franţei, Angliei, Castiliei 
şi Navarei, ai Boemiei şi Ungariei, ai Portugaliei şi 
Aragonului, ai Ciprului, Daciei şi Poloniei, ai 
Danemarcei, Suediei şi Norvegiei, ajutaţi cu 
puterea voastră să învingem pe turci”; iar în 
Congresul de la Mantua, din anul 1459, convocat 
de Papa Pius al Il-lea, pentru a pregăti o cruciadă 
în contextul acestuia „apare pentru prima  oară 
politizată şi denumirea de Dacia”. 

Nicolaus Olahus sau Nicolae Românul – cum 
îl zice Florin Constantiniu – „evocă Dacia şi arată 
că ea cuprinde Valahia Mare (Ţara Rcmânească), 
Moldova, Transilvania, Maramureşul, Ţara 
Timişului etc” (Flacăra, 1989 ian. 20. p.21). De 
asemenea amintim că pe pereţii de nord şi de vest 
ai Loggiei della Cosmografia ce se află în Palatul 
Vaticanului, sunt reprezentate de cartografii şi 
pictorii contemporani cu Rafael, în 1513-1518: 
„Moldova, Transilvania şi Ţara Românească 
(inclusiv Dobrogea) ca entităţi politico-geografice 
bine distincte, constituente ale Daciei”. Dacă şi la 
Roma, în a doua decadă a secolului al XVI-lea, 
Dacia era prezentă prin cele patru provincii 
amintite, existenţa dacilor de-a lungul mileniilor 
primeşte o atestare pozitivă indiscutabilă. Tot aici 
amintim „Societatea Academică Dacoromană”, 
Societatea Academică Română şi de publicaţia 
„Thraco-Dacica”, condusă de D. Beroiu. 

În viaţa lui Maxim Brancovici (Mitropolitul 
Ungro-Vlahiei), redactată după anul 1516, aflăm 
că acest călugăr a izbutit să împace în octombrie 
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1507, pe domnii Bogdan al Moldovei şi Radu cel 
Mare al Ţării Româneşti şi spune că „diavolul 
duşman al faptelor bune, aţâţă război, între domnii 
ambelor Dacii, Radu şi Bogdan vodă”. Samuil 
Micu-CIain, în Istoria, bravurile şi întâmplările 
românilor, în cap.XVI, scrie: „Iezuiţii discută 
dacă, Daco-Românii, sau Valahii, să fie primiţi în 
şcolile latineşti...” sau: „fiindcă le plăcea locui-
torilor ţării (restul naţiunilor conlocuitoare n.n.) ca 
daco-românii să rămână în acea stare de incultură...” 
sau „se discută despre daco-români sau valahi (vezi 
şi Despre vechimea şi continuitatea românilor, 
Editura Militară, Bucureşti, 1989, p.1,3). 

Personal cred că Iacob Eraclide-Despot vodă 
din Samos, a fost un aromân din dinastia dacică. 
El, precum se ştie, este cel care pentru întâia oară a 
formulat „în mod explicit un proiect de reconstituire 
a Daciei”. Şi Ştefan Andreescu citează din croni-
carul polon Stanislas Sarnicki: „Într-adevăr, deci, 
el (Despot) a tins şi spre cucerirea Transilvaniei, 
vrând să imite gloria lui Diurpaneus, crezându-se în 
drept succesorul lui, ca şi către Ţara Românească, 
întrucât aici în deosebi au fost locurile de baştină 
ale dacilor şi diurpaneilor, unde acum este 
Transilvania”. 

Şi acelaşi Ştefan Andreescu sintetitează: 
Despot vodă urmărea „reconstituirea teritorială a 
anticei Dacii (vezi Restitutio Daciae, Bucureşti, 
1980 pg.157-161; Adolf Armbruster, Evoluţia 
sensului denumirii de „Dacie”, în Studii, t.22, 
1969, nr.3, p.490. Vezi şi llie Ciutescu, Prima 
proclamaţie pentru unire, în revista Albina, 1981 
sept.p.3). Acesta spune că Despot a fost primul 
„demnitar care a făcut publică hotărârea lui de a 
uni Ardealul şi Muntenia cu Moldova”. 

După ce am citat informaţiile înşirate în 
paginile acestui studiu, se va înţelege mai bine 
„conceptul umanist al reconstituirii Daciei” de 
care vorbeşte cu multă competenţă cercetătorul 
Ştefan Andreescu, se vor înţelege mai bine moti-
vele pentru care mulţi dintre scriitori au trecut în 
titlul operelor lor numele Dacia. Cităm câteva: 
Gheorghe Şincai spune că a răsfoit manuscrise şi o 
multime de cărţi tipărite ca să poată „scrie frumos 
istoria Daciei noastre” (vezi şi D.Prodan, Din 
istoria Transilvaniei...,316). Această lucrare ter-
minată în 1812, Şincai a intitulat-o „Cronica Daco-
Românilor”; Petre Maior, „Istoria pentru începutul 
românilor în Dachia” (Buda, 1812); Dionisie 
Fotino, Istoria generală a Daciei (Bucureşti, 1859); 
Ion Heliade Rădulescu, Istoria Românilor sau 
Dacia şi România; Al.Papiu Ilarian, Istoria 
Românilor din Dacia Superioară; A.Treb Laurianu 
în 1862, intitulează opera sa „Istoria Românilor... 
Istoria Românilor din Dacia”. Tot la el găsim 
termeni ca: „Geografia modernă a Daciei”,  

„Ştefan I domnul Maurodaciei”. A.D.Xenopol, 
„Istoria Românilor din Dacia-Traiană” (14 volume); 
Vasile Tomescu îşi intitulează marea sa lucrare 
„Muzica daco-română” (vol.I şi II); Magdalena 
Vulpe, „Subordonarea în frază în dacoromâna 
vorbită”, Editura Ştiintifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1980; Nicolae Bălcescu a intitulat 
revista sa „Magazin istoric pentru Dacia”, iar 
Mihai Kogălniceanu îşi intitula o altă revistă 
„Dacia literară”. Dintre publicaţiile socialiştilor 
români amintim „Dacia viitoare”. De curând, 
Mircea Suciu publică un eseu pe care îl intitulează 
„De la Dacia lui Mihai la Dacia lui Horea şi 
încheie cu următoarea constatare: „În interiorul 
arcului carpatic, lupta naţională nu s-a mărginit 
numai la cauza românilor transilvăneni, ci ea a 
exprimat conştiinţa naţională a tuturor românilor. 
Contemporanii înşişi au perceput corect această 
realitate atunci când au văzut în Horea un „rege al 
Daciei”. Astfel, arc peste timp de la Mihai Viteazul 
„restitutor Daciae”, la Horea „rex Daciae”, acelaşi 
gând şi aceeaşi faptă întru unirea tuturor 
Românilor îşi puneau sigiliul pe mersul irezistibil 
al poporului nostru spre locul de întregire a 
neamului care avea să fie Alba lulia anului 1918”. 

Iohannes Troster, sas din Sibiu, a scris o 
importantă carte intitulată „Vechea şi Noua Dacie” 
(tipărită în limba germană, la Nurnberg, 1666). 
Acesta constată că Dacii „n-au dispărut, ci că 
împreună cu Românii au alcătuit poporul român”. 
Cu privire la numărul românilor din Transilvania, 
Troster afirmă că „sunt atât de multi, că îi întrec în 
număr pe unguri şi pe germani (laolaltă)”. În 1975, 
cercetătorul Petre I.David intitula un important 
studiu „Coincidenţe şi relaţii generale (indirecte) 
între Traco-Daci-Celtobritani şi Anglio-Daco-
Româna (sec. – XIII, d.Hr., Bucureşti). 

De curând, Mitropolitul Ardealului Antonie 
Plămădenlă, făcea o interesantă sinteză în legătură 
cu trecutul şi suferinţele milenare ale daco-
românilor. El citează pe Bisselius care consideră 
pe Mihai Viteazu „unul de-al lor, un dac”. Tot el 
citează pe italianul Lazaro Sorenzo, care consemna 
că „transilvănenii, împreună cu moldovenii şi cu 
valahii, sunt vechii daci”. În tot trecutul dureros, 
„romanitatea românilor de pretutindeni, pe lângă 
originea dacică, a fost şi ea convingerea neîntre-
ruptă a tuturor”. Tot Antonie Plămădeală spune că 
„în convingerea multora, idealul de la 1848 era 
formarea Daciei” (scrisoarea prof. Constantin 
Remanu Vivu către Al.Gh.Golescu, 1843 iunie 
26), iar diferitele societăţii urmăreau „printre altele 
şi alcătuirea unei Daco-Românii”. (vezi Antonie 
Plămădeală, Trepte spre Marea Unire, în rev.Vatra, 
1988, nr.12, p.213 / A şi B). 
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Profesorul universitar (dr.docent) I.C.Chitimia, 
urmărind cu multă competenţă şi discernământ 
problema continuităţii daco-românilor, a publicat 
în Magazin Istoric (1989 oct.) sub titlul Naum 
Râmniceanu: „Mândrie de a fi patriot dac”. Este 
vorba de dacismul la acest cronicar oltean 
(râmnicean, n.1764 noiemb.27 – +1839), care 
spune că „Dacii romanizează şi românii dacizează” 
(p. 16). Această afirmaţie pare un paradox. Şi 
totuşi, el afirmă că limba română este „limba 
dacilor de acum” (p. 16). Şi mai spune că „patrioţii 
noştrii niciodată nu au ieşit din hotarele patriei 
noastre, Dachiei, care din Marea Neagră 
începându-se, precum am arătat şi până în apa Tisa 
întinzându-se, cuprinde în mijiocul acestei părţi 
Transilvania, Banatul, ţinuturile Craiovei, Ţara 
Românească şi Moldova” (ibidem). Naum se 
considera pe sine „sincer fiu al Daciei”. 
Referându-se la provinciile de sub suzeranitate 

străină, exclamă: „Ah! Dachie, Dachie, fiii tăi 
plâng şi suspină” (p. 17). 

Tot în legătură cu problema continuităţii, 
amintim pe episcopul de la Blaj, Alexandru Sterca 
Suluţiu, „revoluţionar paşoptist şi cărturar patriot”, 
care în una din lucrările sale spunea în 1854, că 
„ţările aceste ale vechii Dacii” sunt cele trei 
provincii româneşti” (A se vedea în acest sens 
Victor Timari „Ţările acestea ale vechii Dacii” în 
Magazin Istoric, 1989 oct., p. 18-19). 

Este greşit să se scrie despre „Perioada 
anterioară formării statelor feudale româneşti” sau 
„întemeierea” sau „descălecat”, deoarece acestea 
nu sunt altceva decât vechile formaţiuni ale 
provinciilor Daciei străbune. Noua structură 
organizatorică se aplică asupra unităţilor existente 
de mii de ani. 
 

Nicu Vintilă 
 
 

 

 

Victor Emanuel TOLAN 
 

INSULA FANTEZIEI 
 

Undeva între ţărmul bătrânului continent şi 
cel al Americii, undeva în mijlocul Atlanticului  se 
găseşte o insulă pe care aş numi-o simplu: Insula 
Fanteziei. Când Bianca m-a rugat să mergem să 
vizităm un loc special, destinaţia despre care 
vorbea fiind Islanda, eu m-am mirat. Dar neputând 
rezista fetiţei mele de 23 de ani,  am ajuns pe acest 
teren dur, unde focul se amestecă cu gheaţa, cu un 
relief ciudat  şi splendid în acelaşi timp. Oi pe 
păşuni idilice, căluţi islandezi (o rasă deosebită, un 
fel de miniatură) ce zburdă în libertate şi cascade 
numeroase cu curcubeie în toată splendoarea; 
aceste imagini te însoţesc la fiecare pas. 

Sincer să fiu, nu m-am aşteptat la aceste 
frumuseţi naturale care ne-au copleşit de-a binelea 
din primul moment. Am avut senzaţia că am ajuns 
pe un platou magic de filmare a unui episod din 
Game of Thrones. De fapt am aflat că  aici au fost 
filmate multe scene. 

Iceland Air a aterizat  pe micul  aeroport 
Keflavik din Islanda după un zbor de trei ore de la 
Londra. Cam aceeaşi distanţă este şi de la New 
York. La hotelul Hilton Nordica din Reykjavik m-
am întâlnit cu restul familiei care venise din 
California.  Cele cinci zile de sejur nu ne-au fost 
de ajuns. Puteam uşor să mai stăm încă o săptă-
mână ca să vizităm mai mult. Istoria ţării este una 
mai recentă, scurtă, dar foarte captivantă. Primii 
locuitori au fost vikingii, aceşti hoinari ai nordului 
în căutare de locuri noi, care au stabilit  aici prima 
republică democratică din lume, cu primul parla-
ment în Pingvellir, ce se află la o oră de actuala 
capitală, în 930 AD. În secolul 13, islandezii trec 
sub controlul Norvegiei, iar apoi al Danemarcei. 
Islanda a devenit independentă, minune mare, fără 
violenţă, în 1944, profitând de faptul că Danemarca 
fusese ocupată de nemţi. 

Cei de la Hotel  ne-au dat bilete de autobuze 
gratuite,  dar ca să vezi insula trebuie să închiriezi 
o maşină. Aşa se face că a doua zi am luat-o pe 
Golden Circle, traseul renumit ce ne duce spre 
Parcul National Pingvellir. Aici formaţiunile de 
rocă par să fi răsărit brusc din adâncurile pământu-
lui. Nu degeaba Jules Verne a ales Islanda ca locul 
de pornire în Călătoria spre centrul pământului. 
Cele două plăci tectonice, a Europei şi a Americii 
de Nord se întâlnesc aici, dar în acelaşi timp se 
îndepărtează una de alta cu 5 mm pe an. Activi-
tatea vulcanică produce nu numai gaizerii, care 
sunt ceva extraordinar de urmărit, dar şi cenuşa 
vulcanică care acoperă unii gheţari şi uneori 
cauzează probleme traficului aerian, aşa cum s-a 
întâmplat în 2010. De pe platoul de observaţie se 
poate vedea demarcaţia în crusta pământului. 
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Mergem mai departe pe lângă lacul 
Pingvallavatn şi ajungem în locul numit Geysir din 
valea Haukadalur, la poalele dealului Laugarfjall. 
După cum arată numele (mi se încurcă limba când 
încerc să le pronunţ), aici se găsesc gaizerii 
celebrii: Strokkur şi Marele Geysir. Numai primul 
este activ şi izbucneşte la fiecare 8 sau 10 minute 
cu un jet de până la 20 m. Celălalt este somnolent 
şi erupţia depinde de cutremure sau de activităţile 
vulcanice din zonă. Jetul lui a ajuns la 122 m după 
cutremurul din anul 2000. De ziua naţională a 
Islandei, geologii guvernului forţează erupţia, care 
poate atinge 50-70 m. Temperatura este de 250 
grade Celsius în interior şi 100 la suprafaţă. După 
fotografiile de rigoare şi clipul video cu o erupţie 
mergem mai departe, la ultimul punct de pe cercul 
de aur: cascada Gullfoss (foss înseamnă cascadă în 
limba islandeză – deci cu totul altceva decât în 
ungureşte). Râul Hvita se grăbeşte spre sudul 
insulei şi se prăbuşeşte de la 32 m înălţime în doua 
etape. Căderea apei este spectaculoasa şi zgomotul 
produs de debitul de 140 m cubi/secundă este 
impresionant. După o zi plină, servim o cină 
islandeză în restaurantul Old Iceland: supă de miel 
şi friptură de cod (peştele favorit). Nu am îndrăznit 
să servesc cea de balenă, ca să nu o supăr pe 
Bianca. Islanda, alături de Japonia, mai vânează 
balenele în ciuda protestelor lumii şi spre conste-
rnarea tinerilor. Ghidul ne-a explicat că speră că în 
viitor islandezii se vor abţine de la acest deliciu, 
eliminând în felul acesta practica plină de cruzime. 
În schimb ei vor continua să savureze friptura de 
cal şi cea de Puffins (nişte păsări ce seamănă cu 
pinguinii şi care sunt adorabile). 

A doua zi am condus pe şoseaua numărul 1 
spre vest către Parcul Naţional Snafellsjokull, după 
numele gheţarului. După ce am trecut printr-un 
tunel sub ocean, lung de 6 km, de pe şoseaua 
principală, ne-am abătut spre Budir, un sătuleţ 
greu de găsit pe hartă, dar care este renumit după 
restaurantul cu specialităţi islandeze dar şi  după 
cea mai veche biserică din lemn din ţară. Micuţa 
biserică luterană a fost construită în 1703. 

Iubesc aventurile şi mai ales când pe drumu-
rile naţionale nu dau de prea multe maşini. Cu cei 
370 de mii de locuitori, turiştii sunt de trei ori mai 
numeroşi decât localnicii. Dar grăbiţi-vă dacă aveţi 
planuri să vizitaţi acest mic paradis geografic 
pentru că o dată ce chinezii descoperă locul, s-a 
terminat cu turismul plăcut şi relaxant! 

A  treia zi luăm micul dejun la etajul 8 al 
hotelului, de unde avem o vedere superbă a 
golfului şi a vulcanilor de la orizont.  Andrew şi cu 
mine gustăm un păhărel de ulei de peşte făcut din 
ficat de cod. Sănătate curate, plină de vitamina E şi 
Omega. Cu atâta energie în noi, facem turul 

oraşului începând cu cel mai vizibil obiectiv: 
Hallgrimskirkja, biserica luterană (religia naţională). 
Turnul este înalt de 73 m şi are arhitectura 
inspirată de coloanele de bazalt care se formează 
după o erupţie vulcanică. Interiorul, ca şi în cele-
lalte biserici, este foarte simplu ca decor, dar totuşi 
este măreţ şi luminos. Orga cu cele peste 5000 de 
tuburi scoate însă nişte sunete ce te ridică direct 
spre ceruri. Construcţia a durat 40 de ani. Luam 
ascensorul şi urcăm în turn. De aici panorama 
oraşului se desfăşoară în toată splendoarea ei. 

Apoi o luăm pe străzile vechi cu case învelite 
în foi de aluminiu şi vopsite în culorile curcubeu-
lui. Peste tot găsim multe cafenele, restaurante şi 
magazine cu produse locale. Alina şi Bianca trebuie 
să bea un lapte în cafeneau Reykjavik Roasters, un 
fel de Starbucks local devenit faimos pe internet. 
Iar Andrew a insistat să mănânce un hot dog servit 
lângă vechiul port. Îmi spune că Bill Clinton în 
2011 a mâncat unul aici şi a spus că este cel mai 
bun din lume. Asta-i culmea, să-l crezi pe Bill 
Clinton după istoria sa cu Monica Lowinski. 
Aceeaşi doamnă care l-a servit pe preşedintele 
American ne serveşte şi pe noi. Cei 30 $ plătiţi 
pentru patru persoane reprezintă cel mai ieftin 
prânz din sejurul nostru. Nu departe de aici, tot în 
port, se găseşte şi HARPA, sala de concerte con-
struită în formă geometrică din blocuri de sticlă 
colorată. 

A patra zi conducem spre sud, către Vik. Ne 
oprim la cascada Skogafoss, unde dintr-o dată 
curcubeul se arată în toată măreţia lui scoţând în 
evidenţă şi mai bine culorile din peisajul ce ne 
înconjoară. 

După câţiva kilometrii de la cascadă, tot spre 
sud, de pe şoseaua numărul 1, ce înconjoară toată 
insula, o facem la stânga pe un drum mai mic, 
către Solheimjokull, un alt gheţar. De data asta 
Andrew şi cu mine mergem şi ne urcăm pe gheţar 
cu toată disperarea arătată pe faţa lui Alina care ne 
arata semnul de pericol „Stay off the Glacier-
Danger” de care trecusem deja. Ce spectacol, să 
vezi albastrul gheţarului ce se reflecta în razele de 
soare fiind acoperit pe unele locuri de cenuşa 
neagră vulcanică. Auzim sub noi zgomotul făcut 
de crăpăturile gheţii care se topeşte încet şi care se 
mişcă foarte uşor către vale şi ne gândim că totuşi 
ar fi bine să respectăm semnele ce marchează 
pericolul. 

Suntem mustraţi amândoi de privirile de foc 
ale Alinei. 

Ajungem după o jumate de oră la punctul 
terminus: Vik, unde pe celebra plajă neagră 
admirăm coloanele de bazalt care par a fi sculptate 
perfect în roca scăldată de valurile albe ale 
Oceanului ce se sparg cu furie de ele. 
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Nu am apucat să vedem însă: The Blue 
Lagoon, păsările Puffins, dar singura adevărată 
dezamăgire fiind că nu am putut vedea bine acel 
fenomen ciudat dar atât de spectaculos: Aurora 
Borealis. 

Cel puţin avem motive puternice să ne 
întoarcem. Până atunci vă invit la mica hoinăreală 
prin Insula Fanteziei - Islanda. 
 

Victor Tolan 
 
 

 

 
Col.(r). Dr. Ion Petrescu 

 
JURNAL DE CAMPANIE PENTRU 

REÎNTREGIREA NAŢIONALĂ 
 

La finele anului trecut, la invitaţia junilor 
unionişti, am avut onoarea de a face parte din 
delegaţia care a fost primită de şeful Cancelariei 
Prezidenţiale şi de consilierii aleşi pentru un 
dialog dorit consistent, cu cetăţeni români care 
solicită şi acum, preşedintelui actual al României, 
să acţioneze concret pentru reîntregirea naţio-
nală, în pofida ostilităţilor previzibile, a dificul-
tăţilor cunoscute, a inerţiei unora şi a temerilor 
nejustificate ale altora.  

Cu acel prilej i-am spus şefului Cancelariei 
Prezidenţiale că motivaţia personală, a pre-
zenţei mele la dialogul menţionat este simplă. 
Mama mea s-a născut la Româneşti, pe malul 
stâng al Prutului. Bunicul meu a văzut lumina 
zilei în comuna Soroca, pe malul drept al 
Nistrului. Iar bunica mea a deschis ochii, în 
comunitatea mioritică, la Cetatea Albă, în sudul 
Basarabiei istorice, pământ de drept românesc. 

Din această perspectivă, cele inserate mai 
jos sunt aidoma filelor unui jurnal de cam-
panie, o campanie mediatică pe cont propriu, 
dar care este urmărită cu atenţie la ambasadele 
Unchiului Sam şi a Marelui Urs răsăritean, 
conform celor recunoscute de interlocutori diplo-
matici din cele două state interesate de opţiunile 
de viitor ale României, un stat care alături de 
Polonia asigură graniţa de est a NATO, o ţară 
care se uită spre Moscova cu două obiective 
clare: returnarea acasă a Tezaurului Românesc 

şi recunoaşterea necesităţii încetării efectelor 
nefaste ale Pactului Ribbentrop-Molotov. Urmarea 
logică fiind reîntregirea naţională a ţării 
noastre. Temeiurile unor asemenea afirmaţii şi 
speranţe sunt explicate în cele ce urmează. 

Interesul naţional: reunificarea ţării 
 
29 decembrie 2015, 08:51: La final de an, o 

abordare ofensivă a dosarului reîntregirii naţionale 
pare, pentru unii dintre cei aflaţi momentan la 
putere, inoportună, amânabilă sine die, discutabilă 
doar în spatele unor uşi închise, pentru ca anumite 
metropole imperiale să nu aibă reacţii imprevi-
zibile. Ca şi în Epoca Nicolae Ceauşescu nu este 
momentul. Asta pentru cei ce privesc reunificarea 
încremeniţi în viziuni desuete. Cu un aer de supe-
rioritate ce nu le va face bine. De ce se vor 
schimba lucrurile în anul 2016? Deoarece, pentru 
milioane de europeni, care trăiesc între Prut şi 
Nistru, au devenit prioritare nevoia de justiţie 
socială, de prosperitate economică, de căutare a 
noi lideri politici, diferiţi – ca proiecte, argumen-
taţie şi chiar vârstă –, de cei care acum controlează 
legislativul de la Chişinău, prin mijloace mai 
degrabă mai puţin ortodoxe, decât democratice. La 
Bucureşti, trecători oficiali ar trebui să renunţe la 
prejudecăţi şi să le depoziteze în dulapurile cu 
propriile schelete. O prejudecată, a lor, conforta-
bilă, este aceea că ultimul sondaj de la Chişinău 
indică o minoritate unionistă, deşi cei ce au făcut 
investigaţia sociologică, peste Prut, nu au nici 
prestigiul, nici onorabilitatea, nici obiectivitatea 
americanilor de la Pew Research Center, un think 
tank nepartizan, cu sediul la Washington D.C., 
care are o experienţă relevantă în prezentarea 
curentelor de opinie publică, pe mapamond, un 
centru care ar putea fi invitat să realizeze o cer-
cetare sociologică exhaustivă, la nivelul celor două 
state româneşti, în chestiunea reunificării inevita-
bile. O altă prejudecată, mai precis o lipsă de jude-
cată, este aceea privind buna cunoaştere a procen-
telor reprezentate de minorităţile naţionale în 
România răsăriteană, teritoriu ocupat samavolnic, 
de trupele imperiale, sovietice ale lui Stalin, în 
urma unui dictat odios, nu a unui referendum 
invocat de promotorii inerţiei geopolitice. Din 
fericire, atât în dreapta, cât şi în stânga Prutului au 
apărut tineri pentru care unionismul nu este un 
moft, o iluzie, o propagandă electorală, ci un 
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obiectiv de interes naţional, chiar dacă aceia ce 
poartă şorţuleţ, prin protipendada mioritică, sau au 
grade relevante, în intelligence-ul autohton, fug, ca 
dracu’ de tămâie, de evenimentele unde cetăţeni 
din Republica România şi din Republica Moldova 
discută, cu onestitate şi francheţe, despre paşii 
democratici necesari, acum, nu peste un sfert de 
secol, meniţi a transforma în râu interior Prutul. O 
altă prejudecată ţine de temerea că atât diplomaţia 
germană, cât şi cea rusă, nu ar agreea, din start, un 
demers al diplomaţiei mioritice, pe tema abordării 
democratice, pragmatice, a chestiunii reîntoarcerii 
României răsăritene la Patria Mamă, în condiţiile 
când Joachim von Ribbentrop şi Viaceslav 
Mihailovici Molotov au devenit oale şi ulcele, iar 
pactul sovietic/nazist, din 23 august 1939 este unul 
trimis la coşul de gunoi al istoriei, de state 
temerare, precum Estonia, Letonia, Lituania, care 
nu numai că şi-au afirmat independenţa, faţă de 
decedata URSS, ci şi voinţa de a fi parte a comu-
nităţii euroatlantice, implicit a celei europene. 

Diplomaţia rusă este conştientă că mai mult 
decât controlul militar al Transnistriei nu va 
obţine, interesul strategic al aliaţilor occidentali, în 
general, al SUA, în particular, fiind ca ţările de la 
graniţa NATO, care trece şi pe Prut, să fie imună 
la omuleţi verzi, la agitaţii ale unor minorităţi ce 
privesc spre Est şi la alte intenţii previzibile ale 
celor care regretă dispariţia imperiului sovietic. 
Particularitatea, în cazul României, fiind că aceasta, 
in integrum, chiar dacă are graniţa impusă de 
agresorii răsăriteni pe Prut, la nevoie se va apăra 
pe Nistru, cu sprijinul firesc al europenilor din 
actuala statalitate cu capitala la Chişinău. Sigur că 
un asemenea enunţ enervează nu pe muscali, ci pe 
aceia care doresc, cu preţul pierderii propriei dem-
nităţi oficiale, să nu îi supere, deşi, la Moscova se 
aşteaptă un dialog franc despre viitorul acestei 
latinităţi viguroase, trăitoare la nord-vest şi vest de 
Marea Neagră. Ruşii sunt de admirat pentru că îşi 
apără interesul naţional inclusiv printr-o presă 
ofensivă, în timp ce mioriticii de pe micul ecran 
trec rar Prutul, fiind în bună măsură neinformaţi 
sau chiar dezinformaţi privind realităţile societăţii 
post-sovietice, din Republica Moldova. Ce guvern 
de tehnocraţi funcţionează la Bucureşti suntem 
lămuriţi, ce executiv se coagulează la Chişinău 
vom vedea. Dar, într-un viitor imediat, un emisar 
dâmboviţean, pe chestiunea relaţiilor fraterne, cu 
europenii dintre Prut şi Nistru, va trebui să înceapă 
discuţii informale cu liderii de la Chişinău, privind 
viitorul lor pragmatic, nu ipotetic. În viitoarea 
Românie reîntregită, actuala Armată Naţională a 
Republicii Moldova, ca viitoare parte a Armatei 
României, îşi va păstra misiunile de apărare ale 
zonei de care răspunde acum, iar militarii din 

Armata Naţională a Republicii Moldova, care 
apără practic acelaşi Tricolor, îşi vor avea evoluţia 
lor firească, în cariera militară. O afirmaţie care 
trebuie reiterată de la cel mai autorizat nivel, pe 
malurile Dâmboviţei. Sigur, negativişti ai reîntre-
girii viitoare există cu duiumul, de la seniori ce nu 
mai ridică fruntea din deziluziile personale, la 
tineri deloc motivaţi să cunoască istoria naţională 
aşa cum a fost, pentru simplul fapt că trăiesc într-o 
Românie neîntregită. Care ar fi însă raportul dintre 
sprijinitorii şi oponenţii reîntregirii naţionale, dacă 
la Bucureşti ar fi confirmată, la solicitarea unui 
simplu jurnalist, perspectiva ca în cazul reîntregirii 
naţionale salariile şi pensiile din Republica Moldova 
s-ar alinia, firesc, la cele din Patria Mamă? 
Cinismul – demn de o cauză mai bună – conform 
căruia nu sunt bani pentru aşa ceva este unul 
simplu de contracarat dacă, pornind de la ideea 
unei uniuni monetare, a celor două state româneşti, 
ar fi solicitată opinia avizată a Băncii Naţionale a 
României, care ştie că în Republica Moldova este 
o populaţie cu ceva mai mică decât numărul 
locuitorilor din Capitala României. Nu este exclus 
ca undeva, cumva, să se prefere o preluare treptată, 
a societăţii dintre Prut şi Nistru, pe cale liberală, 
prin sprijinirea celor care sunt de dreapta, în 
politichia de la Chişinău. În mod paradoxal, faţă 
de evenimentele care au precedat Marea Unire, de 
la 1 Decembrie 1918, de data asta, dacă nu sunt 
atenţi, unii oficiali ar putea constata că au pierdut 
trenul reîntregirii apropiate şi şansa lor, unică, de a 
face şi de a intra în istoria naţională. 
 

Bilă neagră pentru Cotroceni 
 
13 ianuarie 2016, 20:18. Dacă la Palatul 

Cotroceni se afla un preşedinte într-adevăr unio-
nist, cum părea, în campania electorală, actuala 
umbră de la fostul palat al pionierilor, devenit al 
peştilor, cei din bazin, cu hrana asigurată de 
bugetul aprobat de parlamentul mioritic, atunci 
poate că ar fi formulat măcar un singur lucru, fie şi 
pe pagina sa de... Facebook. „ROMÂNIA 
SALUTĂ ŞI SUSŢINE POZIŢIA PRINCIPIALĂ 
A PREŞEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA 
PRIVIND PARCURSUL EUROPEAN AL STA-
TULUI DINTRE PRUT ŞI NISTRU.” Republica 
Moldova fiind sintagma de sorginte sovietică, 
preluată de diplomaţia doamnei Angela Merkel, 
care este – din nefericire pentru comunitatea latină 
care vorbeşte limba lui Mihai Eminescu – şi 
administratorul de facto al statelor est-europene, în 
condiţiile în care Unchiul Sam a mutat atenţia 
sateliţilor, din înaltul cerului, desigur, şi nu numai 
a lor, pe Asia în general, şi pe tot mai potenta 
Republică Populară Chineză, în special. Republica 
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Moldova fiind lagărul – termen corect – a numai 
două milioane de suflete, alte patru sute de mii 
fiind sub ocupaţie rusească, în Transnistria, şapte 
sute de mii muncind, la negru, în Federaţia Rusă şi 
opt sute de mii respirând zilnic aerul libertăţii din 
comunitatea occidentală. Doar atâta este Moldova 
aparent desovietizată, un teritoriu cu două 
milioane de locuitori, cu alte cuvinte aceştia fiind 
mai puţini, numeric, decât populaţia municipiului 
Bucureşti, fără suburbii. Despre ce „ţară” vorbim? 
Această întrebare am reiterat-o recent, unui inter-
locutor care recunoştea, la nivel evident informal, 
că la anul de graţie 2016, istorici serioşi, de la 
Moscova afirmă că durerosul, pentru români, Pact 
Molotov-Ribbentrop, este o relicvă a unei epoci 
irepetabile. Dacă aşa stau lucrurile, cine şi ce 
anume determină neluarea taurului de coarne, în 
problema reîntregirii naţionale, la Palatul Cotroceni, 
la Palatul Victoria şi la Palatul Parlamentului? 
Sigur, la nivelul parlamentarilor a fost creat un 
grup ce sprijină mişcarea unionistă, de la Bucureşti, 
dar după cum am observat, în timp, evoluţia 
acestuia, este clar că doar s-a răspuns afirmativ 
unei iniţiative generoase a junilor ce au puterea de 
organizare pentru a scoate mii de conaţionali, în 
stradă, la Bucureşti şi Chişinău, manifestaţiile lor 
fiind necesare, pentru atragerea atenţiei oficialilor 
din ţară şi de peste hotare, că lucrurile nu mai pot 
continua prea mult aşa, cu un stat hăcuit de 
sovietici, în ultima conflagraţie mondială, şi cu un 
stat inventat de Stalin, în zona unde azi se dove-
deşte a fi un nou RDG, cel românesc. Desigur, la 
nivelul noului executiv, de la Bucureşti, a fost 
numit un tânăr ce a reluat ideea unei prezenţe 
adecvate a României în peisajul mediatic, de la 
Chişinău, dar după declaraţia amintită, altfel opti-
mistă şi necesară, a trecut multă apă pe Dâmboviţa, 
fără a se mai întâmpla ceva concret. Indiscutabil, 
este meritul Platformei Unioniste Acţiunea 2012 
de a fi organizat celebrul marş din vara anului 
trecut, cu juni moldoveni veniţi pe jos, de la 
Chişinău la Prut, apoi cu trenul până în Bucureşti, 
unde au fost primiţi de paji palizi, cu cărţi de vizită 
tipice unor consilieri ai preşedintelui României, 
care nu era în Palatul Cotroceni, nu era în 
Bucureşti, nici în ţara noastră neîntregită, ci plecat, 
cam din fugă, la un eveniment unde prezenţa sa a 
trecut practic neobservată. Acum se impune o 
comparaţie. Coreea de Sud, ca şi România, are 
drept Partener Strategic pe Statele Unite ale 
Americii. Coreea de Sud se învecinează cu un stat 
ce nu are intenţii prea amicale la adresa sa, aici 
fiind vorba de Republica Populară Chineză. 
România se învecinează cu alt imperiu dornic de 
extindere teritorială, respectiv Federaţia Rusă. În 
Coreea de Sud funcţionează un minister al 

reunificării, care promovează atât evenimente 
menite a conştientiza coreenii asupra utilităţii unui 
singur stat în Peninsula Coreea, cât şi generează 
acţiuni cu caracter umanitar, utile conaţionalilor 
care trăiesc în regimul dictatorial, nordic, de 
sorginte comunistă. În România, din teama unor 
lideri vremelnici, nu există o structură puternică, 
dezirabil ministerială, care să iniţieze, să verifice 
periodic şi să supervizeze noi conexiuni politice, 
economice, culturale, sportive şi militare, între 
cele două maluri ale Prutului. Aşa stând lucrurile, 
în România anului 2016, cum vor evolua politi-
cienii din stânga Prutului, în următorii trei ani? La 
nivelul funcţiei supreme în statul inventat de 
sovietici, între Prut şi Nistru, cel puţin, probabil, 
până în primăvara anului 2016, se află un european 
care a dat semnale de susţinere a căii unioniste, dar 
care, în absenţa unei minuni politice la Chişinău, 
va preda mandatul, cel mai probabil, unui cetăţean 
al Republicii Moldova, cu certe convingeri stata-
liste. În Parlamentul Republicii Moldova, evolu-
ţiile publice din ultimele luni au dovedit că 
afilierea publică, la un partid formal sau altul este 
doar de ochii lumii, pentru păcălirea votanţilor 
creduli, care sunt minţiţi fie cu reîntoarcerea la 
epoca siguranţei sociale asigurate de un nou Tătuc, 
fie acesta şi unul autohton, cu bani mulţi, fie cu 
mierea şi laptele care va curge, cândva, din 
Uniunea Europeană, sau – de ce nu?!...– Uniunea 
Euroasiatică promovată de Vladimir Putin. Cât 
priveşte guvernul de la Chişinău, aidoma prece-
dentelor, la vreme de linişte socială va pretinde 
respectarea principiului neamestecului în treburile 
interne, dar în situaţii de criză vor fi înroşite, cu 
apeluri de ajutor, telefoanele miniştrilor omologi 
de la Bucureşti. Care este soluţia menită a reîntregi, 
pe cale democratică, teritoriile româneşti din 
stânga şi din dreapta Prutului? Instituţia preziden-
ţială, de la Bucureşti, are şi atributul funcţional, 
constituţional, dar şi înălţimea imagologică 
dezirabilă pentru a acţiona după cum urmează: 
1.deschiderea unei căi de comunicare cu adminis-
traţia prezidenţială de la Kremlin; 2.organizarea 
unui schimb de înalţi reprezentanţi ai României şi 
Rusiei, pe probleme bilaterale, dialogul dorit fiind 
bazat pe firescul principiu win-win; 3.întâlnirea 
şefilor de stat rus şi român, care să fie finalizată cu 
o declaraţie de principiu, în care ambele părţi 
declară că vor respecta interesele naţionale ale 
celeilalte părţi, în restartarea relaţiilor complexe 
dintre România şi Federaţia Rusă; 4.instituirea 
unui cadru diplomatic permanent, menit a solu-
ţiona divergenţele actuale, prin convenirea, pe cale 
amiabilă, a returnării Tezaurului Românesc şi a 
eliminării, de jure şi de facto, a efectelor Pactului 
Molotov-Ribbentrop; 5.abordarea constructivă a 
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soartei minorităţii ruse, din Republica Moldova, 
după reunificarea acestui stat cu România; 
6.anunţarea publică a faptului că, după reîntregirea 
naţională, salariile şi pensiile europenilor dintre 
Nistru şi Prut se vor alinia la cele existente în 
Patria Mamă; 7.reunificarea pragmatică a Armatei 
României cu Armata Naţională a Republicii 
Moldova; 8.asigurarea, pentru foştii preşedinţi ai 
Republicii Moldova, a unui statut legal şi egal cu 
cel al foştilor şefi de stat în viaţă, din România; 
9.discutarea cu liderii formaţiunilor parlamentare 
de la Chişinău a viitorului lor în statul reunificat; 
10. pregătirea adecvată şi prezentarea unei alocu-
ţiuni a şefului statului român, în Congresul SUA, 
privind importanţa strategică a unei Românii 
reunificate, puternice, la flancul estic al NATO; 
11.organizarea, de comun acord cu autorităţile de 
la Chişinău, a unor sesiuni extraordinare ale celor 
două legislative, în aceeaşi zi, Parlamentul 
Republicii Moldova cerând unirea, iar Parlamentul 
României fiind cel care va saluta şi accepta 
reîntregirea Ţării. Basarabia nu a fost luată de 
sovietici, prin referendum, ci manu militari, ca 
atare, revenirea la Patria Mamă a ceea ce a mai 
rămas din teritoriul istoric menţionat, respectiv 
Republica Moldova, este dezirabil a se face, ca la 
27 martie 1918, la nivelul forului legislativ, de la 
Chişinău. După reunificare, guvernul de la Bucureşti 
poate organiza un referendum de validare a 
reîntregirii naţionale la nivelul întregii Românii. 
Republica Moldova, în următorii ani, până la 
aniversarea celor 100 de ani de la Marea Unire de 
la 1 Decembrie 1918, poate avea parte de o 
stagnare, în braţele oligarhilor conservatori, dornici 
de păstrarea frâielor unei puteri locale insignifiante 
pe harta Europei democrate, sub pretextul mimării 
alegerilor şi a unor reforme de faţadă a societăţii 
celor două milioane de europeni trăitori între 
Ucraina şi România. Sau, Al Doilea Stat 
românesc, înainte de a se împlini secolul scurs de 
la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, din 
1.12.1918, va reveni treptat, pe cale democratică, 
şi prin intermediul măsurilor enumerate mai sus, la 
condiţia iniţială, de parte a României unitare, în 
graniţele sale naturale. Altfel, stimaţi conaţionali, 
sunteţi minţiţi frumos, de purtătorii de veste occi-
dentale, care vorbesc cum cred ei că vor fi aplau-
daţi la Bruxelles, nicidecum ca români lucizi, 
conştienţi de faptul că Trenul Reunificării, după 
prima sa trecere, prin gara Bucureşti, în primii ani 
ai întâiului preşedinte postdecembrist din România, 
revine acum, pentru a doua oară, pe malul 
Dâmboviţei, unde, să ne ierte Coana Joiţica, pot 
pentru ca să zic, nu vedem niciun impiegat de 
mişcare la Palatele Cotroceni, Victoria şi cel al 
Parlamentului actual. 

Şah-matul preşedintelui român Timofti 
 
15 ianuarie 2016,  03:58. Vestea bună, venită 

în ultimele ore, de la Chişinău, este un amănunt, 
semnificativ, probabil mai puţin cunoscut. Noul 
premier desemnat de preşedintele român Nicolae 
Timofti nu este deloc ostil interlocutorilor de la 
Bucureşti. Iar în acest context, vestea rea, pentru 
Marian Lupu, şeful teoretic al comuniştilor răspo-
piţi în democraţi, de peste Prut, este că nu mai are 
decât soluţia să cânte melodia lui Demis Roussos: 
„Goodbye, my love, goodbye.” Şah-matul preşe-
dintelui Timofti dat liotei de impostori politici, ce 
se ascunde în spatele unor proceduri tehnice, 
pentru a rămâne, cu orice preţ la putere, impune 
gestul de onoare al omologului de la Bucureşti: 
decorarea numărului 1 al celuilalt stat românesc, 
cu prilejul zilei de 24 ianuarie 2016. Refuzul 
ipotetic al legislativului de la Chişinău, de a vota 
pe noul premier desemnat este sfârşitul politic al 
lui Marian Lupu, Vladimir Plahotniuc şi a setului 
de „conserve sovietice” ascunse pe sub pupitrele 
de parlamentari.  Trenul Unirii vine în viteză spre 
Bucureşti.  Cu sau fără voia oficialilor ştiuţi, cu 
sau fără sprijinul lor. Atenţie la acest început de an. 
Lumea se mişcă pe alte coordonate. Pentru cei care 
nu cred în reîntregirea naţională – din inerţie şi 
prejudecată în dreapta Prutului, din teamă de 
viitor, în stânga graniţei pe apă, şi ca urmare a 
dezinformării masive generate de oficinele tova-
răşilor de la răsărit –, merită menţionate câteva 
cuvinte ale preşedintelui SUA, Barack Obama, din 
mesajul său privind STAREA NAŢIUNII: „Este 
mult mai uşor să fii cinic; să accepţi că schimbarea 
nu este posibilă, iar politica este fără speranţă, că 
nu ne pasă de aceia care sunt aleşi, că vocile şi 
acţiunile noastre nu contează. Dar dacă renunţăm 
acum, atunci vom părăsi un viitor mai bun. Cei cu 
bani şi putere vor câştiga un control mai mare 
asupra deciziilor care ar putea trimite un soldat 
tânăr la război, sau ar permite un alt dezastru 
economic, sau revenim la egalitatea în drepturi şi 
drepturile de vot, pentru care generaţii de ameri-
cani au luptat, chiar au murit, pentru a le asigura.” 
Ca unul care am avut şansa să cunosc profesionişti 
ai armelor, camarazi de elită din stânga Milcovului 
de azi, aflat la graniţa dintre Uniunea Europeană şi 
zona gri a pustiului răsăritean, deci pentru fraţii de 
peste Prut, ofiţeri demni ai Armatei Naţionale a 
Republicii Moldova, care se uită prudent spre Est, 
este suficient să le spun că NU sunt singuri, că 
STATELE UNITE ALE AMERICII ÎŞI 
RESPECTĂ ANGAJAMENTELE. Dovadă fiind 
cuvintele preşedintelui Barack Obama: „Trupele 
noastre sunt cele mai bune forţe de luptă din istoria 
lumii. Noi cheltuim, pentru armata noastră, mai 
mult decât următoarele opt state la un loc. Nicio 
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naţiune nu ne atacă direct, sau pe aliaţii noştri, 
pentru că ştiu că e calea spre ruină. Sondajele arată 
că poziţia noastră în întreaga lume este mai mare 
decât atunci când am fost ales în această funcţie, şi 
atunci când vine vorba de fiecare problemă inter-
naţională importantă, oameni din lume nu se uită 
la Beijing sau la Moscova pentru a conduce – ei ne 
sună pe noi, la telefon.” România este aliatul 
Statelor Unite ale Americii, iar la Pentagon şi la 
Departamentul de Stat se ştie, chiar dacă încă nu 
există o reacţie oficială, că în mod firesc, într-o 
situaţie de criză, evitabilă printr-o diplomaţie 
inteligentă, ofensivă, insistentă, apărarea mioriti-
cilor se va face pe Nistru, cu sau fără voia învol-
buraţilor stepei estice.  Trăim clipe irepetabile, cu 
o viteză deloc previzibilă anul trecut. Şi merită să 
reflectăm la ceea ce a afirmat pământeanul Barack 
Obama, în faţa legislativului SUA: „Eu cred în 
schimbare, pentru că eu cred în tine, popor 
american.” Este timpul ca fiecare român de bună 
credinţă să spună răspicat: EU CRED ÎN SCHIM-
BAREA ŢĂRII MELE, ÎNCĂ NEÎNTREGITĂ, 
EU CRED ÎN TINE POPOR ROMÂN. Un mesaj 
pe care preşedintele actual ar putea să îl transmită 
naţiunii noastre chiar la 24 ianuarie 2016, alături 
de omologul de peste Prut, care a dovedit devo-
tament suprem faţă de comunitatea românilor cu 
fruntea neplecată în faţa furtunii geopolitice 
actuale. O convingere pe care şi premierul în 
exerciţiu, de la Bucureşti, ar putea să o împărtă-
şească şi să o exprime adecvat personalităţii sale. 
Doar preşedintele mai vrea un mandat la 
Cotroceni, iar premierul are semnale că va rămâne 
la Palatul Victoria şi după următoarele alegeri. Cu 
condiţia ca amândoi să servească necondiţionat 
naţiunea română şi nu alta. Trăiască naţia!  Aşa îşi 
saluta conaţionalii marele aniversat al zilei de azi, 
Mihai Eminescu. Limba în care vorbea şi scria 
poetul naţiunii noastre fiind acum oficială atât la 
Bucureşti, cât şi la Chişinău. La Chişinău, preşe-
dintele Nicolae Timofti a dovedit că este un bărbat 
de stat. La Bucureşti, ochii se îndreaptă spre 
Cotroceni, în condiţiile în care şi preşedintele 
Germaniei a întrebat despre dorinţa de unire a 
cetăţenilor din stânga Prutului. Şi au mai rămas 
doar nouă zile până la aniversarea Unirii Princi-
patelor Române, pecetluită de un simplu colonel, 
Alexandru Ioan Cuza. 
 

În chestiunea reîntregirii naţionale  
suntem mai prejos decât ciprioţii?!... 
 
16 ianuarie 2016, 01:02. Codul bunelor 

maniere sugerează utilizarea unor semnale subtile, 
pentru cei vizaţi de critici publice exprimate pe 
stradă, în piaţă, la cozi, precum cele de la 
administraţiile financiare, sau în alte locuri unde 

conaţionalii etichetaţi drept simpli votanţi îşi 
exprimă franc năduful faţă de modul în care este 
condusă ţara.  Nu de la Bucureşti. Asist, de o 
vreme, la o comedie dâmboviţeană de mari pro-
porţii. Fără mediatizare la ore de maximă audienţă, 
fără fătucele aiuritoare, care confundă o transmisie 
în direct cu o autoadmiraţie în faţa oglinzii ce ar 
urma, la miezul nopţii, să îi ofere chipul, iluzia şi 
minciunile mult visatului păcălici, pentru a fi dus 
rapid la părinţi şi apoi la preotul de serviciu. Adică 
Reîntregirea Naţională bate la uşă şi suntem 
prostiţi în faţă, de sociologi de doi bani, şanta-
jabili, din raţiuni cunoscute, la Chişinău, că mai 
este un drum de parcurs, că mai este o cale lungă 
până la revenirea Republicii Moldova, stat al cărui 
Tătuc a fost dictatorul Stalin, la Patria Mamă. Mai 
sunt şi nişte fanfaroni, cu cărţi de vizită care te 
invită să te gândeşti pe mâna cui a ajuns neamul 
mândru românesc, impotenţi prin graiul deficitar, 
mentalitatea de tip soros, inabilitatea de a fi repre-
zentanţi ofensivi, demni, ai acestei Ţări, sătulă să 
fie destructurată, furată şi minţită după 23 august 
1944. Deci, toţi purtătorii de cipilici imagologice, 
menţionate în C.V.-uri verificabile în seifuri iden-
tificabile în zone de intelligence, cele ale gărzii 
vechi, sau ţinute unde nici nu te gândeşti, ne 
îndeamnă, pe noi, muritorii de rând, să nu ne 
grăbim cu Reîntregirea Naţională, pentru că ...nu 
vor ruşii, deşi nimeni nu a discutat cu ei! Sau 
deoarece ... nu vor fi de acord americanii, deşi ne 
sunt datori vieţile atâtor juni, care au murit pentru 
ca Statuia Libertăţii să nu devină lumânarea ţinutu-
lui Mordor, în Afganistan, Irak şi în fosta Republică 
Socialistă Federală Iugoslavia, dar nimeni nu a 
mers în faţa Congresului SUA să le spună octo-
genarilor de acolo că sângele românilor căzuţi la 
datorie are drept preţ reunificarea democratică a 
României hăcuite de sovietici, cu RDG-ul de azi, 
impostura politică dintre Prut şi Nistru, a cărei 
istorie, limbă, cultură, civilizaţie ţin de Patria 
Românilor, nu a Patagoniei. 

Mai nou, preşedintele României mimează 
sprijinirea omologului de la Chişinău, dar a blocat 
finanţarea judeţelor româneşti, de peste Prut, pre-
mierul franţuzit nici nu există în ecuaţia reîntregirii 
naţionale, poate pentru că ambasada Hexagonului 
nu a primit lumina de la Moscova, iar ministrul de 
externe putea să rămână, ca simplu cetăţean, în 
locul de unde a venit, pentru că Serghei Lavrov, 
dar şi John Kerry nici nu ştiu că există. Iar reali-
tatea vieţii politice din Uniunea Europeană bate 
minciunile impostorilor de la Bucureşti şi Chişinău. 
În ediţia sa de vineri, o publicaţie macedoniană 
titrează: „Preşedintele C.E. Junkers consideră că 
reunificarea Ciprului este posibilă în şase luni”. 
Aţi citit bine. Şi ca să nu aveţi dubii merită con-
tinuată lectura: „Preşedintele Comisiei Europene, 
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Jean-Claude Juncker şi-a exprimat convingerea 
fermă că negociatorii vor ajunge la acordul final în 
următoarele şase luni pentru reunificarea Ciprului. 
„Sper că se întâmplă, ne plac foarte mult ciprioţii. 
Ei sunt foarte eficienţi şi inteligenţi, bine educaţi şi 
oameni foarte muncitori, de ambele părţi ale 
insulei,” a subliniat Juncker. Negocierile de pace 
au început în luna mai, 2015, cu medierea ONU. 
Liderul grecilor ciprioţi, Nicos Anastasiades şi 
liderul ciprioţilor turci, Mustafa Akinci au anunţat 
joi că se vor întâlni cu secretarul general al ONU, 
Ban Ki Moon, la Forumul Mondial Economic de 
la Davos, pentru a intensifica procesul de pace. 
Pentru reunificarea Ciprului, care a fost împărţit în 
1947, o serie de aspecte discutabile trebuie să fie 
rezolvate, în ceea ce priveşte divizarea teritoriului, 
atribuţiile privind competenţa judiciară şi dreptu-
rile de proprietate. Ulterior, acordul obţinut, 
trebuie să fie aprobat de către cetăţeni.” Care ar fi 
varianta românească a acestei relatări publicistice, 
concrete, în cazul Ciprului, dezirabile, în cazul 
României? Iată o variantă: „Preşedintele Comisiei 
Europene, Jean-Claude Juncker şi-a exprimat con-
vingerea fermă că negociatorii de la Bucureşti şi 
Chişinău vor ajunge la acordul final, în urmă-
toarele luni, pentru reunificarea celor două state 

româneşti. „Sper că se întâmplă, ne plac foarte 
mult românii. Ei sunt foarte eficienţi şi inteligenţi, 
bine educaţi şi oameni foarte muncitori, de ambele 
părţi ale Prutului” a remarcat Juncker. Negocierile 
de reunificare au început la 24 ianuarie 2016, la Iaşi, 
între preşedinţii României şi Republicii Moldova. 
Preşedintele României, Klaus Werner Iohannis şi 
preşedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, 
au anunţat că se vor întâlni, la începutul lunii 
martie 2016, cu preşedintele Statelor Unite ale 
Americii, Barack Obama, la Casa Albă, pentru a îl 
informa cu cele convenite de comun acord, în 
privinţa Reîntregirii Naţionale, până la 1 decem-
brie 2016. După reunificare, judeţele din stânga 
Prutului vor rămâne cu actualele delimitări, iar 
reunificarea organismelor militare se va face pe 
baza promovării celor mai buni profesionişti militari 
în unităţile armatei României reîntregite. Cetăţenii 
actuali ai Republicii Moldova vor beneficia de 
toate drepturile şi obligaţiile cetăţenilor României 
de azi. Ulterior, acordul obţinut de cei doi şefi de 
stat va fi aprobat de cetăţenii României reîntregite, 
printr-un referendum.” Quod erat demonstrandum. 

 
Ion Petrescu 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sever Constantin RĂDUICĂ 
 

AM RĂTĂCIT PRIN ERE DE GRANIT, 
ŞI-AM CUNOSCUT INFERNUL 

(Confesiuni) 
 

Motto 
Stima nopţii 
Sau himera, 
Ori poate zâna pădurii 
Ce-n adâncuri 
Şi-avea era?!... 
(Varvara, de S.C. Răduică) 
 

Meseria de miner, prin specificul ei, pare o 
meserie ingrată pentru cei neavizaţi însă, pentru 

majoritatea celor care o alegeau, ea reprezenta 
cândva  o sursă sigură de venit din care puteau să-
şi rostuiască o casă cu gândul la o pensie mai bună 
şi totodată să-şi crească copiii oferindu-le premiza 
unui viitor mai bun. Cândva, meseria de miner era 
considerată ca având gradul cel mai mare de risc: 
aviatorul are şansa de catapultare, marinarul, 
colacul de salvare, minerul: „Noroc bun!” 

Mina a reprezentat o şansă de realizare pentru 
cei săraci, dar şi un loc de refugiu, ca o ultimă 
speranţă, pentru anumite categorii de oameni care, 
mânaţi de soartă, trebuiau să îşi ia viaţa de la capăt, 
într-un nou început. Sub pământ guvernează alte 
legi. Nu contează cine eşti şi de unde vii contează 
să-ţi faci treaba pentru care eşti plătit şi să nu-ţi 
laşi ortacul la greu. 

Mina reprezenta locul în care viaţa o lua de la 
capăt situându-se pe alte coordonate, oferindu-ţi o 
nouă şansă. În ciuda faptului că cei veniţi de aiurea 
au obiceiuri, apucături şi caractere diverse, ei se 
adaptează din mers. Cine nu se adaptează pleacă. 
Cei rămaşi, ortacii, se leagă  sufleteşte la bine şi la 
rău în lupta pentru viaţă: „Toţi pentru unul şi unul 
pentru toţi!”… 

Povestea lor este tristă. Viaţa dură din subteran 
le fură vlaga şi tinereţea şi nici măcar nu prind de 
veste cum trece timpul în care jumătate din viaţă 
au lăsat-o întunericului din adâncuri. Îmbătrânesc 
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devreme, marcaţi de silicoză şi de alte boli profe-
sionale, devenind condamnaţi să trăiască la munte, 
unde aerul este mai tare, departe de locurile dragi 
unde au văzut lumina zilei. Datorită plămânilor, 
betonaţi cu praf de siliciu şi cărbune, respiră greu 
şi se sufocă. Zâmbesc neputincioşi aducerilor aminte 
şi viselor rămase neîmplinite, abia târându-se prin 
apartamentul igrasios şi coşcovit primit de la mină, 
deschizând larg fereastra, în căutare de aer şi 
lumină. 

Un cântec de fanfară, un: „Noroc bun!”, un 
ultim omagiu încheie idealul unei vieţi în care 
„totul nu-i decât deşertăciune”.  Prin tradiţie, copiii 
lor rămân la mină, dar astăzi nici mina nu-i mai 
primeşte, a fost închisă din interese obscure. 
Dezrădăcinaţi şi lipiţi de alternativă, rătăcesc prin 
gunoaie la marginea societăţii, în căutare de 
speranţă. 

Coborând la sute de metri şi chiar peste o mie 
de metri sub pământ, minerul cunoaşte infernul şi 
sfidează moartea. În noaptea veşnică din adânc, 
încremenită în timp, o altă lume dispărută s-a 
însoţit cu neantul. Sfârşitul acelei lumi este greu de 
descris în cuvinte. În mod cert el există: iată-l aici, 
dramatic, înfăţişându-se celui care, coborât în 
Hades, îi calcă veşnicia încremenită în steiuri de 
piatră. 

Păduri seculare cu floră şi faună amestecate 
de-a valma, cu urme de viaţă marină; cochilii dife-
rite de scoici şi melci fusiformi, oase de animale 
fosilizate zac în cărbune de piatră vitrificată la un 
loc cu forme de ferigi şi frunze de foioase repre-
zentând, de-acum, o natură moartă şi pusă la 
dospit, supusă unei presiuni şi arderi incandes-
cente, răcită lent care, în urma unui dezastru 
natural sau produs dintr-o eroare umană, a dus la 
încreţirea scoarţei terestre, dând naştere actualei 
configuraţii pământeşti. Este de ajuns să ne 
gândim ce ar însemna intrarea în fuziune a între-
gului material nuclear stocat pe Terra. A fost un 
dezastru natural sau omul, prin maleficul realiză-
rilor sale, a grăbit sfârşitul vieţii ajungând într-un 
punct mort, după care viaţa o ia de la început? 
Oricum, viaţa de dinaintea noastră zace transfor-
mată în materie organică, hidrocarburi şi minereuri 
de tot felul, care hrănesc o altă viaţă şi, precum ne 
spune Ecleziastul: „Nimic nu-i nou sub soare, ce 
este a mai fost şi ce-a fost va mai fi…” 

Forma de viaţă existentă cândva în subteran 
se aseamănă cu cea actuală. Ea stă la baza formei 
actuale, hrănind-o. Din încremenirea ei în timp se 
hrăneşte ortacul, care o trezeşte din amorţire, 
scoţând-o la soare pentru a fi transformată în căl-
dură şi lumină. Din minereurile ancestrale dospite 
în adâncuri se extrage materia primă indispen-
sabilă vieţii. Iar lucrul acesta îl face minerul cu 

sudoarea  lui.Orice sfârşit precede un nou început 
şi orice început are un sfârşit, apoi totul o ia de la 
capăt. 

La capătul unei evoluţii îndelungate apare 
sfârşitul biblic, unde se spune că păcatele lumeşti 
„vor fi purificate prin foc şi prin apă, când foarte 
puţini vor fi aleşi pentru o nouă viaţă”. 

Trăim în lumi paralele? Din punct de vedere 
ezoteric, dar mai ales biblic, se pare că da! O lume 
a spiritelor situată într-un plan metafizic total 
diferit se pare că există. Aceasta mai este denumită 
şi lumea „de dincolo de timp”,  care uneori chiar 
îşi face simţită prezenţa prin paranormalul care 
depăşeşte percepţia minţii noastre. 

S-a demonstrat că până şi sufletul care 
părăseşte trupul cântăreşte 20g indiferent de masa  
corporală. Exemplele care nasc semne de întrebare 
sunt multe. Cu cât te afunzi în hăţişul lor, semnele 
de întrebare cresc. 

Umblând şi lucrând mai mulţi ani în subteran, 
la o mină din Valea Jiului (fostă şi actuală Vale a 
Plângerii) mi-a fost dat să trăiesc o nouă expe-
rienţă, să aud şi să văd multe lucruri fără de care 
spiritul meu ar fi fost mai sărac. 

Deseori visele mele sunt tulburate şi astăzi de 
strigătele şi imaginile foştilor ortaci care au sfârşit 
în împrejurări greu de imaginat: îngropaţi de vii în 
surpările abatajelor, arşi sau sfârtecaţi de explozii, 
prăbuşiţi în hăul puţurilor şi de multe ori adunaţi 
cu pătura, de-a valma, bucată cu bucată. Astfel am 
cunoscut viaţa şi mai ales sufletul minerului, de 
care m-am legat spiritual, dedicându-i două cărţi: 
„Din clorofile de granit”, versuri, Editura „Focus”, 
Petroşani 2002 şi „Sub zodia cărbunelui” – mine-
riada – povestiri şi reportaj, Editura „M.J.M.”, 
Craiova 2006. 

Acolo în adâncul puţurilor şi galeriilor 
lucrează oameni cu care mai înainte, nu o dată, am 
împărţit suplimentele sărăcăcioase sau apa din 
bidoanele personale. Am trecut împreună pe lângă 
alte şi alte pericole mortale şi am respirat acelaşi 
aer viciat din adâncuri. 

Dincolo de o  mare  capacitate de efort fizic, 
minerii sunt capabili şi de puternice sentimente de 
dragoste, prietenie, patriotism şi mai ales solida-
ritate, fără de care n-ar supravieţui în spaţiile ostile 
din subteran. Sub presiunea pericolelor care ne 
păşteau la tot pasul, printre ortaci mi-am legat 
multe prietenii durabile. 

Visele malefice ale ortacilor care, după con-
sumarea suplimentelor aţipeau pentru o clipă 
aşezaţi lângă peretele galeriei sau la front, pe 
cărbunele desprins din strat şi prăbuşit pe crater 
urmând să fie evacuat afară, ducând până la 
povestea unor apariţii misterioase, cu precădere în 
galeriile părăsite, în lucrul vechi pe unde, se pare, 
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mai bântuiau spiritele celor dispăruţi în împrejurări 
dramatice, m-au pus pe gânduri. Atunci am pus 
totul pe seama aerului rarefiat, al oboselii, dar mai 
ales pe emanaţiile de gaze  minele de huilă fiind 
grizutoase; praf de cărbune, gaz metan, sulfuri, 
monoxid de carbon, care puteau induce mentalul 
cu sugestia unor imagini halucinante, precum „fata 
morgana“ sau „apa morţii“ în zilele toride din 
câmpie. 

De-a lungul timpului, povestea unor apariţii 
misterioase îmbracă aura de mit şi legendă petre-
cută acolo, la sute de metri sub pământ, în împă-
răţia întunericului veşnic unde moartea pândeşte 
suflându-ţi în ceafă, aşteptând să te fure la cea mai 
mică greşeală. 

Am auzit de la unii ortaci care, aţipind într-o 
anumită nişă în care se afla un transformator 
electric, că au fost tulburaţi de vaiete şi glasuri 
disperate care cereau să fie scoase afară?! Mai 
târziu am aflat că în spatele acelei nişe, dincolo de 
blindul din bolţari, se afla o galerie închisă unde, 
în anul 1972, la mina Uricani au murit 44 de 
oameni. 

Alţii au pretins că au zărit în lungul galeriei 
învăluită în întuneric, profilându-se, silueta albă a 
unei mirese care îi atrăgea spre lucru’ vechi 
(galerii părăsite), pentru ca mai apoi să dispară 
înghiţită de întuneric. Aceasta a fost asemuită cu 
sfânta Varvara – protectoarea minerilor, de unde şi 
legenda. 

Prezenţa sau apariţia acestei fantome albe, ca 
un miraj, în roche de mireasă, contrastează cu 
întunericul şi are mai multe variante: te atrage în 
galerii părăsite unde, din lipsă de aeraj, concen-
traţia de monoxid de carbon depăşeşte 1%, fiind 
letală pentru cel care o respiră. În acest context, 
unii temerari care au încercat să o găsească au fost 
găsiţi morţi, în urma unor căutări disperate. Se mai 
spune că această apariţie prevesteşte un dezastru 
apropiat: surpare, explozie etc.  

Pentru cei mai mulţi această apariţie întru-
chipează spiritul neprihănit al sfintei Varvara, care 

s-a ascuns şi s-a pierdut departe de păcatele lumeşti, 
într-o mină de unde nu a mai ieşit niciodată. 

Orice legendă are un substrat de adevăr cât de 
mic, un punct de pornire. De-a lungul timpului ea 
îmbracă şi alte forme fanteziste, create în scopul 
de a-i mări aura mistică, care uneori, din păcate, 
denaturează adevărul. 

Legenda miresei sau a Varvarei, narată în 
viziunea unor oameni diferiţi, la date şi locuri 
diferite ca zonă, alături de foarte multe alte 
exemple raportate la scară mondială, ne duce, 
neîndoielnic, cu gândul la existenţa unor lumi 
paralele, din poveştile cu extratereştrii şi legendele 
extrapolate în mit. 

Nu există „viaţă fără moarte”, aşa cum nu există 
„sfârşit fără început”, având exemplul „bobului de 
grâu când sămânţa moare spre a se naşte“. 

Parafrazându-l pe marele poet Adrian Păunescu 
„minerii nu sunt oameni, ei sunt mineri”…, 
extrapolaţi de poet dincolo de condiţia umană, în 
sensul bun al cuvântului, minerii sunt şi ei oameni, 
cu bucuriile şi necazurile lor mai puţin înţelese 
într-o lume în care „mahării vremii” s-au transfor-
mat în căpuşe pe spinarea societăţii, vizând doar 
propriile lor interese. 

În simplitatea lor, creduli şi amăgiţi cu 
promisiunea păstrării locurilor de muncă, într-o 
lume de tranziţie încărcată de transformări sociale, 
minerii au fost atraşi de cei aflaţi la putere într-un 
joc politic periculos, aservit unor interese de tip 
KGB-ist. 

Aşa s-au născut „mineriadele”: ca o pată 
murdară pe obrazul societăţii, autorii morali ai 
acestor convulsii sociale cu urmări grave rămâ-
nând încă nepedepsiţi. Serviciile secrete, ca nişte 
slugi credincioase, şi-au făcut datoria în numele 
celor care astăzi trăiesc ca nişte paria, izolaţi şi 
flămânzi la marginea societăţii. 

„Noroc bun!” 
 

S.C. Răduică, 
Bechet, 2015 

 
 
 
 

Islanda imagine lagunară, Foto: Victor Tolan 
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Evocări istorice 
 

 
Dr.Gelu NEAMŢU 

 
O COMPLETARE ESENŢIALĂ  

LA TESTAMENTUL LUI  
AVRAM IANCU 

 
Este binecunoscut conţinutul testamentului lui 

Avram Iancu: „Ultimul dor al vieţii mele” este 
„să-mi văd Naţiunea mea fericită, pentru care, 
după putinţă am şi lucrat până acuma...”. 

Cine cunoaşte cât de cât viaţa şi activitatea lui 
Avram Iancu îşi dă seama că aşa a şi fost. Însă 
ceea ce Avram Iancu nu-şi putea permite să spună 
sau să scrie era să completeze sensul pe care-l 
dădea el cuvântului „fericire” din testament. 

În calitatea mea de bătrân cercetător al 
Revoluţiei românilor de la 1848-49 şi vechi 
membru al Societăţii cultural-patriotice „Avram 
Iancu”, mă simt dator să o fac eu acum, mai ales 
că în ultimii ani am ajuns să văd, cu dezamăgire, 
cum după o campanie intensă de spălare a creie-
relor şi un atac furibund la adresa simbolurilor 
noastre naţionale, ataşamentul multor români, mai 
ales tineri, a început să se clatine. 

Românilor, deştepta-ţi-vă! Nu vă lăsaţi înşelaţi 
de nişte istorici vânduţi şi nişte politruci plătiţi cu 
bani grei de neprietenii naţiunii române pentru a-i 
săpa temeliile. 

Sensul pe care-l dădea Iancu „fericirii naţiunii” 
era şi acela al unităţii sale! 

Un popor unit e de nebiruit. Un popor unit 
este cu adevărat fericit. O naţiune care-şi cunoaşte 
trecutul va avea şi viitor. 

Ne apropiem cu paşi repezi de Centenarul 
Unirii şi de aceea se accelerează loviturile „cozilor 
de topor”. Tot ce poate servi la destructurarea 
României este folosit: de la interzicerea, de curând, 
a imnului, la competiţii sportive interne şi până la 
refuzul unor autorităţi de a folosi drapelele sau 

eşarfele naţionale, totul, dar absolut totul exprimă 
dispreţul şi desconsiderarea românilor, parafat 
oarecum de arborarea în acelaşi timp şi a 
steagurilor negre, de doliu. Arderea imaginii lui 
Avram Iancu este o altă faţă hâdă a campaniilor 
antiromâneşti. 

Oare cum ar reacţiona regizorii campaniilor 
antiromâneşti când am descrie şi am publica date 
concrete despre duplicitatea lui Kossuth care a 
ordonat atacarea românilor în timpul tratativelor 
de pace. Despre vina lui Kossuth de a fi autorul 
moral al celor 40.000 de români exterminaţi şi 
cum ar privi profilul de terorist al aceluiaşi 
Kossuth, dovedit de curând, de când s-a găsit 
ordinul lui către generalul Bem în care-i cere să 
transforme Sibiul într-un morman de ruine şi să-i 
omoare pe saşii necredincioşi de acolo? 

La aceste trei puncte nu e greu de răspuns. 
Important este că Unirea românilor şi lupta 

cu arma în mână pentru această unitate a fost 
ordonată într-o proclamaţie a lui Avram Iancu 
despre care se oferă informaţii amănunţite în 
Manuscrisul românesc 1059 de la Biblioteca 
Academiei Române. 

Acest manuscris conţine 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, dove-
dim pentru prima dată în istoriografia românească 
(dispunând de documente autentice) că, în 
Transilvania s-a luptat cu arma în mână pentru 
realizarea Dacoromâniei încă la 1848 şi până la 
1918 idealul a tot lucrat. 

Să vedem acum în ce constau aceste dovezi. 
Ele se desprind dintr-o serie de interogatorii 

luate unor ostaşi români ai lui Avram Iancu, căzuţi 
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 comi-
sarul 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*. 
                                                
* Procese politice antiromâneşti care au zguduit 
Transilvania în toamna anului 1848, Ediţie îngrijită şi 
prefaţată de Ioan Chindriş şi Gelu Neamţu, Bucureşti, 
1995, Editura „Viitorul Românesc”, p. 21-24 în Studiu 
introductiv de Gelu Neamţu şi Ioan Chindriş. 
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Iată ce spun pe scurt atât de grăitoarele docu-
mente. 

1. 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 răs-
coala 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. 

2. 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 „imperiului 
dacoromân”» instaurând administraţia românească 
în baza proclamaţiei lui Iancu şi Buteanu.*** 

3. Adam Goleş din Brad era considerat şi el 
un „agitator” de frunte. Proces-verbalul cu intero-
gatoriul său este şi el un document de primă mână. 
Recunoaşte fără nic o ezitare că: „El a împărţit 
proclamaţiile românilor şi a stăruit pe lângă popor 
să se răscoale împotriva ungurilor. Acuzatul recu-
noaşte „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”. 

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

5. În fine, preoţii ortodocşi Grozav Sinisie din 
Aciuţa şi Farkas Pavel din Pleşcuţa, recunosc şi ei 
că „aveau convingerea că planul instaurării domi-
naţiei 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 încă să depisteze, să 

                                                
** BAR., Ms. rom. 1059, f. 121 şi 121 v. 
*** Ibidem, p. 184-185.  

descopere acea „misterioasă” şi „electrizantă” 
proclamaţie a lui Avram Iancu. 

Pentru aceasta avem două explicaţii: 
1. Documentul fiind compromiţător, românii 

s-au străduit să-l distrugă. 
2. 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 impe-
riale, 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. 

Pe baza informaţiilor şi documentelor menţio-
nate 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 căruia abia i-au crescut fulgii şi ar vrea să se 
înalţe pe aripi de vultur”. 

Deci, românilor! Nu renunţaţi la Unitatea 
naţională, pe care şi Avram Iancu a considerat-o şi 
în testamentul său, ca făcând parte din fericirea 
naţiunii noastre. 

O valoare fundamentală. 
Mulţi români şi-au sacrificat viaţa pentru ea şi 

ar fi păcat ca javrele şi cozile de topor să ne-o 
răpească. 

Societatea noastră luptă cu modestele ei posi-
bilităţi pentru a împiedica noi tentative de dezin-
tegrare şi dictat. 
    

Gelu Neamţu  
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Eveniment 
 

ŞTAFETA VETERANILOR  
LA LUNA 

 

 
Susana MIRICĂ 

 
Pe pagina de internet www.facebook/events 

organizată de Ministerul Apărării Naţionale a fost 
publicată la 4 septembrie 2015 o prezentare a 
evenimentului Ştafeta Veteranilor: 

„Ştafeta Veteranilor” este un eveniment 
organizat în contextul Anului Veteranilor de 
Război şi sărbătoririi, la 25 octombrie, a Zilei 
Armatei României, desfăşurat de Grupul voluntar 
Invictus România, susţinut de Ministerul Apărării 
Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne în 
colaborare cu Asociaţia Naţională a Veteranilor de 
Război, Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în 
Rezervă şi în Retragere, Asociaţia Naţională 
Cultul Eroilor „Regina Maria” şi Asociaţia de 
Caritate din Armata României „Camarazii””. 

În luna octombrie 2015, pe traseul Tg. Mureş- 
Oarba de Mureş-Luna-Câmpia Turzii-Turda-Cluj 
Napoca-Zalău-Satu Mare-Carei, a avut loc – Ştafeta 
steagului tricolor al veteranilor INVICTUS – 

 

 
Reprezentantii INVICTUS  

purtători ai drapelului 

Veteranii INVICTUS sunt militari care au 
participat la misiunile de menţinere a păcii in 
Afganistan şi Irak, o parte dintre ei fiind răniţi în 
aceste misiuni. Principalul scop al acestei acţiuni 
este de fapt promovarea valorilor naţionale prin 
comemorarea celor care au luptat sub stindardul 
tricolor de-a lungul timpului pentru apărarea 
pământului românesc. 

Desfăşurată sub deviza – PENTRU CĂ 
PUTEM! PENTRU CĂ SACRIFICIUL IMPUNE 
RESPECT! –, acţiunea vizează acordarea respec-
tului cuvenit veteranilor dar şi promovarea 
sportului cât şi strângerea de fonduri băneşti în 
vederea participării unui militar cu handicap la 
Jocurile Paralimpice din SUA în 2016. 
 

 
Slujba de pomenire a eroilor căzuţi 

 
Ştafeta a înmânat drapelul tricolor autorităţilor 

din toate localităţile de pe traseu în care au avut loc 
lupte în timpul celui de al doilea război mondial. La 
luna septembrie 1944 a fost o lună însângerată de 
grelele bătălii, care au făcut ca locuitorii satului să 
îşi părăsească satul şi să se refugieze în localităţi 
neatinse de aripa ucigătoare a războiului. 
 

 
În aşteptarea Ştafetei 



Gândul Anonimului nr.59-60 Anul XIII /15 Decembrie 2015 

43 

Militarii au fost întâmpinaţi la Monumentul 
Eroilor din Luna, de către primarul comunei Tor 
Laurenţiu, consilieri locali, preoţii din cele trei 
sate, reprezentanţi ai Bazei 71 Aeriene, care au 
prezentat onorul purtătorilor de drapel,  cetăţenii 
comunei şi de către femeile din Asociaţia Femeilor 
Voluntare. Dar invitaţii de onoare au fost domnul 
Lascău Ioan veteran de război din Luncani având 
vârsta de 103 ani, dar şi Aurar Gligor, din Luna, 
rănit de război în vârstă de 75 de ani. 

S-a ţinut un moment de reculegere şi s-a 
depus o coroană de flori pentru eterna aducere 
aminte a eroilor căzuţi la datorie. 

S-au imortalizat momentele cele mai impor-
tante, ale acestei întâlniri emoţionate şi plină de în-
cărcătură sufletească prin poze care vor sta mărturie 
peste timp a faptului că şi acum după 61 de ani res-
pectul pentru istoria comunei noastre rămâne viu. 

Susana Mirică 
 

 
Reprezentantele femeilor voluntare din Luna 

prezente la întâmpinarea ştafetei 
  
 
 
 

Islanda, Câmp acoperit de nori, Foto: Victor Tolan Islanda, Cascada cu curcubeu, Foto: Victor Tolan 

Islanda, Case în albastru şi roşu, Foto: Victor Tolan Islanda, Faleză ruginie,  Foto: Victor Tolan 
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Poezie 
 

 
Lucian Gruia 

 
 

POEME CIVICE 
 

ŞOSELELE, CELE MAI LUNGI CIMITIRE 
 

Deasupra şoselelor, cele mai lungi cimitire din 
istorie, 
Pluteşte pâcla albă a sufletelor  celor 
Striviţi de autoturisme, tiruri, camioane, 
motociclete. 
Iată trupurile sfârtecate văitându-se 
Sub roţile maşinilor, lovite de parbize, frânte pe 
capote. 
Corpurile astrale ale Doinei şi Ion Aldea 
Teodorovici 
Şi-au astâmpărat dorul de Eminescu; 
Grigore Vieru şi-a regăsit România reîntregită; 
Laura Stoica nu mai este actriţa grăbită; 
Alexandru Coşbuc urcă pe motocicletă 
Calea Raiului; 
Albert Camus a devenit mai impasibil decât 
Intrusul  
Său criminal şi absurd; 
Sufletele morţilor, la Podgorica, în Muntenegru 
Au rămas agăţate  patruzeci de zile, 
De tufişurile şi buruienile stâncilor prăpastiei, 
Până când s-au înălţat la cer –  
O mare de bărbaţi, femei, copii 
Se revarsă deasupra şoferilor  
Tăindu-le beregatele, 
Umbrele călăilor şi victimelor devin un nor 
compact,  
O ceaţă prin care cerul se întunecă; 
Noaptea veşnică învăluie 
Şoselele, cele mai lungi cimitire din istorie, 
În care lumânările sunt farurile maşinilor. 
Oase, bare de protecţie contorsionate, lumânări, 
sânge. 
Şi ţipete, ţipete, veşnice ţipete! 

ŢARA FANTOMELOR 
 

Din cei trei răscolitori de tomberoane  
care trec zilnic pe la blocul nostru, 
de pe strada Apusului din Bucureşti, 
unul lipseşte. 
– Ce s-a întâmplat cu el?  
– S-a spânzurat, i-a fugit nevasta cu altul. 
Nu, el nu a murit atunci, m-am gândit,  
a murit mult mai devreme,  când 
a fost nevoit prima dată să răscolească prin 
gunoaie. 
 
Din cele trei târfe din parcarea tirurilor, pe 
autostradă, 
una lipseşte. 
– Ce s-a întâmplat cu ea?  
– A murit bătută de un client nebun. 
Nu a murit atunci, m-am gândit, 
a murit mult mai devreme,  
când s-a prostituat întâia oară. 
 
Din cei trei muncitori care locuiesc pe scara 
blocului meu, 
unul a devenit şomer şi după o vreme s-a 
aruncat de la etajul patru. 
El nu a murit atunci, ci mult mai devreme, 
când şi-a pierdut locul de muncă. 
 
Din cei trei ţărani bătrâni, vecinii soacrei mele 
din satul Buştenari, 
niciunul nu poate să-şi mai lucreze pământul, 
unul a plecat în pădure şi s-a aruncat în puţul 
unei sonde vechi, 
el nu a murit atunci, 
a murit mult mai devreme,  
când nu-i ajungea pensia să plătească aratul şi 
insecticidele. 
 
Dar îmbuibaţii ăştia de patroni, politicieni, 
bancheri 
îmbogăţiţi peste noapte, 
care se bucură de viaţă 
şi ne calcă în picioare,  
sunt cu adevărat vii? 
Inconştientul lor nu e mort în adâncuri? 
 
Oare nu suntem morţi cu toţii? 
Am devenit un popor de fantome, 
dar ne-a  rămas o singură consolare: 
vom fi primii la Înviere! 
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VIS CU PARLAMENTARI 
 
Visam că Parlamentul României era un 

arbore cosmic care susţinea ţara, 
iar parlamentarii, fructele sale, pe care tot 

aşteptam să se coacă. 
Au trecut mai multe legislaturi şi nu s-a 

întâmplat nimic semnificativ,  
dar niciun parlamentar nu a fost schimbat. 
– Nu s-au copt încă! – mi-au spus 

preşedinţii camerelor deputaţilor şi    
senatorilor. 

Am început să îmbătrânesc dar situaţia a 
rămas aceeşi. 

– Cum să văd dacă fructele s-au copt? Să 
scutur pomul, nu am destulă forţă. 

Ar trebui să-l tamponez cu Loganul meu, 
dar e prea slab. 

Am început să economisesc bani pentru a-
mi cumpăra o maşină mai puternică. 

După câţiva ani m-am lăsat păgubaş. Din 
pensie nu voi reuşi niciodată.  

Am cumpărat atunci, la licitaţie, de la un 
şantier de construcţii,  

o basculantă mare, veche, buşită, aflată 
totuşi în stare de funţionare. 

– Va fi bine! Îmi frecam mâinile cu 
încredere. 

De ziua mea de naştere, îmbrăcat elegant m-
am urcat la volan, am făcut două ture largi, cu 
basculanta, înconjurând pomul, zâmbindu-mi în 
barbă. 

– Dragi cititori, citiţi mai departe că nici nu 
ştiţi ce pierdeţi! 

Aşadar, m-am îndepărtat cât am putut de 
arborele parlamentar şi am accelerat în linie  
dreaptă. Când am ajuns la 70 km/oră şi eram la 
10 m de copac, fiind clar că-l voi izbit, am sărit 
din cabină.  

Au căzut toate fructele. Erau putrede!  
 

                         STILISTICĂ 
 

Puternicilor zilei 
Sinceritatea alunecă pe invective, 
Făţărnicia încalecă buna credinţă, 
Puterea urcă treaptă cu treaptă, 
Scara spinărilor resemnate, 
Antonimele devin omonime. 
Din vârful piramidei fatale  
Ce uşor îmbrăţişezi lumea resemnată 
(La bază se trăieşte o viaţă abreviată). 
Zilele trec fericite: 
Epopei, ode, cantate 
Dar moartea vine fără stilistică. 

                                                                                                                             
Lucian Gruia 

 
 

 

Gheorghe Indre 
 

TABLOU ROMÂNESC 
 
Se rușinează dragostea de țară 
Hulită, hăituită de-ai vremii politruci 
Cresc deznădejdile și frigul de afară 
Sporesc în cimitire mulțimile de cruci! 
 
Se-nalță,  reci trufașe născute din tăceri  
Îngrămădiri de vile, cu aer dur sever 
Sporesc măriri născute din pofte și averi 
Mulțimi de vise de mai bine pier!  
 
Vezi tot mai des figuri de cerșetori pe stradă  
Reclame lucitoare mint fără de rușine 
Îmbătrânite sate, își pierd a lor plămadă  
Școli fără de copii  devin încet ruine! 
 
Dar este libertate cuvănt golit de sens 
Când, naște jefuire, iluzii, furt minciună 
Și-n loc de siguranță un zbucium mai intens, 
Și-un dor de-o lume nouă mai dreaptă și mai bună. 

București 19 aprilie 2016 

 
 

A FOST CÂNDVA O ȚARĂ 
 
Pe-aceste locuri sfinte a fost cândva o țară 
Cu școli și cu spitale, cu vise și speranțe 
Cu liniște și pace și joacă de copii în primăvară 
Fără averi furate, minciuni și aroganțe 
 
Au fost cândva orașe cu fabrici și uzine 
Cu  liceeni voioși  cântând în mai pe străzi 
Cu vise plăsmuite din dorul de mai bine  
Și fără lăcomie ce-aleargă după prăzi! 
 
Au fost câmpii mănoase cu rod bogat al nostru 
Podgorii și livezi și vii, și turme și păsări și albine 
Neprădate, nejefuite, păzite de-orice monstru 
Fără șomaj și spaime și frică de ziua care vine 
 
Au fost cândva pe-aici familii cu copii, stabile  
Fără nevoia de-a pribegi prin lumea vastă  
Pentru un loc de muncă plini de iluzii volatile 
Fără copii abandonați tristă și grea năpastă. 

București 19 aprilie 2016 
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TU 
 

În faptul zilei clare și plină de lumină 
Tresar surprins și tulburat profund 
De bucuria revederii noastre, e senină  
Clipa în care îmi zămbești cu chip rotund! 
 
În pragul serii plin de culori și tainice mistere 
Privesc cu încântare în ochii tăi strălucitori și vii 
Oglinda lor reflectă o lume de vrajă și himere 
Născută din trăirea-mi, plină de mii de reverii. 
 

Și-n zorii dimineții trezit din somn de vise sau 
coșmar 
Căldura măngâierii-ți mi-alungă orice spaimă 
nedorită 
O pace  fără margini, inundă al minunatei clipe  
dar, 
Și-n toate ale firii tu faci să crească viața de-a 
pururea sporită! 
 

București 19 aprilie 2016 
 

Gheorghe Indre 
 
 

 

Gheorghe Văduva 
 

GÂND DE NOAPTE 
 
Aş vrea să urc din nou, cum o făceam odată,  
pe dealul plin gând din care cresc cuvinte, 
dar nu s-ajung la cer, ci doar pe-un nor cuminte,  
cu slove vechi ce n-or să plouă niciodată.  
 
Nu cred c-am să mai ard, e vremea mult prea rece   
şi-un drum anevoios îmi bate surd în tâmple, 
iar inima-mi de fum, de paşii săi, se umple  
şi vocea-mi din pustiu în alt pustiu se trece. 
 
Nu-i timpul meu, e-un timp bătrân, uns cu de 
toate,  
secundele-l tocesc, minutele-l sugrumă, 
e toamnă rece-n zori şi-n gând, pe tâmple-i brumă 
şi tot ce-a fost deschis, la porţi închise, bate.  
 
Pe dealul sur şi gol, nici iarba nu mai creşte, 
în cimitir a nins, în viaţă-i doar zăpadă, 
izvorul a-ngheţat, copacul stă să cadă 
şi-un somn târziu şi trist pe ochiul meu clipeşte.  
 
Nu pot să zbor pe-un zbor de frunze căzătoare, 
căci nu mai ştiu de-i zbor, de-i gând sau înc-o vale 
din cele multe care-mi ies mereu în cale, 
pe-acele drumuri lungi ce ştiu doar să coboare.  
 
Cobor şi eu, n-am să mai urc pe firul viei, 
sunt prea de-atunci, din dealul cu fâneţe,  
împachetat frumos în trista lui tristeţe,  
din macii ce-au murit în verdele câmpiei. 
 
Rămân aici, pe gând, în casa de acasă, 
Socrate-i sus, pe raft, dar eu nu sunt Socrate, 
ci doar un ulm bătrân, cu frunze scuturate,  
la umbra unui zbor, când noaptea-n cer se lasă. 
 

Bucureşti, 30 decembrie 2015 

 
 

IDENTITATE FLUIDĂ 
 
Adormi pe-un nor de lauri, c-un vraf de-
înţelepciune, 
Şi crezi că, poate, astăzi, eşti mai presus ca ieri, 
Că ai învins o lume sau doar un nicăieri, 
Sau că răsari acasă, când soarele-ţi apune.  
 
Ai dreptul la dreptate, la viaţă şi la moarte,  
În lumea asta, omul e om în fapt şi-n drept, 
De-i umbră sau lumină, de-i prost, sau înţelept, 
De e de-aici, de-acasă, de vine de departe.  
 
De-i fiinţă, piatră seacă sau doar o noţiune,   
De-i vorbă întregită, fonem sau semantem, 
Silabă oarecare, cuvânt, eseu, item, 
Un om e om în toate şi-n toate-i o minune… 
 
Căci omu-înseamnă viaţă, iar viaţa e iubire, 
Iubirea-i cam de toate, dar toate nu sunt tot,  
Privesc mereu departe doar cei ce vor şi pot, 
Dar numai cei cu şanse ajung la fericire… 
 
Eşti om atunci când omul din tine totu-îndură, 
Când crezi mereu în viaţă, aici, atunci, acum,  
Când arzi deplin în toate şi-ţi faci din toate drum,  
Când pui în libertate conştiinţă şi măsură.  
 
Dar asta el n-o simte şi, poate, nici n-o ştie, 
Cum frunza n-are-n viaţă conştiinţa că nu-i pom, 
Un om e om în toate şi-n toate-i doar un om 
Prin care omenirea e tot ce-i dat să-şi fie.  
 
Tu eşti ce-ţi eşti şi, poate, când va veni o vreme, 
Vei trece-n altă stare, în altfel de normal, 
Cum trece azi oceanul în starea lui de val, 
Şi vorbele din piatră în arca cu poeme.  
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Poemele-s ca timpul când soarele apune,  
Iar omul e ca omul legat pe veci de-alt om, 
Prin modul lui de viaţă, prin gând şi prin genom, 
Prin tot ceea ce face, prin tot ceea ce spune. 
 
Trăim în libertate, în peşteri, în angoasă, 
Iar tu, monadă tristă, n-ai şanse să-ţi devii 
Ce n-ai ştiut vreodată să fii ce-a fost să-ţi fii, 
Când lumea ta din lume ţi-era în gând frumoasă, 
 
Când tu erai, de veacuri, stăpân le tine-acasă.  
 

Bucureşti, 17 decembrie 2015 
 
 
 

NOAPTEA-I ALBĂ, ZIUA-I NEAGRĂ 
 
Ziua bună vine dintr-o noapte bună, 
Noaptea bună e-un apus de zi frumoasă,  
Plinu-i gol deplin şi casa nu-i acasă, 
Zorii ard pe rug şi greierii se-îngână. 
 
Arca n-are vâsle, fluviul n-are apă,  
Ziua-n zori răsare c-un parfum de seară 
Noaptea nu-i acasă, doarme pe afară, 
Vântul stă pe gânduri şi la gând se-adapă… 
 
Eu mă uit ca omul la o stea precară, 
Este sau nu este, habar n-am de stele, 
Toate sunt ca ochii ce se văd prin ele 
Când adoarme ziua-ntr-un hamac de vară. 
 
Gândul meu preferă nopţile de smoală,  
Lui îi place noaptea, ziua îl deprimă, 
E prea multă zarvă-n versul fără rimă  
Şi prea multe rime într-o strofă goală.  
 
Mă gândesc la toate, gându-mi stă pe gânduri, 
Noaptea umple ziua cu lumini bizare,  
Soarele se-întreabă de mai e sub soare 
Când l-atacă norii zdrenţuiţi de vânturi.  
 
Noaptea-i albă, ziua-i neagră? Ce problemă! 
Omul crede doar ce crede, c-aşa-i bine,  
El e liber cum e gândul despre sine, 
Noaptea-i zi? Şi ziua-i noapte?! Ce dilemă! 
 

Dar, prin toate, toate-s toate, dintre toate, 
Noaptea-i albă pentru omul dus pe gânduri, 
Ziua-i neagră pentru gândul ros de gânduri, 
Când nimic din ce-i posibil nu se poate. 
 

Bucureşti, 26 decembrie 2015  
 
 
 

STEAUA ZILEI… 
 
E complicată lumea asta mare 
Şi mult prea simplă lumea noastră mică, 
E greu să faci ce-i bun din ce se strică 
Dar, mai ales, e greu s-ajungi la Soare. 
 
N-ai cum să urci la el, e prea departe, 
Şi chiar de-ai să ajungi, el nu-i oricine, 
E-un veşnic foc ce arde-n piept la tine 
Precum o slovă-n pagina de carte. 
 
Acolo, sus, el pare-o ficţiune, 
De-aici, de jos, se vede ca o pată 
Ce luminează lumea luminată 
Şi nu coboară niciodată-n lume. 
 
Nu poţi să-l vezi, lumina-i te orbeşte, 
De-l iscodeşti mai mult de-o clipă; 
El nu-i o pană ruptă din aripă, 
Ci un ochean de foc ce te priveşte. 
 
E Dumnezeul tău, te luminează, 
Aduce ziua bună-n ochi la tine 
Şi, totdeauna, dimineaţa, vine 
Pe cerul lui cu stelele de pază.  
 
Când el răsare ca un prinţ din mare, 
Pe cer se-întâmplă zilnic o minune: 
S-aprinde-un foc şi noaptea-n zi apune, 
Iar steaua ta se duce la culcare,  
 
Căci steaua zilei se numeşte Soare. 
 

Bucureşti, 22 decembrie 2015 
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Victoria Milescu 

 

DRUMUL 
 
Drumul îmi bate la uşă venind de departe 
Aş putea să-i deschid ţinând în mână o carte 
 
Drumul îmi bate la uşă repede, sacadat 
Aş putea să-i deschid de mine de-ar fi însetat 
 
Drumul îmi bate la uşă călărind pe un nor 
Aş putea să-i deschid de n-aş fi şi eu călător 
 
Drumul bate la uşă nerăbdător din pinteni 
Aş putea să-i deschid dar ştiu că nu este nimeni.  
 

ÎMPRUMUT 
 
Iei cu împrumut lumină ca să poţi trece şi azi 
Pragul zilei următoare şi la rândul tău să arzi 
 
Iei cu împrumut miresme din grădinile străine 
Ca să treci cu anestezic printre oamenii de bine 
 
Iei cu împrumut cuvinte, le alegi dintr-o privire 
Iar dobânda e cât viaţa plus poemul de iubire 
 
Iei cu împrumut iubire doar atât cât pentru-o pâine 
Împărţind-o cu cei singuri aşteptând un colţ de mâine. 
 

ÎNTREBĂRI 
 
Să fie arşiţă ca el să-mi sufle versuri pe pleoape 
Ori ger năprasnic să mă strâng lângă el mai aproape? 
 
Să fie cerul împurpurat de lumini, dimineaţa 
Ori înnorat să-mi vadă întâi sufletul apoi faţa? 
 
Să fie viscol răvăşind casele, apele în puhoi 
Ori linişte ascultând ce-şi vorbesc inimile din noi? 
 
Să se întâmple totul după sufletul lui şi al meu 
Ori să fie după blânda cruzime a lui Dumnezeu?... 

TREI ZILE 
 
Flori înfloriţi şi împodobiţi toamna cu zel 
Căci peste trei zile mă voi întâlni cu el 
 
Soare, să nu te cerţi cu luna în vreun fel 
Căci peste trei zile mă voi întâlni cu el 
 
Ploi, nu m-ademeniţi în dansul vostru rebel 
Căci peste trei zile mă voi întâlni cu el 
 
Nici voi poduri nu mă-ngropaţi sub grinzi de oţel 
Căci peste trei zile mă voi întâlni cu el.  
 

PLOUĂ 
 
Ce bine că plouă şi pot să merg prin ploaie afară 
Iar lacrimile curgând pe obraz tot ploaie să pară 
 
Ce bine că dau vina pe ploaie când mă împleticesc   
Şi pe norul de zahăr candel dacă nu te mai găsesc 
 
Plouă tot plouă cu frunze galbene rupte din stele  
Casele se scufundă cu toată iubirea din ele 
 
Tu ai putea oricând să opreşti ploaia necontenită  
Curgând peste inima mea între doi stropi răstignită.   
 

ACEEAŞI TOAMNĂ 
 
Aceeaşi toamnă ne apasă, copacii-ngălbenesc la fel 
Iar tu priveşti acelaşi soare, aceeaşi lună cu inel 
 
Aceeaşi ploaie cade ritmic, iar stropii ei de lazurit 
Au fost şi lacrimile noastre sorbite de un nor grăbit 
 
Acelaşi viscol ne-mpresoară, se-opreşte uneori din 
mers 
Văzând că suntem tot acasă şi scriem tot acelaşi vers. 
 
Aceeaşi oră e la tine, la mine-acelaşi timp cu dinţi 
Făcând naveta cu mesaje între poeţi făr’ de arginţi.   
 

UN CRIN ŞI UN TRANDAFIR 
 
Se uită pe fereastra mea un crin şi-un trandafir 
N-au fost aduşi de tine, nu, şi nici de-un musafir 
 
Se uită pe fereastra mea uimiţi şi curioşi 
Unde sunt cei ce te-au iubit, nebunii tăi frumoşi? 
 
Şi dintre toţi cel ce o vară ţi-a fost şi prinţ şi zeu 
Crezând că soarta îţi zâmbeşte deşi târziu şi greu 
 
Un crin şi-un trandafir se uită prin geamul ferecat 
E semn că Dumnezeu şi moartea încă nu m-au uitat. 
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Dan GÎJU 
 

 
 
 
 

EUROSCEPTICELE 
 
I 

 
Cred că tu habar nu ai cine suntem, cucoană, 
Vampă de bani gata, îngâmfato, paparudo ce eşti! 
Încă strâmbi din nas, crezând că venim să îţi cerem 
pomană 
Şi deja, pe parbriz, ai scris Nicht!, cu un deşti. 
 
Deşi nu de asta venim, cu atât mai mult nu venim 
să-ţi furăm 
rochiţa de bal sau saboţii; 
Ce să facem noi cu lenjeria matale din sclipici şi 
carton 
Când, de fapt, mai degrabă, ne ghiorăie maţele şi, 
în plus, 
       
  ştim cu toţii 
Că, mai nou, ţi-ai pus şi-n gingii silicon? 
Nu, cucoană!  
Noi venim hotărâţi să ne luăm înapoi 
Dacii noştri de pe Columna Traiană,  
plini de lanţuri, 
      sângerânzi şi prea goi. 
 
 

II 
 
Uneori, mi se pare că eşti o biată domnişoară bătrână, 
Uitată de tutorele tău prea senil într-un banal pension; 
Europo!  
Pentru nimic în lume nu mi-aş da pe tine băciţa  
                                     care încheagă lapte la stână, 
Cu atât mai mult ţărăncuţa, care-şi plânge ograda  

transformată-n 
balcon... 

 

Şi totuşi, mi-e viaţa legată de tine cu frânghii de 
timp ancestral; 
Eram prea sărac şi copil când mi-ai pus butucii la 
glezne 
Şi, rânjind precum moartea cocoţată aiurea pe cal, 
M-ai zvârlit peste bord în oceanul umplut cu uitări 
şi cu bezne. 
Şi pentru ce, Europo? Pentru ce toate aceste 
vicleşuguri spurcate 
Când în cărţi scrie clar că de mâna mea vei pieri,  
împuşcată în cap, 
                             pe la spate? 
 
 

III 
 
În ultima vreme, ai stat cu ochii pe mine mai rău 
ca o mamă vitregă: 
„Scoate degetul din nas, dobitocule! Stai jos! Ba, 
nu, ridică-te!  
      
          Şi ai grijă ce spui!” 
Ochii tăi, palma ta, gura ta, azi, încă îmi spintecă 
Visul imberb de copil. Şi mă simt ca o piele de 
bivol agăţată în cui. 
 
Între timp, codrul meu s-a umplut de cozi de topor 
Care put a confort, a Occident, a praf alb, de... omăt; 
Ah, Europă meschină! Tu n-ai făcut decât să dai 
cep la ulcior 
Ca eu să pun botul şi să sug, să mă-mbăt... 
Intolerantă, mârşavă, maşteră îmbătrânită în rele 
şi-n intrigă, 
Ce sâni otrăviţi  – dar dulci şi superbi – ai tu, 
Europo, 
mama mea vitregă! 
 
 

IV 
 
Europa e o târfă-mbuibată, 
Cu fustele-n cap, dar cu centură de castitate; 
Nu credeam, nu credeam niciodată 
Că pentru a o viola un pic îmi trebuie, musai, o 
borsetă  
cu acte. 
 
Europa e o japiţă, da, una din alea perverse; 
E un capăt de drum, un hârdău plin cu lături 
parfumate 
În care Estul barbar continuă, încă, să-şi verse 
Frustrările şi visările, surplusul de sânge rebel şi 
speranţele  reci, cariate. 
Şi cu toate acestea Europa e o târfă deşteaptă, 
Cu cheiţa de gât şi chemarea-n priviri, care abia  
ne aşteaptă. 
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V 
 
Eu voi veni cu sfinţii mei ortodocşi şi cu cocoşul 
de pe casă, 
Tu aşteaptă-mă cu fecioarele tale urâte şi  
priveşte-mă ca pe un paria, 
Metresă meschină şi antipatică, suspicioasă 
Şi corigentă la mai multe materii, una din ele fiind 
Patria. 
 
Deci, voi veni oricum, draga mea, că aşa scrie în 
stele – 
Soarta mea e legată de soarta ta cu sârmă 
ghimpată; 
Poate că vin ca să văd ce mai faci, printre altele, 
Dar ce n-aş da, ah, ce n-aş da să nu te găsesc 
expirată! 

Oricum, vin la tine cu desaga plină de opinci din 
piele de porc, 
Nu de alta, dar să nu rămân prea desculţ când va 
fi... să mă-ntorc. 
 

VI 
 
Ai grijă, Europo, venim! 
Pe jos, pe cai neînşeuaţi, cu târlia, 
Prin secoli şi ani, zile şi nopţi bejenim; 
Nu mai avem nimic de pierdut. România 
 
E o vacă de muls, doar atât, 
Dar noi demult nu mai avem parte de ugerul ei. 
Deci, cu flăcări în ochi, cu foamea în gât 
Ne târâm, călărim, pedalăm – telelei; 
Ne târâm, da, ne târâm, înviem şi murim, 
Dar ai grijă, fă, că venim! 

 
  
Eduard ZALLE   
   

 
 

07 Martie 2015 
EU MAI TRĂIAM 

 
Eu mai trăiam alături de icoane 
Şi lângă târfe, hoţi fără destin, 
Când tu, nemiluită în vagoane, 
Le împărţeai beţivilor butelci cu vin. 
 
Şi mai trăiam alături de bătrâne 
Ce îmi zâmbeau nefericit şi larg, 
Dulcegării pe buze să-mi îngâne 
Sperând că-n patul lor am să mă bag. 
 
Da, mai trăiam o viaţă şi-ncă una, 
Duplicitar precum un preşedinte; 
Dar mă iubeai şi-am priceput acuma, 
Că cine te adoră, te şi minte... 
 
De sus, de pe un munte mă veghea 
Un sihăstrit cu mintea rătăcită. 
Lehămetită, viaţa mea curgea 
Printre sublime crize de gastrită. 

 
 
Trăiesc acum departe de icoane 
Şi fără cei din marginea cetăţii. 
O, da! Am înţeles că în vagoane 
 Ai construit un Paradis pustietăţii! 
 

17 Februarie 2015 
INSALUBRĂ 

 
Vino cu mine într-o zi oarecare, 
C-un ultim efort, să-mi citeşti din ziare, 
Ştiri, erezii şi cancanuri frivole, 
Apoi istoviţi, s-adormim în rigole. 
 
Şi vom dormi-n locuinţe lacustre, 
Şi gunoierii vor veni să ne mustre 
C-am îndrăznit s-aţipim în haznale 
Tocmai acum, într-o zi ca oricare! 
 
Vino cu mine la un capăt de lume, 
Nu vom purta nici haine, nici nume, 
Doar ne vom pierde într-o ţară uitată. 
Hai, mai citeşte-mi din ziare o dată! 
 
Eşti mult prea frumoasă să nu te iubesc! 
Mai lasă-mi, te rog, un răgaz să citesc 
Eu însumi o bârfă de ultimă oră 
Şi-apoi, vom dormi din nou în rigolă. 
 
Ne vom trezi-n dimineaţa ce vine 
Şi-ţi voi citi eu poeme sublime, 
Să mai uităm de nelinişti, gunoaie. 
Ştii, soarele-apare mereu după ploaie... 
 
Vino cu mine la un ţărm viu de mare, 
Acum, chiar acum, într-o zi oarecare! 
C-o ultimă caznă, distruge ziarul 
Şi-ascultă cum cântă-n tufişuri canarul...  
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06 Iulie 2012 
 

CÂND VORBEŞTI CU DUMNEZEU 
 
Rupe-mi ochii din albastru 
C-am visat un vis măiastru, 
Vis din care urcă drept 
O durere până-n piept. 

 
Smulge-mi ochii dintr-un munte, 
De pe tâmplele cărunte 
 Şi de care, agăţat, 
 M-am căznit să fi zburat. 

 
Taie-mi ochii dintr-o mare 
Şi din valurile tale 
C-am visat barcazul mort 
Acostat la tine-n port. 

 
Scoate-mi ochii cum îţi spun, 
Să mă simt din nou nebun. 
Poartă-i tu în locul meu 
Când vorbeşti cu Dumnezeu. 
 
 

15 Februarie 2015 
 

TRENURILE LUNGI 
 
Vin trenurile lungi o vară-ntreagă 
La mine în oraş şi merg departe, 
În nările-mi cu unduiri de pluş, 
Fierul încins al roţilor răzbate. 
 
Pictează un tablou cu toate astea, 
Aminte să-ţi aduci fiind bătrână... 
Vei şterge tremurândă barba mea 
Cu un prosop ce-ţi lunecă din mână. 
 
Luceferii de noapte s-au aprins 
Dând foc oraşului curat şi mic. 
Vin trenurile lungi dintr-altă vară 
Şi eu adorm şi nu mai văd nimic. 
 
Te-am păcălit că îţi voi scrie versuri, 
Nu ştiu a mâzgăli nici trei cuvinte. 
Pictează tu o pânză cum ţi-am zis 
Şi pe arginţi ce zornăie, o vinde! 
 
Vin trenurile lungi o vară-ntreagă 
La mine în oraş şi merg departe, 
În nările-mi cu amorţiri de pluş, 
Fierul încins al roţilor răzbate. 

 
 

SUFLETE PICTATE 
 

Hai, ridică-te şi umblă! 
Mi-a strigat Omul cel bun. 
Suntem suflete pictate 
Într-un ochi de căpcăun! 
 
L-am privit şiret şi dulce, 
Cu naivitate pură 
Şi pe loc, ca-ntr-o minune, 
Mi-a crescut o stea în gură. 
 
Lasă-mi mie, visul tău! 
L-am rugat pe Omul bun. 
Mi-a zâmbit ca nimeni altul 
Şi-a zburat – un nor de fum. 
 
Hai, ridică-te şi zboară! 
Mi-a strigat din cerul lung, 
Eu m-am înălţat pe vârfuri 
Încercând la El s-ajung. 
 
Într-o dimineaţă surdă, 
Ca un cântec de fanfară, 
M-am trezit posac şi mut 
Într-un vis de primăvară. 
 
Sau o iarnă grea şi rece? 
Nu mai ştiu, e mult de-atunci. 
Îl aştept pe Omul bun 
Tânguindu-mă pe brânci. 
 
Hai, ridică-te şi umblă! 
Îmi spuneam cu îndârjire. 
Suntem suflete pictate 
Într-un ochi de neiubire… 
 
 

20 Noiembrie 2013 
 

VIS ŞI AMĂGIRE 
după Voltaire 

 
Visam că sunt un Făt-Frumos, 
Tu – fata care mă iubea duios... 
Când m-am trezit în zori posomorât, 
Oglinda mi-aminti că sunt urât. 
Vei înţelege, disperarea care-mi este?! 
Pierdusem mai nimic... doar o poveste. 
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Sever Constantin RĂDUICĂ 
 
 

SCRISOARE MAMEI 
 

Aici e totul bine şi vremea e frumoasă, 
Doar câte-un dor de voi m-apucă, bată-l vina! 
Tu să mă ierţi, măicuţă, că am plecat de-acasă 
La poarta din adâncuri, să logodesc cu mina. 
 
Să nu te mire, mamă: Mireasa mea din ere 
Pe-un alt tărâm mă poartă la braţ cu veşnicia. 
Încremenită-n steiuri mă-mbată de putere 
O lume dispărută, eu doar îi port solia. 
 
 
Milenii în adâncuri încremenesc, celeste, 
Ascunsele comori în miezul lui – Pământul. 
Şi să mă vezi, măicuţă, ca-n basmul din poveste 
Prin marea de-ntuneric smulg nopţilor veşmântul. 
 
La poarta din adâncuri, tari buzdugane bat. 
Eu mi-amintesc povestea de când torceai fuiorul, 
Tu, mândră fii de mine şi fie-ntregul sat 
Şi, buna mea măicuţă, învaţă-te cu dorul. 
 
 

DUMINICA – MINA 
 

Dintr-o lume efemeră, 
Cu ochi goi, fără culoare, 
Vlăguiţi se duc minerii,  
Arşi de dorul unui soare. 
 
Lângă scut cu buzduganul,  
Azi combina nu mai mişcă. 
Timpul şi-a oprit bătaia 
Şi din toate noaptea pişcă. 
 
Fără glas de dinamită 
Somnul ielelor, vârtos, 
Doarme-n stânca-ncremenită,  
Agitat şi arţăgos. 
 
Transportoare colbuite  
Şerpuiesc pe plan în jos, 
Buncărele vămuite 
Parcă s-au întors pe dos, 
 
Abataju-ncremeneşte,  
Erele se pierd în strat, 
Povărât, un stâlp plesneşte 
De pustiu însingurat, 
 
Galeria-ntunecată  
Îşi îndreaptă armătura, 
Iar pe-al nopţilor generic 
Şobolani se dau de-a dura. 

Într-o lume efemeră, 
Fără timp, fără culoare, 
Se întorc din nou minerii 
Arşi de dorul unui soare. 
 
 

MINERUL 
 
Eu nu sunt mit şi nici legendă, 
Nu sunt Atlas, nici Prometeu,  
Ci sunt adânc izvor-lumină, 
Sunt veghea focului, mereu. 
 
Sunt stea, ce vin din neolitic,  
Când timpul erel-şi împarte, 
Scriind cu slove, mioritic, 
Pietrificata stâncii carte. 
 
Lumină sunt şi torţă vie,  
Poem cu litere de aur, 
Cu rădăcina înfiptă-n glie, 
Miner, ţăran şi meşter faur. 
 
Pentru cei dragi voi fi mereu  
Iubirea ce se naşte din sudoare. 
Fără să fur, ca Prometeu 
Le dăruiesc un bulgăre de soare. 
 
Prin palma mea luceferi curg 
Cu dor de macii din câmpie, 
Iar timpul, un etern demiurg 
Renaşte-n zvon de ciocârlie. 
 
Eu nu sunt mit şi nici legendă, 
Chiar de-s mai sus ca orice zeu 
Prin încleştare cu granitul 
mi-am făurit Olimpul meu. 
 
Urcând mereu către adânc 
Mă simt stăpân pe tainici ere 
Şi nu-s Atlas, nici Prometeu, 
Sunt bărbăţie şi putere. 
 
 

COPII NOŞTRI N-AU ALT CER 
 

Motto: 
Nu ne daţi bastoane     
Că murim de foame… 

 
De la parâng la Retezat 
Copiii noştri n-au alt cer, 
Pe cerul lor învolburat 
E scris destinul de miner. 
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Sudoarea muncii curge râu, 
Prin nopţile pierdute în strat, 
Pândeşte moartea fără frâu, 
Adâncu-i tot întunecat  

Şi noroc bun! 
 
 
Copiii noştri n-au alt cer, 
E timpul cale de răscruce; 
Aşa-i destinul de miner, 
Un nume scrijelit pe-o cruce. 
 
De la Lupeni, din două’ş’nouă 
Sătui de vorbe fără fapte, 
Am tot visat o viaţă nouă, 
Până am ajuns la şapte’şapte. 
 
Zadarnic totul, efemer, 
Copiii noştri n-au alt cer, 
Din tată-n fiu se nasc miner, 
La poarta din adânc străjer  

şi noroc bun! 
 

Visând ferestre către soare  
Cresc zboruri către infinit 
Din bărbăţie şi sudoare 
În clorofile de granit. 
 
 

Copiii noştri n-au alt cer, 
Ei n-au nici vile, nici palate, 
Trăiesc sub steaua lor stingher, 
Iar guvernanţii au ded toate. 
 
Dar dă-le, Doamne, pân’nu pier, 

Să ajungă-n „Valea Plângerii” 
Şi să le deie îngerii 
Şi lor o viaţă de miner: 
Când minele se-nchid şi pier 

şi noroc bun! 
 
Poate aşa vor înţelege 
Ce-s temerarii sub pământ 
Şi legile fără de lege 
În trista taină de mormânt. 
 
Visând ferestre către soare 
Copiii noştri  n-au alt cer, 
Când minele se-nchid şi pier 
Nici soare nu-i, speranţă nu-i, 
 
Copiii sunt ai nimănui…. 
Trăiesc sub steaua lor stingher 
Printre  gunoaie, ca un câine 
Care visează un colţ de pâine 

 

 
 
 
 
 

Islanda, Biserică, oi şi morminte, Foto: Victor Tolan Islanda,  Gaizer,  Foto: Victor Tolan 

Islanda, Coloane de bazalt la black beach  
Foto: Victor Tolan 

Islanda, Gheţar acoperit cu rocă din lavă vulcanică,  
Foto: Victor Tolan 
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ACTUALITATE ŞI TRECUT LA LUNA 
 

 
Col. (r) Ion MAZERE LUNEANU 

 
 

O INSCRIPŢIE ŞI 
ÎNSEMNĂTATEA EI 

 
Fragment din cartea: „COMUNA LUNA ISTORIE. 
Trăinicie şi adevăr pe Valea Arieşului” 

 
 

CURTEA DIN LUNA 
 

Din trei inscripţii mai vechi cunoscute în 
comună, una constituie singura mărturie epigrafică 
ce aminteşte de existenţa în trecut a unei curţi 
nobiliare la Luna. În urma cercetării inscripţiei şi a 
unor prescurtări şi litere deteriorate prin lovire, 
rezultă că este vorba de un epitaf, dăltuit pe o 
lespede de calcar cu înălţimea de 1.10 m, lăţimea 
45 cm şi grosimea 10 cm, în partea superioară 
având reliefat blazonul nobiliar, iar textul scris în 
limba latină1. În traducere – „Cât trăise întot-
deauna cel mai credincios împăratului numitul 
preailustrul domn Br. Mozes Josika de Braniska 
vicecolonel al majestăţii sale catolice Cezaro-
Crăiesc. A murit în 1754 ziua 28 octombrie în 
etate de 54 de ani”. După loc şi simpla lectură a 
textului, se înţelege că Br. Mozes Josika Braniska, 
militar de carieră în armata austriacă, a fost 
proprietarul Curţii şi moşiei aferente din Luna în 
prima jumătate a sec. al XIII-lea.  

Până în 1947, inscripţia la care ne referim se 
afla plasată pe peretele bastionului de formă 
pătrată, singurul rămas ca o epavă din fosta curte, 
acum dispărut. Bastionul avea pereţii groşi din 

piatră, două nivele, geamuri mici lunguieţe în 
formă de crenele. În limbajul lunenilor bastionul 
era cunoscut sub denumirea de „başcă”.  

După dicţionar, noţiunea de başcă – punct 
fortificat – provine din limba polonă, pătrunsă în 
limbajul localnicilor prin intermediul nobililor 
exponenţi ai culturii clericale poloneze – înspre 
şcolile cărora gravitau odraslele unor nobili de 
regulă catolici. 

Din inscripţie mai rezultă că Br. Mozes Josika, 
era romano-catolic, ca şi arborele lui genealogic, 
prin implicaţie filo german, partizan al intereselor 
imperiale din Transilvania. Respectiv pe timpul 
răscoalelor iobăgeşti şi îndeosebi pe timpul răs-
coalei curuţilor, membrii familiei Josika se aflau în 
opoziţie cu înclinaţiile iobagilor. Başca, ca punct 
fortificat pe deal cu blazonul emblematic al 
inscripţiei, slujea fireşte autorităţii curţii. Din 
punctul respectiv nobilul domina comuna, moşia şi 
împrejurimile până departe. La nevoie în başcă îşi 
proteja viaţa şi apăra bunurile de valoare.  

Inscripţia nu dezvăluie când şi cum s-a pripă-
şit această familie nobiliară în comună şi evoluţia 
curţii de-a lungul anilor, problemă ce stârneşte 
interes în contextul trecutului său istoric. Pentru 
explicarea acelor împrejurări necunoscute până în 
prezent sub titlu informativ, vom apela la unele 
detalii istorice considerate semnificative. Detaliile 
descoperite recent, pe lângă fixarea în timp a curţii 
nobiliare, ne permit să urmărim un caz tipic de 
apariţie şi ascensiune a unei familii nobiliare par-
venite, folosind conjuncturi dubioase, şantajul şi 
abuzul de putere.  

Pornind de la Br. Mozes Josika menţionat în 
inscripţie, constatăm pe baza documentelor că el 
se trage din familia nobiliară creată de Ştefan 
Josika (după unii la origine român), fost cancelar 
al Transilvaniei contemporan cu Mihai Viteazu. La 
1582, Ştefan Josika este semnalat ca – „tânăr ser-
vitor domnesc, însoţind în Polonia la studii pe 
prinţul Andrei Bathory2”. Ascensiunea sa până la 
funcţia de cancelar al Transilvaniei a fost legată 
strâns de puternica familie Bathory, pe care a 
servit-o cu credinţă, ultima dată prin participarea la 
anihilarea conspiraţiei din 1594. La acestea se 
adaugă căsătoria sa cu văduva Barbára Fűzy, rude-
nie cu Sigismund Bathory – zestre politică impor-
tantă. Altfel principele îl numeşte cancelar şi îl 
înnobilează cu titlul de baron, care îi va permite lui 
şi urmaşilor săi, să pătrundă în familia înaltei 
societăţi cu blazon nobiliar.  

Înrudirea cu familia princiară, funcţia şi 
nobleţea câştigată relativ repede, sunt însoţite de 
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danii. Astfel „Ştefan Josika la 1597 primeşte de la 
Sigismund Castelul din Grind şi 9 sate, printre care 
şi comuna Luna3”, expropriate de la Ioan Gerendi, 
căzut în dizgraţie prin participarea la conspiraţia 
din 1594.  

Ascensiunea aşa de rapidă şi înnobilarea nu  
i-au fost de bun augur lui Ştefan Josika, ci din 
contră, ca o ironie a sorţii, asemănător contelui 
Ioan Gerendi la a cărei dezmoştenire a contribuit, 
cade şi el pradă aceloraşi intrigi ţesute de tabăra 
adversă şi la 1598 este condamnat la moarte şi 
executat. În urma lui rămân doi copii mici, iar 
castelul din Grind şi moşia din Luna după numai 
un an ajung din nou prilej de dispută. Curios sau 
nu urmaşii lui Ştefan Josika ajung totuşi mai târziu 
(după aproape un secol) în posesia curţii din Luna 
nu prin moştenire de la părinţi, ci prin căsătorie, 
vom vedea mai jos cum.  

Documente mai vechi amintesc de  „Br. 
Josika Istvan de Branişka 1648-1696, căpitan al 
cetăţii Deva4” probabil nepotul lui Ştefan Josika, 
fost cancelar, a cărei nobleţe dobândită se răsfrân-
gea benefic asupra urmaşilor. Căpitanul cetăţii, pe 
lângă funcţie, primeşte şi o moşie cu conac în 
comuna Braniska la 10 km de Deva de unde 
adăuga titlului nobiliar denumirea localităţii 
(amintită şi în inscripţie). Br. Josika Istvan de 
Braniska a avut un fiu cunoscut Br. Josika Imre de 
Braniska5 care s-a căsătorit cu văduva Cristina 
Ratz, fiica lui Ratz Petru, proprietarul curţii din 
Luna, astfel devenind proprietarul curţii prin 
succesiune după soţie.  

Lui Josika Imre „îi succede fiul său Josika 
Mozes de Braniska imortalizat în inscripţia care a 
provocat ineditul de mai sus6”.  

Răspunsul concret la întrebările când, dar mai 
ales cum s-a pripăşit primul nobil în comună, îl 
aflăm din mărturia unor luneni contemporani, 
rămasă într-un document inedit, recent descoperit, 
foarte interesant unde se menţionează – „Noi, 
Tulai Toma de 70 de ani şi Tulai Mihăilă (declară 
ei la 18 ianuarie 1762) am fost supuşii decedatului 
Josika Imre pentru o oarecare datorie şi am 
cunoscut sigur pe decedata Ratz Cristina, care 
după cum am auzit a fost soţia lui Kun Nicolaie, 
după aceea a luat-o în căsătorie Josika Imre şi a 
avut de la aceştia următorii fii: decedaţii Josika 
Iosif şi Moisă (Mozcs). Noi Tulai Mihăilă şi Toma 
şi Moldovan Andrei (de 80 de ani) ştim sigur că 
decedatul Ratz Petru a avut aici la Luna Comitatul 
Turda 4 sesii iobăgeşti (4 iobagi supuşi)... Ştim şi 
faptul şi am auzit de la părinţii noştri că soţia 
domnului Josika Imre a fost fiica decedatului Ratz 
Petru şi aici în Luna amintitul Ratz Petru nu a avut 
loc de conac. Şi construindu-şi el, Ratz Petru, 
conacul pe locul unde e acuma, a luat acest loc de 

la sat pentru care a şi ospătat satul. Prima dată şi-a 
clădit o casă de bârne, dar această casă a ars 
împreună cu satul în timpul curuţilor” (e vorba de 
ultimele lupte 1703-1711) Josika Imre cu Cristina 
reconstruieşte o parte a conacului din piatră. Dar 
Josika Imre devenind comite suprem (perfect), al 
comitatului Turda (el fiind filo german, iar curuţii 
înfrânţi) partea mai mare a casei a fost construită 
de comitat. Probabil şi başca ca bastion de apărare. 
„Locul conacului (mărturisesc sătenii amintiţi) n-a 
fost atât de mare ca acum. Josika Imre a ocupat 
ulterior prin abuz pământuri pe care le-a alipit 
curţii7”. Ei dau şi unele relaţii privind aspectul 
conacului. „Conacul nobiliar e construit din piatră 
cu un etaj, având sus 5 camere, jos 4, scări şi 
coridoare, acoperişul din şindrilă. Locul de conac a 
fost luat din pământul satului. Tot Josika Imre a 
luat din pământul satului loc pentru mai multe 
sesii iobăgeşti şi terenuri arabile şi fânaţe, prin 
silnicie, pentru care au fost multe procese şi 
neînţelegeri cu nobilul8”.  

După cât se poate constata din documentul de 
mai sus, primul nobil în comună a fost Ratz Petru, 
instalat într-un modest conac. El a venit din 
Sâncrai, unde mai avea câţiva supuşi, aproximativ 
în perioada 1675-1685, târziu comparând cu alte 
curţi. Aşezarea lui modestă în comună, iniţial a 
fost favorizată probabil de situaţia critică prin care 
treceau lunenii în urma nesfârşitelor lupte dintre 
curuţi şi lobonţi. Dezvoltarea curţii şi extinderea 
pământurilor, în dauna pământului obştesc o 
realizează Josika Imre, succesorul lui Ratz, care 
abuzează de blazonul nobiliar şi funcţia de comite. 

La castelul lui de atunci se referă şi istoricul 
Orbán B. – „Pe terasa satului Luna se afla un castel 
frumos care în prezent prin înlăturarea bastioanelor 
şi a etajului a fost redus la un simplu conac9”. 

În apanajul evenimentelor epocii, castelul cu 
bastioanele sale se înfăţişa pe deal ca o fortăreaţă, 
spre care de atâtea ori generaţii de luneni au privit 
cu înfrigurare şi mânie din casele lor sărăcăcioase 
acoperite cu paie. 

În acest cadru istoric inscripţia epitaf întregită 
cu noile dovezi şi consideraţii, mai aminteşte 
lunenilor peste secole, de vremurile când baronii 
respectivi şi alţi stăpâni, cu toată încrengătura 
arborelui genealogic, unul din ei reuşeşte să-şi 
instaleze curtea în comună, abia la sfârşitul 
secolului XVII.  

Cele descrise mai sus, în legătură cu apariţia 
nobilului şi a curţii în comună, au sens şi se justi-
fică numai raportate la poziţia, respectiv opoziţia 
reflectată prin starea de spirit a sătenilor, atât de 
greu încercată în sec. XVII şi începutul sec. XVIII. 
În aceste împrejurări e firesc că înţelepciunea 
anonimă a dat frâu liber răzvrătirii repetate şi 
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fanteziei spirituale, plăsmuind în replică o seamă 
de fabulaţii ce osândesc nedreptatea şi lăcomia 
boierească. Aceste povestiri au făcut cândva deli-
ciul ascultătorilor, oameni simpli şi copii de ţărani, 
iar acum sunt pe cale să fie date uitării, ca şi 
nobilul şi başca ce le-a inspirat. Din mai multe 
asemenea povestiri fabuloase, de factură locală, 
care au circulat concomitent cu legenda – Peştera 
lui Balica – reţinem două pentru frumuseţea lor. 
Prima: 

– „Au fost odată, după cum susţin bătrânii, 
vremuri foarte grele şi tulburi, când pe cerul 
nostru înstelat puteau fi văzute duhuri necurate. 
De regulă, ele se ridicau din hârtoapele de pe 
Coastă şi din Pădurea Mare, sau de dincolo şi se 
îndreptau spre sat lăsând în urmă o dâră de foc şi 
miros puturos de pucioasă. Noapte de noapte, 
nălucile acelea fără suflet, se întâlneau cu satana 
ce sălăşluia în başcă unde se destrăbălau în 
petreceri şi orgii. Petrecerile durau de la miezul 
nopţii până la cântatul cocoşilor de ziuă, când le 
dispăreau puterile, apoi se făceau nevăzuţi. 

Dacă cineva era surprins în creştetul nopţii 
pe Dealul Curţii risca să se confrunte cu zmeul. Au 
fost cazuri, susţin bătrânii, când săteni curajoşi, 
cunoscători ai unor vicleşuguri în confruntarea cu 
zmeul, au reuşit. Condiţia era să fi avut la îndemână 
furca de fier şi să cunoască bine povestea cânepii. 
Când zmeul îşi făcea apariţia pe cer, cel surprins 
zgâria pe pământ un cerc în jurul său, atât cât îi 
permitea coada furcii. Cetăţeanul în mijlocul cer-
cului sprijinit în furcă, trebuia să repete cu voce 
tare povestea cânepii, fără greş, de la semănat 
până la ţesut. Zmeul atunci nu avea nici o putere. 
În schimb, dacă nu aveai la îndemână furca ori te 
încurcai la povestea cânepii, zmeul se lăsa jos, 
hidos cu coarne, ochi şi limbă roşie începând să se 
învârtă în jur, rânjind zgomotos. Pe gură şi nări 
scotea scântei şi flăcări până te ameţea. Orbit şi 
părăsit de putere cum erai, te lua în cârcă şi te 
ducea departe, de unde numai numele ţi se mai 
întoarce. 

Când petrecerile necuraţilor erau în toi, nu se 
cunosc cazuri de săteni care au pătruns în curte. 
Cei care s-au încumetat să se apropie de başcă, au 
sfârşit prin a-şi pierde cumpătul şi rămaşi fără 
mişcare s-au transformat în stane de piatră”.  

Câţi luneni care au ascultat de la bătrâni această 
povestire pot susţine că în adolescenţă, puşi în 
situaţia să treacă noaptea pe drumul din Dealul 
Curţii, nu au fost cuprinşi de emoţie şi frică, 
degajate de personalitatea mistificată a boierului. 
Unii şi acum îşi amintesc cu farmec, la apropierea 
de locul unde străjuia Başca, când aud bufniţele ce 
scot sunete sinistre, sau la apropierea din direcţii 
neprevăzute a liliecilor în vâlvătaia aripilor, ca 

nişte semnale rudimentare ale altor vremuri, când 
stăpânii au dominat înfricoşător. 

A doua povestire începe asemănător, cu preci-
zarea că în başcă sau împrejurimi a fost îngropată 
o faimoasă comoară, formată din lucruri scumpe 
de cult, bani şi podoabe de aur. 

Comoara căreia i-a mers vestea a aparţinut 
demult obştei satului, când sătenii trăiau în devăl-
măşie. Unele obiecte, după spusele bătrânilor, au 
rămas de la un neam de oameni uriaşi, însă 
paşnici, care în trecere, s-au oprit un timp pe malul 
Arieşului. Erau aşa de înalţi oamenii aceia, că 
stăteau pe şezut pe Coastă şi se spălau pe picioare 
în râu, preţ de 2 km distanţă.  

Cu timpul, asupra satului s-au abătut multe 
răutăţi, aduse de neamuri fără căpătâi şi lege. De 
atunci se pare că a rămas în hotarul satului un om 
hain la suflet, ca un goz în ochiul săteanului. Prin 
groază şi înşelătorie, omul acela a reuşit să pună 
mâna pe moşie şi comoara satului, la care obştea 
ţinea aşa de mult. Fărădelegile boierului neputând 
fi iertate, a fost blestemat de săteni şi afurisit de 
preoţi. Câteva bătrâne înţelepte au urzit farmece, 
vânturându-i în direcţia Curţii fum de ierburi rare 
şi pene sustrase din perina pe care dormea boierul. 
Şapte zile la rând, bătrânele acelea, într-un ritual 
magic, de ele cunoscut, au repetat farmecele, cu 
ochii strecurând fumul fără să clipească, murmu-
rând în cor ceea ce abia de se înţelegea: 

– „Boier, boier cu suflet necurat de hoher, de 
nu înapoiezi satului comoara, să-ţi crape capul, 
cum crapă bastonul călcat cu roata carului în 
patru. De câte ori ţi-o fi sete, după legea ta zici 
dreaptă, bani să înghiţi în loc de apă. Când ţi-o fi 
foame, între măsele să ronţăi mărunt bani ca 
cioburile de mărgele. În foale, ca toba să-ţi sune 
zloţii, precum spasmul clipe măsoară în ceasul 
morţii. În pat aşternuturi la culcare numai creiţari, 
ca şerpi reci să ţi se rostogolească în jos pe 
spinare. În somn noapte de noapte până vei muri, 
să visezi numai bani murdari că numeri. Când ţi-o 
fi lumea mai dragă şi mai dragă, să simţi în locul 
desfătării, ce simte câinele cu spume la gură în 
pragul turbării”. 

Blestemele şi farmecele, susţine povestirea,  
l-au ajuns pe boier încât, obsedat continuu de grija 
comorii n-a mai avut de trăit zile bune, i-a dispărut 
somnul. Noaptea auzea tot timpul zgomote ciudate 
în pod şi pe la geamuri. I-a dispărut foamea, s-a 
ofilit până când şi-a pierdut minţile. Bolnav, fiind 
urât chiar şi de prieteni a sfârşit tragic, nu înainte 
de a ascunde comoara într-un loc de care nu-şi mai 
amintea. 

De atunci, an de an, la date necunoscute, 
noaptea câteva clipe comoara arde împrăştiind în 
jur sclipiri ca nişte scântei. Mitul acesta a pus la 
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încercare speranţa multor luneni, care în nenu-
mărate rânduri observau spre başcă, ori au scotocit 
pământul zadarnic.  

Episodul putea scăpa atenţiei, dacă într-o zi 
de iulie 1933 nu captiva din nou interesul între-
gului sat. Atunci Baluca (Ilea Ana), o biată văduvă 
singuratică, a lansat un zvon, că într-o noapte a 
văzut comoara din curte arzând. Afirmaţia deşi 
aparţinea unei femei cu nervi zdruncinaţi de 
mizerie, aduce vechea povestire în actualitate. Şi 
alţi luneni au preluat observarea şi scotocirea 
pământului din curte, doar vor descoperi comoara. 
Rezultatul însă a rămas acelaşi. 

Acum dacă, din întâmplare, unii mai întorc în 
trecere capul, spre locul cu presupusa comoară, în 
compensaţie privirea întâlneşte frumoasa şcoală cu 
etaj a satului. Prilej pentru a reflecta prin compa-
raţie asupra unor vremuri, sentimente şi iluzii când 
luneanul vegeta între frică, sărăcie şi speranţă. 

Revenim la inscripţia şi castelul cu başca. 
Castelul, după avariile suferite pe timpul revolu-
ţiei, din noiembrie 1918 n-a mai fost locuit. Între 
1929-1930 ajungând în posesia Anei din Curte, 
soţia lui Moldan Petru, decedat în America, a fost 
demolat. Başca a mai supravieţuit până imediat 
după al doilea război mondial, când a fost demo-
lată, punându-se astfel capăt definitiv oricăror 
urme boiereşti pe meleagurile comunei Luna. 

Inscripţia epitaf însă, ca un sarcofag al 
timpului în care dormitează semnale ale unor 
vremuri apuse, mai supravieţuieşte în ograda lui 
Mazăre Nicolaie. Decedat şi badea Nicolaie, nu 
mai putem afla din ce îndemnuri a catadicsit să o 
recupereze tocmai el şi nu alţii, înainte de a fi 
iremediabil sortită distrugerii şi să o aducă unde se 
află şi în prezent, rezemată de peretele casei sale, 
ca o tardivă satisfacţie, întrucât din câte ştim, el nu 
a aflat niciodată conţinutul inscripţiei, iar noi 
aflându-l prea târziu nu îl mai putem face cunoscut 
acestuia.  

Acum inscripţia cu pricina aşteaptă un loc 
mai adecvat pentru a putea antrena şi alte opinii, 
mărturisiri sau povestiri în completare, fără de care 
comuna ar fi mai săracă. 
 

NOTE 
1. n.n. Inscripţia nu a fost publicată până în 

prezent (v. anexa 16 text latin). 
2. Doc I. Ardealului c. IV 1932, p. 205 
3. Muzeul Ardealului Cluj – Diplomatorium 

Transilvanicum Tom. VI. p. 213-220; căsătoria lui 
Ştefan Josika cu Barbára Fűzy care devin noii 
proprietari ai moşiei Luna s-a înfăptuit probabil în 
perioada 1593-1594 deducem această perioadă din 
următoarele date sigure. În iunie 1592 Barbára 
Fűzy era soţia lui Paul Gyulay nobil din Liţa – 

Turda v. Dc. I. Ardealului C. III p. 291, iar la  
1 septembrie 1598 era soţia lui Ştefan Josika cu 
care avea doi copii de 2-4 ani, după cum rezultă 
din testamentul acestuia. Ibidem V. p. 184. 

4. Nagy I – Familiile ungurilor cu blazon şi 
tabelele genealogice V. Pesta 1859 

5. Ibidem  
6. n.n. Din curiozitate istorică şi pentru a sim-

plifica informarea celor interesaţi, menţionăm – 
Curtea nobiliară de la Luna şi partea de moşie 
aferentă, în continuare intră succesiv în posesia 
următorilor nobili: Josika Imre semnalat aproxi-
mativ între anii 1698-1720; Josika Mozes Imre 
1700-1754 vezi anexa 16; Josika Imre I. Mozes din 
1754-1791; când este semnalată soţia sa văduvă; 
Josika Miclós lui Imre semnalat 1797-1824, când 
apar într-un document succesorii acestuia; Josika 
Imre lui Miclós n. 1792, m. 1863, când este men-
ţionat în registrul matricol cu decedaţi ai bisericii 
din comuna Luna „Domnul Lunei” la data dece-
sului, dovadă că a fost înmormântat în cimitirul 
local.  

Al doilea fiu al lui Josika Miclós pe nume tot 
Miclós n. 28.04.1794 m. 27.02.1865 a copilărit la 
Luna, apoi, după terminarea studiilor la Piarişti în 
Cluj şi o scurtă carieră militară, se retrage pentru a 
se ocupa de literatură. Câteva din romanele sale  
le-a scris în curtea de la Luna (v. Orbán Balázs în 
Descrierea secuimii... din punct de vedere istoric... 
V 1871 p. 136). 

Cu toate acestea, pe timpul revoluţiei din 
1848-1849 când Josika Miclós făcea parte din 
guvernul condus Kosuth L., a manifestat aceeaşi 
poziţie de nesocotire a drepturilor cerute de românii 
transilvăneni şi nici nu a făcut uz de influenţa sa la 
12 septembrie 1848 pentru a preîntâmpina împuş-
carea celor 30 de săteni din Luna, unde a copilărit 
Josika Miclós, mort în exil la Dresda.  

După 1865 curtea şi parte din moşia rămasă în 
urma desfiinţării iobăgiei, aproximativ 600 iugăre, 
ajung prin vânzare în posesia lui Papp Gyula. În 
jurul anului 1900 moşia este cumpărată de Ilieş 
fostul administrator, care o lasă moştenire fiicei 
sale Olga căsătorită la 1910 cu Adolf Forkós. 
Ultimul a rămas în memoria mai proaspătă a 
sătenilor ca un parvenit arogant, rău şi brutal, greu 
de suportat, fapt pentru care, cu prilejul revoluţiei 
din 1918 a fost alungat definitiv din comună.  

7. A.S.C.f. C. R.D. XIII /2 anul 1761 
8. Ibidem 
9. Orbán Balázs – Ibidem p. 136-137 n.n. bas-

tioanele de care vorbeşte autorul erau parte a con-
strucţiei la nivelul 2 în cele 4 colţuri altele decât 
bastionul cu inscripţia, construcţie separată lângă 
castel. 

Ion Mazere Luneanu 
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DECEMBRIE LA LUNA 
 

Lunile de iarnă sunt în general mai anoste şi 
ne îndeamnă la meditaţie şi izolare. Credeam că şi 
în acest an se va întâmpla întocmai, dar m-am 
înşelat. 

Luna decemdrie în mod deosebit, a fost plină 
de evenimente, care ne-au demonstrat că în comuna 
noastră există oameni care să realizeze momente 
deosebite pentru toţi locuitori comunei noastre. 

Această lună, a debutat cu Ziua Naţională –  
1 Decembrie, când Primăria Luna şi Consiliul 
Local în colaborare cu Şcoala Gimnazială Luna, 
Biserica Ortodoxă şi Asociaţia Femeilor Voluntare 
Luna (AFV), au desfăşurat activităţile caracteris-
tice acestui eveniment (slujbe religioase, depuneri 
de coroane şi scurt moment patriotic) la cele trei 
monumente ale eroilor din satele Gligoreşti, 
Luncani şi Luna.  

Tot cu această ocazie, la iniţiativa Primăriei 
Luna, au fost sărbătorite cum se cuvine, în respect 
şi admiraţie, în incinta Căminului Cultural  
Prof.Ioan Mazere, 28 de fericite cupluri din 
comună, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie. 
Familia veterană, cu 68 de ani de căsnicie, a fost 
nenea Hada Mihăilă cu tanti Susana( din Pustă). În 
cadrul acestui eveniment AFV, a prezentat un 
frumos moment coral cu colinzi. 

În decembrie a continuat derularea proiectului 
– Înfiinţarea Centrului Comunitar pt. Romi – cu 
fonduri FRDS, care cuprinde renovarea vechiului 
corp de cladire al şcolii, şi implementarea  progra-
mului – after school – pentru 120 copii romii şi din 
familii defavorizate, în cadrul căruia li se oferă 
acestora o masă caldă şi 2 ore pe zi de activităţi 
extra-şcolare. Proiectul este susţinut din fondurile 
comunităţii norvegiene, iniţiatorul este Primăria în 
parteneriat cu Şcoala Gimnazială Luna şi Asociaţia 
pt Incluziune Socială Câmpia Turzii (APIS). În 
cadrul proiectului, în 10 decembrie, a fost sărbă-

torită cu fast, Ziua Internaţională a Drepturilor 
Omului, împreună cu toţi partenerii, iar copiilor 
înscrişi în proiect într-un cadru festiv, Moş 
Crăciun le-a făcut o surpriză. 

Deoarece in comuna noastră convieţuiesc în 
armonie trei etnii, la Şcoala din Luncani a avut loc 
Festivalul de folclor multietnic, unde fiecare etnie 
şi-a etalat cu farmec dansurile şi obiceiurile 
tradiţionale. 

Cum este deja obişnuit, în decembrie – luna 
bucuriilor – Primăria şi Consiliul Local au primit 
colindătorii, în Căminul Cultural – au fost elevii 
Şcolilor din comună, Ansamblul Folcloric din 
Luna, Ansamblul de Dansuri Cununiţa de la Luna 
şi AFV Luna, iar cei colindaţi au răsplătit colinda 
cu 420 de pachete pentru toţi elevii şcolilor, 
cozonaci, mere, covrigi şi nuci. 

Bucuriile au continuat iar membrele ASV, 
prin propriul lor efort (şi financiar) au oferit 120 
de pachete cu alimente specifice sărbătorilor de 
iarnă, persoanelor în vârstă din Luna. Momentul a 
fost unul încărcat la maxim cu emoţie pură de 
ambele părţi. 

În ziua de Crăciun AFV a fost la colindat la 
Biserica Ortodoxă Gligoreşti. Bucuria şi surpriza a 
fost pe măsura evenimentului prezentat. 

Anul 2015 s-a încheiat printr-un mesaj sincer 
şi plin de respect cu ocazia sărbătorilor de iarnă şi 
a noului an, adresat de către d-nul primar Tor 
Laurenţiu, în mass media locală şi în mediul 
virtual, tuturor locuitorilor comunei noastre atât 
celor de acasă cât şi celor plecaţi dar conectaţi la 
locurile natale. 

După modul cum am prezentat aceste eveni-
mente, cred că o să-mi daţi dreptate că în comuni-
tatea noastră se respectă încă tradiţiile, şi oamenii 
sunt pentru locurile în care trăiesc. 

 
Cu respect, 

Ing. Susana Mirică Ocolişan 
 
 

Islanda, Case specific cu gazon şi flori, 
Foto: Victor Tolan 

Islanda, Colţ de stradă, 
Foto: Victor Tolan 
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Portrete de luneni 
 

Alexandru Fetiţa 
Între conversia electromecanică  

şi poezia românească 

 
Alexandru FETIŢA 

 
Am primit din partea domnului inginer 

Aleaxandru Fetiţa un sumar autoportret care 
reflectă marea dumnealui modestie şi calitate 
umană de excepţie. 

„Sunt al şaselea fiu al familiei Ioan şi Florica 
Fetiţa, din cei opt fii pe care i-au avut aceştia, născut 
la 13 mai 1930 în comuna Luna, judeţul Cluj. 

Am urmat şcoala primară în sat, unde am fost 
printre elevii merituoşi ai şcolii. 

M-am remarcat şi ca recitator de poezii 
(Ardealul de Mircea Rădulescu, Împărat şi proletar 
de Mihai Eminescu, Trei doamne şi toţi trei de 
George Coşbuc etc.) pe care le învăţam şi le 
recitam cu multă pasiune. 

Unul din fraţii mei, mai mare ca mine, strungar 
la fabrica de ciment din Turda, m-a îndrumat către 
meseria de bobinator-electrician, ca fiind o meserie 
mai curată şi potrivită mie care, la terminarea 
şcolii primare, eram încă un copil firav. 

Aşa că, la 14 ani, am devenit ucenic la 
Uzinele Industria Sârmei – Câmpia Turzii, de la  
1 dec. 1944 şi până în 1948.  
 

 
Poză cu colegii de promoţie de la 

Şcoala din Câmpia Turzii 

 
Absolvenţii Şcolii Industriale Ind. Sârmei 1848 

 
Aici am avut toate condiţiile (cazare, hrană, 

îmbrăcăminte) pentru a termina ucenicia cu succes. 
În 1948, cu recomandarea dată de uzină, am 

dat examen şi am reuşit la Şcoala Medie de Energie 
Electrică din Braşov. Media mare obţinută la 
examen mi-a permis să intru direct în anul al doilea 
al şcolii. Absolvind şi această şcoală cu o medie 
mare, m-am putut înscrie, în 1055, la Institutul 
Politehnic Bucureşti, facultatea de Electrotehnică. 

Aici mi-au folosit mult cele ce învăţasem şi 
practicasem în şcolile pe care le urmasem. 

Am terminat facultatea în 1956 cu calificati-
vul „Foarte bine” şi drept urmare am fost repartizat 
la Academia Română, în domeniul cercetării. 

Soliciat să predau în învăţământ, m-am trans-
ferat la Facultatea de Electrotehnică, ca asistent 
universitar şi apoi ca şef de lucrări la catedra de 
Maşini Electrice, în 1958. 

În 1970, fiind deja căsătorit şi având pe cei 
doi fii, am fost nevoit să mă mut la Ministerul 
Energiei Electrice, pentru a avea un salariu mai 
mare. Am continuat să predau şi la facultate. 

În 1973 am devenit expert instructor la Centrul 
de Perfecţionare al Lucrătorilor din Ministerul Energiei 
Electrice, de unde am ieşit la pensie în 1993. 

În cariera mea am scris lucrări de specialitate 
şi anume: „Cartea bobinatorului de maşini electrice”, 
în colaborare cu C. Băla şi V. Lefter. Cartea a fost 
reeditată de mai multe ori în română şi maghiară, 
în ţară şi în germană, în RDG în 1969 şi în 1976,. 
Cartea s-a bucurat de multe aprecieri ale oamenilor 
de specialitate. 

Am colaborat la alcătuirea manualului 
„Studiul materialelor electrotehnice, pentru licee 
cu profiluri de electricitate”, manual elaborat de 
soţia mea Ileana Fetiţa, în 1980. Manualul a avut 
multe reeditări în română şi maghiară. 

Contribuţii am avut multe, prin invenţii şi 
inovaţii în domeniul maşinilor electrice asistenţe 
tehnice în diverse fabrici din ţară. 

Aceasta este, în rezumat, viaţa mea. 
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Acum am 85 de ani şi pot să confirm ce a 
spus scriitorul Gabriel Garcia Marquez şi anume: 

„Viaţa nu e cea pe care ai trăit-o 
Ci aceea pe care ţi-o aminteşti 
Şi cum ţi-o aminteşti spre a o povesti”. 
De asemenea pot spune că vârsta nu este un 

merit, dar nici un defect. 
Doresc să mă străduiesc să progresez cât mai 

mult pe cale resemnării 
Ce am înţeles trăind? Că viaţa trece!  
Alexandru Fetiţa”    
Prezentăm ştiinţifice în cele ce urmează 

lucrări  conţinut tehnic şi ştiinţific de mare valoare 
publicate de domnul domnul Alexandru Fetiţa în 
colaborare cu alţi autori. 

 
Această lucrare fundamentală în domeniu a 

apărut în 1964 prefaţă scrisă de academicianul IS 
Gheorghiu. 

 

 
Ediţia a doua completată şi revizuită apărută în 1968 

Datorită valorii ei Lucrarea a fost tradusă în 
limba germană şi editată de două în RDG: 

 

 

 
 
Lucrarea a fost de asemenea tradusă şi publicată 

şi în limba maghiară graţiei valorii conţinutului său. 
 

 
 

Reîntâlnirea mea cu domnul Alexandru Fetiţa, 
după mulţi ani a fost o adevărată bucurie a sufle-
tului, am ascultat fascinat recitat actoriceşte poemul 
Issus scris de Panait Cerna (22 strofe), opiniile 
dumnealui despre viaţa şi opera acestui mare poet 
român, am ascultat înfiorat şi uimit poemul Ardealul, 
şi am, rămas încă o dată impresionat de verva 
povestirilor despre Luna şi despre trecutul domniei 
sale, de tinereţea incredibilă a spiritului domnului 
inginer la cei 85 de ani. Îi mulţumesc şi mă înclin 
cu admiraţie, recunoştinţă şi respect deosebit. 

 
A consemnat, 

Gheorghe Indre 
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Recenzii şi cărţi primite la redacţie 
 

 
Emil Lungeanu 

Specii lirice şi specii umane 
Anca Florentina Popescu, Amintiri de ceară, Edit. 
Brumar, 2010 

 
 

Cum nimeni nu-i perfect, descopăr abia acum 
volumul publicat la Editura Brumar în 2010 de 
Anca Florentina Popescu, altfel cu o întîrziere nu 
tocmai nemotivată în cazul unei poete aşa de 
reticente şi solitare, greu de sesizat în actuala 
junglă poligrafică de prin părţile noastre, unde – 
invita Minerva – tot românul se naşte poet şi 
moare de prea mult scris. Titlul său, Amintiri de 
ceară, la prima vedere unul mai degrabă pe potriva 
vreunui memorialist „cu vechime” decît a unui 
debutant, s-a dovedit a fi de fapt – şi el – nu mai 
puţin justificat. Căci, judecînd după condeiul nu 
doar experimentat, dar şi productiv aşa cum îl 
arată noul volum Clepsidra cu păsări aflat acum în 
curs de apariţie, debutul de faţă va fi fost înadins 
amînat arghezian pînă la sezonul fructelor coapte, 
altminteri, vorba Victoriei Milescu, „Nebănuită / 
într-un sîmbur de vişin / doarme livada”. 

De altfel, miniaturile astea – fiindcă despre un 
volum de haiku-uri este vorba – se migălesc cu 
încetineală de bijutier, nu ca epigramele vărsate pe 
masă între două halbe la cafeneaua scriitorilor. 
Patru ceasuri ia numai servitul ceaiului à la 
japonaise, darămite să meştereşti 300 de haiku-uri! 
(La Librăria Cărtureşti am văzut servindu-se ceaiul 
în doar patru minute, dar nu e de mirare, este aia 
chashitsu cum era „original, japonez” portretul lui 
Tonitza din B.D. în alertă furat lui Gogu Steriade 
împreună cu tranzistorul.) Şi ce alta înseamnă, în 
fond, această delicată specie exotică, dacă nu chiar 
un ceai preparat din silabe?  

Iată, prin urmare, o formulă lirică şi o poetă 
asemănătoare, întîlnindu-se pe acelaşi drumeag 
îngust al diminuţiei şi reticenţei, adică un caz de 
adecvare ideal – iar beneficiile estetice ale acestei 
coincidenţe se fac văzute în mai toate privinţele. 

Nu înseamnă însă de aici neapărat că autoarea s-ar 
împăca perfect cu pedanteria nenumăratelor condi-
ţionări şi constrîngeri ale esteticii haiku. În destule 
privinţe, canonul tradiţional a fost într-adevăr urmat 
îndeaproape, în altele s-a impus gustul propriu, 
diferenţierea făcînd-o în principal varietatea tema-
tică. Contrastele frapante bunăoară, învăţate la 
şcoala haijinului Kyorai, îşi găsesc ilustrarea la tot 
pasul: „Flori de cîmp roşii / Dansînd printre spice 
verzi / De grîu roditor”. Sîrmei ghimpate vii a 
banalului trandafir (devenit loc comun începînd cu 
beţiile olfactive ale lui Samain ori Macedonski şi 
pînă la „rozacismul” ezoteric al unui Liviu 
Pendefunda) îi este preferabil, bunăoară, „ariciul” 
defensiv al cactusului, cu un potenţial sugestiv mai 
mare – inclusiv autoportretistic – în cazul acestei 
poete sfielnice, a cărei sensibilitate vulnerabilă la 
jungla ambiantă îşi caută în mod firesc bariere 
naturale pentru a se apăra: „Floare de cactus / Albă 
şi temătoare / Zîmbind printre spini”. Un echiva-
lent fiziognomic al acestui paradoxal „vino-
ncoace-stai-pe-loc” ar putea fi prim-planul „Buze 
şi şoapte / Printre rujuri stridente / Frivolitate”, 
dacă admitem că însăşi Eva este o specie itinerantă 
de floare din grădina paradisului. Asemenea 
miniaturi comportamentistice schiţate din doar 
cîteva trăsături „de unghie” – cum ar spune azi 
marele Hokusai –, cu aspectul lor de impromptu 
caracteristic, renunţă uneori la emblemele viului, 
ajungînd pînă la reificare totală şi everbalizare, ca 
de „natură moartă”, precum în acest mozaic 
odorifer de cafenea : „Flori şi ochelari / Cafea cu 
iz de coniac / Doar o ţigară.” Este de-ajuns însă 
introducerea vreunui detaliu anatomic oarecare 
pentru ca o atare specie să sufere o mutaţie în 
direcţia „umanizării” : „Miros de cafea / Unghii-
nroşite şi rom,/ Zgîriind un destin.” Acest simţ 
cinematografic al detaliului sugestiv şi al sublinie-
rilor coloristice ar fi făcut, fără doar şi poate, din 
poeta Amintirilor de ceară o agreată a „Colibei de 
la miezul nopţii” patronate de Yosa Buson, haijinul 
primăverii, de la a cărui naştere se împlinesc anul 
acesta fix trei veacuri. Totuşi, în pofida abundenţei 
de compoziţii construite pe kikan (i.e. percepţia 
mediului natural), unde exerciţiul culorilor este 
bineînţeles la el acasă, adevărata măsură a 
volumului de faţă – repertorial vorbind – nu o dă 
descriptivismul circumstanţial practicat de clasicul 
stil shosei, ci şahul sufletesc, unul jucat în stilul 
shibui, mai auster. Aici, variabilităţii libere a 
policromiei îi ia locul alternanţa tonurilor extreme, 
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gata codificate antagonic: „Alb şi negru / Şah-mat 
şi despărţire / Fără speranţă”. Acest suprem 
contrast, fie că e experimentat vestignomonic 
(„Dantelă neagră / Pe pielea albă şi caldă / 
Frivolitate”), fie retrospectiv („Poze alb-negru –/ 
Amintiri colorate / Vis cu sens unic” – unde 
„decolorarea” imaginilor nu mai este doar meta-
foră a vremuirii, ci însuşi efectul entropiei sau, în 
expresia lui Merleau-Ponty, al „săgeţii termodi-
namice a timpului”), fie altminteri, serveşte ca un 
prêt-à-porter a cărui expresivitate deja nu mai 
trebuie pusă la probă. Ce ar mai fi de probat după 
ce refrenul în doi timpi al lui Bacovia fredonat în 
parc („şi frunze albe, frunze negre”) a consacrat 
pentru totdeauna impactul acestor „culori ermetice”? 
Şi ca dovadă, unul din cei doi termeni ai opoziţiei 
– îndeobşte negrul – poate chiar lipsi uneori, 
lăsîndu-se subînţeles prin prezenţa celuilalt 
(„Cuvinte goale / Munţi de minciună înalţi / Albi 
de chiciură”) sau prin implicaţie („Ianuarie alb,/ 
Regret cu miros de cafea – / Riduri în suflet”.). 
Oricum însă, cu sau fără acest şah al contrastelor 
puternice, contemplarea peisajelor sufleteşti, a 
„oamenilor de ceară” cu chipurile sculptate de 
riduri, rămîne kidai-ul ce asigură identitatea volu-
mului de faţă. Recent, criticul Lucian Gruia îi 
saluta originalitatea datorată „transpunerii în ceară 
a sentimentelor” (Plăcerea lecturii, Edit. Betta, 
2015), pornind de la compararea vieţii cu arderea 
unei lumînări, spre deosebire, să zicem, de modul 
denotativ în care un Constantin Kapitza îşi găsea 
liniştea în ceara urechii (Linişte de ceară, 2009). 
Ceara însă, pe cît de uşor se lichefiază, tot atît de 
rapid se şi solidifică la loc, după variaţiile de 
căldură ambiantă, şi tocmai plasticitatea o face un 
suport ideal pentru imprimarea informaţiei. Or, în 
„ceara” amintirilor personale, Anca Florentina 
Popescu îşi lasă amprenta cu aceeaşi pregnanţă cu 
care o poetă a iubirii fără noroc ca Sasuki îşi 
făcuse din „mîneca udă” a kimonoului o adevărată 
metonimie a propriilor lacrimi. Dar prin compa-
raţie cu ea, autoarea nu se lamentează să gloseze 
pe tema rănilor suferite de pe urma săgeţilor 
vînătorului de inimi al Olimpului, ci doar le 
consemnează fenomenologic, fie că acestea au fost 
trase prin „ferestrele sufletului” („Altă femeie / 
Oglindindu-ţi-se în ochi / Pentru o clipă”, sau 
„Ochii umeziţi, / Buchet de lăcrămioare / Fără 
cuvinte”), fie prin ureche ori prin pori („Şoapte  
şi-atingeri / Căutări fără trup / Suflet pereche”), cu 
o detaşare matură în izbitor contrast cu inflamările 
acelor makura no kotoba de-altădată dosite sub 
pernele domnişoarelor de pension. Şi doar compo-
ziţiile din această serie tematică ating gradul de 

esenţializare caracteristic al haikudiadei, spre pildă 
această versiune proprie a Ţipătului lui Edvard 
Munch: „Margine de drum/ Aproape de prăpastie / 
Rugă şi strigăt”. Celelalte în schimb, miniaturile 
de cronici făcute spectacolului naturii, se distan-
ţează vizibil de canoanele ultrarestrictive ale haiji-
nilor din prima generaţie. Afară de circumstanţierea 
calendaristică prin cîte un kigo sau altul, acum 
motorişca în trei timpi a lui moş Basho – cînd, 
unde, ce – a ajuns la fiare vechi. Şi la drept 
vorbind, cîţi mai au chef să joace azi şotronul lui 
infantil cu saltul broscuţei şi cu pliciul apei ? E 
adevărat, se mai aud şi la autoarea noastră ecouri 
din clasica „Furu ike ya / kawasu tobi komu / mizu 
no oto” (bliţuri impresioniste gen „Broasca pe 
frunză, / Lacul sclipind greu sub ea / Sub picuri de 
ploaie”, sau fineţuri de percepţie precum „Lacul 
suspină / Flori de cais picurînd / Albe pe mal”, ori 
alegoria în manieră Arcimboldo „Obraji copţi/ 
Bucle în vînt şi cireşi / Copilărie”), dar nu se face 
primăvară cu o floare şi-un ciufulici în copac şi un 
oac-oac pe lac. Bogatul inventar de haigon-uri 
picturale din trusa de unelte a poetei nu deserveşte, 
ca în tehnica tradiţională, instantaneul evenimen-
ţial. Modul său de întrebuinţare este unul cu pre-
cădere cumulard şi sinecdotic, frecventele aglome-
rări substantivale din care versurile se articulează 
avînd funcţie determinativă, iar nu calitativă: 
„Femei şi bărbaţi / Căsnicii şi bordeluri / Pustietate” 
(cf. „Nopţi fără stele / şi fără ciocîrlie / străinătate” 
la Victoria Milescu), sau „Bucurii scurte / Nopţi şi 
speranţe de mai / Prea colorate” etc. Asemănător 
mai procedase cu o generaţie în urmă Romulus 
Bucur (Greutatea cernelei pe hîrtie, 1984), cu 
acumulări nepredicative în formulă karumi pline 
de potenţial sugestiv. 

Mai presus însă de orice particularităţi tema-
tice, tehnice ori caligrafice, definitoriu pentru un 
volum precum Amintiri de ceară rămîne, cum 
ziceam mai la deal, gradul ridicat de adecvare 
dintre minimalismul haikudiadei şi propria reti-
cenţă grafică a autoarei, foarte îndeaproape înru-
dită cu „sihăstria” unor poeţi introvertiţi ca Mihail 
Soare, Dana Catona, Costin Tănăsescu ş.a. 
Această caracteristică face deja interesant avant la 
lettre următorul volum aflat actualmente gata de 
tipar, Clepsidra cu păsări, care, din cîte am avut 
ocazia să trag cu ochiul la fragmentele de 
manuscris dispersate prin cîteva antologii recente, 
se anunţă diferit ca formulă lirică. 

 
Emil Lungeanu 
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Dan David – „Pelerin la mînăstirile toamnei” 
                                                                                                       
Motto:                                                                                       
„Mă simt un cerb bătrân.                                                                                        
Când nu voi mai fi,                                                                                        
Oare cine îşi va aminti de mine?”                                                                                               
(Dan David – Stranger) 

 
Dan David s-a născut la 9 septembrie 1936 în 

Leleiu, judeţul Sălaj şi a absolvit Facultatea de 
Chimie Industrială la Universitatea Politehnică din 
Bucureşti. După ce a lucrat la Copşa Mică, Oneşti 
şi Piteşti, a emigrat în America, în anul 1997, 
stabilindu-se în Los Angeles. A publicat, până în 
prezent,  poezie în limbile română şi engleză şi un 
volum de proză scurtă în limba română. Maşina de 
copiat zile (Ed. Lulu Publishing, USA, 2012), pe 
care-l comenntez în continuare, este al şaselea 
volum scris în limba română, completat cu o 
Dedicaţie, o Introducere şi cu poezia care dă titlul 
volumului, traduse şi în limba engleză. 

La poeţii ardeleni, şi Dan David nu face 
excepţie, patriotismul şi ataşamentul pentru regiu-
nea natală, au devenit, datorită istoriei frustrante, 
cronice. Poetul, îndreptându-se spre toamna vieţii, 
îşi aminteşte cu nostalgie dulce-amară de: casa din 
Bocşa, localitate în care a urmat Şcoala elemen-
tară; de părinţii plecaţi în eternitate; de 
monumentele oraşului Alba Iulia; de viile de la 
Mocirla; de primele iubiri din anii de liceu urmaţi 
la Târnăveni etc. Poetul nu apelează la dulcegării 
sentimentale ci recurge la redarea frustă a amintiri-
lor, în spatele cărora se regăseşte nostalgia indusă 
de trecerea anilor, astfel încît Dan David devine un 
„Pelerin la mânăstirile toamnei”: „Mama nu mă 
mângâia prea des/ Cu cântece de leagăn./ Nu avea 
timp, şi nici voce, săraca./ (...)/ visam boii şi căruţa 
cu lemne./ Mai târziu plugul, sapa şi coasa./ (...)/ 
Adormeam pe salteaua îndesată cu otavă,/ Cu 
gândul la ora trezirii;/ Mereu nemiloasă, mereu 
prea devreme.” (Fără cântec de leagăn) 

Alegoria vieţii este văzută întâi ca o călătorie 
cu trenul, apoi ca trecerea unei punţi peste hăul 
ontologic şi, în sfârşit, ca o călătorie spre Linia de 
sosire: „Nonşalant, am risipit oportunităţile:/ (...)/ 
M-am împiedicat de praguri, în şanţuri./ În drum 
spre mine roţile norocului s-au împotmolit./ O 
linie de sosire ca o pedeapsă./ Abia ajung./ Pe 
podiumul învinşilor urc treapta cea mai înaltă.”  

În această etapă a vieţii, zilele se desfăşoară 
previzibil, după un program prestabilit. Poetul a 
devenit „operatorul de la maşina de copiat zile.” 
Tabieturile au devenit obişnuinţă, viaţa un surogat. 
Autorul se imaginează un cerb bătrân care simte 
apropierea iernii. Amintirile îi încovoaie umerii: 
„Trecutul, haldă în care am vrut să îngrop/ 

Resturile festinurilor,/ Prisosinţele, păcatele, ura,/ 
Mi se înalţă în urmă ca un munte./ Nemilos, îmi 
apasă umerii, îmi încalecă umbra.” (Trecutul de 
care nu pot scăpa) 

Poetul se revoltă împotriva condiţiei omului 
de fiinţă muritoare: „Dumnezeu a fost pictor, de 
bună seamă,/ Risipitor pentru flori, pentru frunze./ 
Dar pentru noi?/ Culori triste, palide, mohorâte./ 
S-o fi plictisit Atotputernicul?” (Culori) Greutăţile 
vieţii colorează în gri existenţa: „Unde e albul 
trandafirului oferit pentru prima oară?/ Unde e ala-
bastrul nesfârşit al ochilor tăi?/ Culorile, nuanţele, 
se petrec odată cu oamenii./ Unde se duc?/ Unde 
mergem şi noi.” (Unde se duc?)  

Poetul ajunge uneori să fie copleşit de inutili-
tatea existenţei: „După ce vom muri, ce se va alege 
din noi?/ Ce vom lăsa în urmă?/ Mai nimic.” 
(Trifoi) În consecinţă cocheteză cu extincţia: 
„Moartea e o grevă generală./ Totul încetează brusc, 
şi începe eternitatea;/ Vampa se oferă tuturor 
gratuit.” (Văd clipa când începe eternitatea) 
Teama de întuneric năpădeşte uneori versurile 
poetului. 

Totuşi, Dan David are puterea să scrie poezii 
de atitudine civică şi de substrat ecologic. Ieşirea 
din ceaţă este un elogiu adus libertăţii, iar Mesaj 
antirăzboinic constituie un manifest pacifist. 
Poveste falsă cu Moş Crăciun trage un semnal de 
alarmă împotriva poluării planetare: „Într-o zi vom 
povesti nepoţilor istorii fantastice/ Despre o 
planetă curată cu ochi limpezi, de lacuri, Cu plete 
verzi, cu oameni veseli, cu copii râzând./ Vor 
asculta minunea Crăciunului de altădată./ Dar nu 
vor crede că Moşul Cel Bun venea prin nămeţi/ Cu 
sania lui minunată./ „Cum, pe zăpuşala asta din 
Decembrie?/ Pe ceaţa asta irespirabilă, din pucioasă 
şi brom?/ Nu, povestea ta cu Moş Crăciun e falsă,/ 
După exerciţiile obligatorii de respiraţie/ Cu 
oxigen proaspăt, din balon!” 

O compensaţie la avatariile şi efemeritatea 
existenţei o constituie poezia de dragoste, calmă, 
mocnind sub cenuşa amintirilor.  

Poveştile de dragoste adolescentine încep la 
12 ani, cu amintirea Lenuţei de la Bocşa, continuă 
apoi cu o iubire curată de licean, estompată de 
trecerea timpului: „Nu credeam să pot trăi fără 
tine./ Cu tine începeam ziua, cu tine-o sfârşeam,/ 
Ciugulindu-ţi ultimele mure din palmă./ (...)/  
Te-am zărit săptămâna trecută la Casa de Pensii/ 
Abia ajungeai cu bărbia la ghişeul cât faţa ta 
tristă./ (...)/ Lacrimile îmi ardeau obrazul, alunecau 
în barbă;/ Aceeaşi în care odată îţi răsfirai degetele./ 
Acum căruntă.” (Doamne, cât te-am iubit!) 

Dan David mai relatează o iubire începută la 
maturitate, la Copsa Mică: „Mi-am amintit de un 
mărţişor de demult./ (...)/ Exaltat de amintire, dau 
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să te îmbrăţişez./ Mă priveşti contrariată, încerci 
un gest de pisică./ Mâna ta e rece ca un sfeşnic cu 
lumânările aprinse.” (1 martie) 

Din perspectiva iernii, viaţa pare tot mai mult 
un vis: „Suntem doar două amprente, două iluzii./ 
Umbre triste pe un ecran sensibil la iubire.” 
(Amprente) 

 Poetul însingurat simte tot mai acut 
necesitatea comunicării: „Contează enorm să ai pe 
cine chema la telefon,/ Să simţi cum îi tremură 
vocea la capătul undelor,/ Să te întrebe de gânduri, 
de sănătate./ (...)/ Acum îţi transmit din când în 
când câte-un e-mail,/ La care niciodată nu îmi 
răspunzi.” (Glasul tău) 

Iată o frumoasă poezie primăvăratică de 
dragoste curată: „Ca să te fac să-mi zâmbeşti,/ Aş 
vrea să fiu un strop de ploaie/ Născut din îmbră-
ţişarea norilor/ ca un fulger zănatic,/ Să cad în 
părul tău/ (...)/ Aş vrea să fiu o lacrimă a ploii,/ Să 
cad pe faţa ta ridicată spre cer./ Vei şti de ce ploaia 
întârzie/ Leneşă pe pleoapele tale,/ Ca un sărut./ 
Şi-mi vei zâmbi.” (Şi-mi vei zâmbi) 

 Şi cum toate au un sfârşit, poetul deplânge 
înălţarea la cer a iubitei (Dar cine va uda florile 
seara?) 

 

* 
*         * 

 
Ardelenii generaţiei lui Dan David sunt în 

general tradiţionalişti, ataşaţi de: locurile natale, 
familie, credinţă, înalte idealuri umane. Dan David 
tratează aceste caracteristici într-un limbaj modern. 
Trăirile sale sunt dramatice, nostalgiile fără leac. 
Stilul expresiv, mai puţin metaforizat, mai mult 
alegoric şi narativ, poartă o amprentă specifică, 
indusă de nostalgia trecerii timpului. Dan David 
cunoaşte noutăţile din astrofizică. În poezia Mi-e 
frică de noapte! Soarele îşi exprimă teama de 
materia neagră, care ar putea încetini, prin forţa ei 
gravitaţională, expansiunea universului, ba chiar ar 
putea-o opri, urmând o mişcare inversă, de con-
centrare, conducând spre o nouă explozie nucleară, 
un nou Big Bang. 

Dincolo de nostalgiile lui Dan David, legate 
de trecerea inexorabilă a timpului,  răzbate o mare 
dragoste d eviaţă, de familie, iubite, prieteni. Arta 
eternizează efemerul. Acesta e şi scopul poeziei lui 
Dan David. 

 
Lucian Gruia 

 
 
 
 
 
 
 
 

               
              Islanda,  Părinte al patriei                         Islanda,  Stâncă singuratecă                          Islanda,   Statuie de erou 
                     Foto Victor Tolan                                          Foto Victor Tolan                                        Foto Victor Tolan 

Reykjavik, Imagine din parc Foto: Victor Tolan Islanda, Vale înnorată Foto: Victor Tolan 
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Ecouri în şi din presă şi aprecieri ale cititorilor 
 

 
Victor Vernescu 

 
Nu mor caii când vor câinii! 

 
De când presa scrisă gâfâie din greu pentru a 

putea să mai apară pe tarabele şi ele din ce în ce 
mai rare mi-am zis că presa de cultură îşi târăşte 
ultimele clipe cedând şi făcând loc în piaţă şi în 
peisaj reţelelor de socializare on-line. Trist! Trist 
de tot, îmi spuneam conştient fiind că astfel se lasă 
câmp liber şi neconcurat căilor de manipulare 
impersonale şi oricând posibil de suspectat de 
interese imposibil de verificat, cărora să aplici, cel 
mult posibil, „suspiciuni rezonabile”... 

Și totuşi, „mai licăre, pe ici pe colo, câte o 
candelă aprinsă de oameni cu dragoste de neam şi 
glie”, vorba domnului Ovidiu Țuţuianu (pag. 69-72) 
care semnează un cuprinzător eseu lămuritor în nu-
mărul 57-58/iunie 2015 al Publicaţiei independente 
de cultură şi informaţie „Gândul Anonimului”. 
Două file mai spre dreapta (73-74), Marian Dumitru 
ne deschide şi mai spre lumină ochii precum că 
„de vreo 12 ani, la Bucureşti apare o publicaţie 
interesantă, neliniştită, plină de viaţă”... ce se 
cheamă „Gândul Anonimului”, în care cititorul 
poate descoperi cu bucurie, ... „câmpuri întregi de 
gândire şi simţire românească, fie în articole cu 
tematică istorică, fie în creaţiile literare ale 
distinşilor colaboratori permanenţi...”. 

Mizantrop „pe faţă” cum îmi place să mă 
definesc, am refuzat cu încăpăţânare să accept 
pieirea presei scrise de cultură în care oameni 
reali, identificaţi şi aevea văzuţi şi cunosuţi sem-
nează cu responsabilitate idei, opinii, informaţii, în 
care ai curajul, dar şi libertatea să crezi sau să nu 
crezi, cu care poţi, la o adică, să intri în dialog 
deschis şi în chip dialectic să faci public faptul 
istoric real, ideea politică de avangardă, evenimen-
tul petrecut căruia să-i descifrezi cauzele şi/sau 
urmările. Pentru că ... nu mor caii când vor câinii. 
Și asta o ştim de mii de ani! 

Mi-au căzut, întâmplător, şi mie în mână, spo-
radic sau fugitiv, unul sau două numere ale acestei 
reviste, „Gândul Anonimului” şi, frunzărind-o, 
mi-a alimentat credinţa ades mărturisită că nu, 
publicaţiile de cultură nu au murit şi, prin eforturi 
uneori singulare, alteori sprijinite de „anonimi” ca 
pe vremea nababilor de bună credinţă, apar local 
asemenea „candele aprinse în ceaţă”. Astfel îmi 
permit acum, folosind metafora domnului Ţuţuianu, 
să numesc şi revista „Curtea de la Argeş” editată 
cu eforturile academicianului Gheorghe Păun, cu 
sprijinul primăriei municipale Curtea de Argeş, tot 
astfel îmi iau libertatea să consider şi „Flacăra lui 
Adrian Păunescu” scoasă şi distribuită cu uriaşe 
eforturi personale şi numai personale ale familiei 
marelui Poet. 

Publicaţia „Gândul Anonimului”, aveam să 
aflu, apare trimestrial, îngrijită şi tipărită de Ion 
Mazere-Luneanu şi Gheorghe Indre. Acesta din 
urmă, personalitate de seamă în lumea energetică, 
om cu responsabilităţi în Transelectrica şi consilier 
al Comitetului Naţional Român al Consiliului 
Mondial al Energiei, mi-a pus în mână, zilele 
acestea, un exemplar al publicaţiei la care meşte-
reşte apostoleşte de o duzină de ani, exemplar al 
numărului 57-58/iunie 2015. Am avut astfel 
bucuria să pot citi ... „din scoarţă-n scoarţă” cele 
scrise în  74 de pagini de revistă şi în cele patru 
coperţi ale sale. Din capul locului m-am simţit 
solidar cu afirmaţiile domnilor Ovidiu Țuţuianu şi 
Marian Dumitru despre care mi-am luat îngăduinţa 
să amintesc la începutul acestor rânduri. 

Revista este structurată pe nouă rubrici, (se 
pare permanente), raţional gândite de truditorii săi 
apostoli, dar pe care mi-am permis să le citesc 
după aleatoare preferinţe de moment. Și astfel, 
după „Ecouri în presă şi aprecieri ale cititorilor” 
(rubrica a opta), am răsturnat revista şi m-am 
aplecat asupra rubricii de Proză în care dl col.(r) 
Ion Mazere-Luneanu ne spune că anul acesta, „mai 
concret anul 2015, se împlinesc două cifre rotunde: 
150 de ani de la naşterea şi 90 de ani de la 
trecerea în nefiinţă a regretatului profesor Niculae 
Mazere, a cărui contribuţie la Unirea Transilvaniei 
cu ţara este de reţinut... O personalitate vigu-
roasă, care pe timpul său şi-a dăruit viaţa, opera 
şi cariera, până la sacrificiu, reunificării neamului 
românesc, într-o perioadă critică pentru românii 
ardeleni care şi-au propus înlăturarea asupririi şi 
marginalizării fără limite ce dura de secole în 
şir...”. Biografia profesorului face parte din istoria 
comunei Luna, sat mare, românesc, atestat docu-
mentar în anul 1176, printre cele mai vechi localităţi 
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din Transilvania, înglobând şi satul Luncani. Amin-
tirile despre profesorul Niculae Mazere (4-6) se 
transformă astfel într-o veritabilă pagină de istorie. 

Cu surpriză, încă din acest prim capitol-rubrică 
– Proză, am descoperit semnătura generalului de 
brigadă, dr. Gheorghe Văduva. Ca pe un vis frumos 
imaginez întâlnirea, prin această semnătură, a 
colegului de liceu şi de cerc literar Ștefan cel Mare 
din liceul militar ieşean şi, mai apoi, a coiniţiato-
rului, împreună şi cu (acum) generalul de brigadă 
Lucian Culda a foii literarea din şcoala de geniu. 
Vis sau realitate, amintirile noastre devin repere, 
iar reperele, crâmpeie de viaţă. În paginile revistei 
„Gândul Anonimului” (7-10) Gheorghe Văduva 
semnează articolul „Lupi şi oi” din care desprind 
afirmaţia pe care mi-o însuşesc deplin că, „... În 
ultimul sfert de veac, binele a luat-o foarte serios 
spre rău, iar dincolo de aceste două extreme, adică 
dincolo de bine şi de rău, care astăzi se află într-o 
ceaţă de toamnă ploioasă, parcă nu mai există 
nimic”. ... „când nu are repere şi orizonturi, omul 
n-are griji şi, când n-are griji, ar putea chiar să 
creadă că este fericit sau, în orice caz, liniştit”...  
Cu calm şi cu luciditate, în rândurile ce curg cu 
limpezimea apelor reci de munte, autorul demon-
strează, fără şansă de tăgadă, decesul acestei iluzii 
prin prozaicul, crudul şi periculosul adevăr că 
„România s-a autocedat de bună voie şi nesilită de 
nimeni la alţii, deci fără război şi fără coasă, 
românul de rând şi românul sus-pus de cel de rând 
la presiunea celor  care se cred (şi chiar sunt) un 
fel de stăpâni ai lumii şi-au arvunit şi libertatea şi 
fericirea”. Reproşând măcelărirea sistemului de 
învăţământ românesc şi restructurarea fără cap şi 
fără coadă a programei de studiu, autorul se 
întreabă, deloc retoric: „Ce e aia istorie?! La ce 
foloseşte?! Cere piaţa muncii aşa-ceva?!” Și, ca 
un răspuns-concluzie, spune câteva rânduri mai 
jos: „... nu mai este nevoie nici de istorie naţională, 
nici de ţară, nici de trecut, nici de viitor. Prezentul 
şi viitorul se află acolo unde este mai bine. 
Trecutul trebuie să moară” Iar pentru că autorul 
nu o spune, iată că o spun eu: acel acolo unde este 
mai bine este făcut tot de oameni, oamenii acelui 
acolo care nu au plecat spre alte zări ci şi-au pus 
minte şi efort la bătaie pentru a crea acel mai bine. 

Vorbind despre una din guvernările postde-
cembriste, nu departe în intenţii şi apucături de 
toate celelalte (unele excepţii nefăcând decât să 
confirme regula) autorul frazează cu forţa unei 
leme: „... [prim-ministrului de atunci] un fel de 
geniu-harnic, orb şi surd, ca să nu-i spun altfel, 
pus pe schimbarea schimbărilor lumii, profesor 
universitar de drept constituţional, coautor al unor 
prostii cât roata carului pe post de reforme 
geniale şi de strategii nemaicunoscute pentru 
ieşirea românescului dintr-o criză de care, până la 

acea dată, nu auzise nimeni ... Politici şi strategii 
care au generat un dezastru echivalent cu un 
război de mare intensitate ...De fapt, era summumul 
unui război care se declanşase împotriva României 
chiar din momentul în care se proclamase, în 
decembrie 1989, eliberarea sa de comunism. Un 
război care continuă,...”. Autorul articolului măr-
turiseşte că: „Nu-mi vine să ies din nedumerire. 
Încă sunt năucit de dezastrul care a lovit România 
în aceşti 25 de ani, timp care ar fi trebuit să fie de 
libertate, prosperitate, securitate”. 

Articolul, ca o nuvelă desprinsă din cruda 
realitate, trebuie citit în întregime ca pe un inven-
tar de fapte şi de evenimente, ca pe o obiectivă 
dare de seamă. 

Ca într-o lume a generalilor, citind rubrica de 
Proză, mă lovesc (cuvânt grav dar îcărcat de o 
dulceaţă fină de petale de trandafir) de «Glasul 
roţilor de tren» (11-15) semnat de g-ral lt cu trei 
stele(r) Ioan Bălăei în care acesta aminteşte de „un 
amestec nepermis în treburile interne ale unui stat 
socialist, o agresiune cu grave consecinţe asupra 
unităţii mişcării comuniste şi muncitoreşti interna-
ţionale, o ameninţare la adresa păcii şi securităţii 
în Europa”. În condiţiile de atunci, create de inter-
venţia militară asupra paşnicului popor cehoslovac, 
în România „s-a dat alarma în toate structurile 
armatei, au fost aduse efective în garnizoanele de 
reşedinţe, iar o parte din cadre în cazarme, s-a 
trecut la pregătirea şi punerea în stare operativă a 
mijloacelor şi tehniocii de luptă. Ca urmare, în 
plin sezon estival s-au întrerupt concediile, permi-
siile şi detaşările tuturor categoriilor de militari”. 
În context, generalul pune în pagină o istorie ce 
poate fi adevărată (şi pe cât este de verosimilă nu 
mă îndoiesc că chiar şi este), dar poate fi şi 
imaginară. Concluzia este, însă, ruptă din pura 
realitate. Personal am fost, în alt plan, în chipul 
maiorului Danciu (personajul principal şi negativ 
al istorisirii). Avantajul meu şi norocul au fost că 
nu m-a anchetat un politruc din armată (ar fi fost şi 
peste puterile oricăruia din aceştia), ci un ofiţer din 
Departamentul Securităţii Statului. Poate cândva, 
undeva să povestesc toate acele întâmplări, fie şi 
ca o confirmare că istorioara lui Ioan Bălăei nu 
este ireală şi nici măcar singulară. 

În multe din eseurile mele critice de mizan-
trop insist asupra faptului că nimeni n-a venit din 
veşnicie să ne povestească ce şi cum este pe acolo. 
Dar, iată că în schiţa sa „Învierea” (15-16) dl. 
Lucian Gruia umple acest gol. Serafic şi catifelat, 
verb cu verb legând cu eleganţă şi morfologic 
cuvintele, autorul îl plimbă pe cititor în lumi şi 
întâmplări celeste. N-am să trădez, las pe cititor să 
descopere imaginile desprinse din neant şi rosto-
golite în real. Pentru că, lumea e viaţă şi viaţa e 
lumea aşa cum ea a devenit şi cum este... Merită 
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cu asupra de interes citită întreaga schiţă, fie şi 
numai pentru frumuseţea ideilor şi delicatele 
imagini mentale. 

Semnalez, cu deosebită plăcere, în cuprinsul 
rubricii „Evocări istorice”, materialul „Români şi 
unguri: să ne cunoaştem mai bine...”, (36-41) 
semnat de dr. Gelu Neamţu. Tema este esenţial-
mente de interes, abordarea de o reală gravitate ce 
nu poate fi prezentată decât cu zâmbetul pe buze 
pentru a nu stârni nevolnice frustrări. Cu inteli-
genţă şi umor autorul aplică principiul că orice 
lucru serios şi grav, pentru a fi înţeles, se spune în 
glumă. Adevărurile domnului dr. Gelu Neamţu nu 
sunt doar ale domniei sale. Ele ne vizează pe noi 
toţi şi de aceea trebuie să le receptăm ca atare. 
Terminând de citit adnotările d-lui Gelu Neamţu  
n-am avut decât a spune: excelentă analiză! Iar 
această afirmaţie a ţâşnit din sufletul unuia care, în 
tinereţe, a trăit 3+5 ani în intimitatea colectivităţii 
maghiare în care nu s-a simţit rău, dar izolat de 
mulţi... La aceeaşi rubrică „Repere istorice”, domnul 
Ioan Bembea „citind şi printre rânduri”, prezintă 
cartea „Formarea intelectualităţii din Turda. 
Studenţii din Turda la marile universităţi europene: 
1377-1918” a lui Răzvan Mihai Neagu (41-44). 
Citându-l pe dl Ioan Bembea vă redau doar un mic 
fragment: „Cartea are meritul de a ne duce cu 
gândul prin o seamă de centre eniversitare precum 
cel de la Bologna, Paris, Viena, Cracovia, Padova, 
Buda, Praga, Bratislava şi mult mai târziu la cel 
din Cluj [Napoca]”. Citind cartea facem o dru-
meţie în timp şi spaţiu prin istoria Europei. 

O emoţionantă evocare, „Omul sfinţeşte 
locul” (55-56), la rubrica „Actualitate şi trecut la 
Luna” semnează Susana Ocolişan Mirică. „Am fost 
nostalgică după viaţa de la ţară. Cu toate că am 
trăit mai bine de 44 de ani la oraş, m-am născut la 
Luna ... Lunenii au fost, sunt şi vor fi întotdeauna 
oameni ambiţioşi şi dornici să-şi ridice, prin munca 
lor, nivelul de trai şi confortul în gospodăriile lor. 
Acest fapt îl constatam şi eu de fiecare dată când 
mă întorceam în sat”. Perntru ca, după câteva rân-
duri mai jos, risipind orice incertitudine, doamna 
Susana Ocolişan Mirică să mărturisească, radiind 
parcă mândria şi satisfacţia: „În anul 2004 după ce 
m-am pensionat, am revenit (de la Bucureşti) 
definitiv în sat”. Și evocarea continuă emoţionant 
şi ca îndemn la neuitarea ziselor lui Lucian Blaga, 
filozoful poet, că veşnicia s-a născut la sat. 

În „Portrete de luneni”, Gheorghe Indre pre-
zintă personalitatea conferenţiarului dr. Ing. Toadere 
Teodor şi ne  ne face părtaşi la parcusrul existen-
ţial al unui, „Călători în lumea fascinantă a 
abstractului matematic” (57-61). Autorul ne spune 
cu emoţie şi fală că „Luna este un teritoriu bine-
cuvântat de Dumnezeu care găzdueşte de peste 
730 de ani o comunitate de români îndârjiţi în 

lupta cu vitregiile istoriei...”. Și, impresionat de 
devenirea  matematicianului, autorul ne poartă prin 
abstract ilustrat de activitatea profesională a 
luneanului de excepţie şi  în concreteţea istoriei a 
familiilor satului cu venirile şi devenirile lor în şi 
prin ani. 

Găsiţi, cei ce aveţi fericirea să intraţi în 
posesia nr.57-58/iunie 2015 al revistei „Gândul 
Anonimului” portretul meşterului popular artizan 
Gavrilă Barta semnat de Ion Fetiţa (61-62), dar şi 
„Sfârşit de an şcolar la Luna” (63-64) mărturisit cu 
savoarea naivă a tinereţii de Antonia Cosmina 
Lucaci (şefa promoţiei clasele V-VIII, Luna, la 
12.06.2015) şi Popa Ana Alexandra (premianta 
clasei a VIII-a, Școala Gimnazială Luna). 

Ca o continuare, la rubrica „Eveniment” 
doamna Livia Baciu Țilea prezintă „Întâlnirea 
primei promoţii cu opt clase la Luna, după 50 de 
ani de la absolvire” (45-48). Este şi firesc să fie 
despre clasa de la Luna, comună ce pare (după 
dragostea cu care este permanent şi peste ani 
amintită, adorată şi venerată de fiii ei, între care şi 
mulţi din realizatorii publicaţiei despre care 
vorbim noi aici) ruptă din raiul istoriei româneşti, 
localitate pe Valea Arieşului, lângă Câmpia Turzii. 
Aflăm din evocarea evenimentului că în acel an de 
învăţământ 1964-1965, prima promoţie de absol-
venţi de opt clase cuprindea 54 de elevi (cl a VIII-a 
A şi clasa a VIII-a B, 26+28). La strigarea catalo-
gului puţin au fost cei ce au răspuns prezent. Asta 
nu a făcut mai puţin emoţionantă întâlnirea. Cel 
mult, cu o doză mai mare de încărcătură sentimen-
tală, sesizată şi în poezia lansată de absolventa  
Țilea Livia (clasa a 8-a B), absolventă de Filologie, 
acum pensionară, din care citez: „Cincizeci de ani! 
Este, oare, mult sau puţin?/Dinspre trecut, 
amintirile-n stoluri îmi vin./Mă văd, din nou, copil 
în vechea noastră şcoală,/În clasa îtâi, iar mai 
târziu în generală.// ... //Vai, cum n-am da, acuma, 
orişice comoară/Să ne întoarcem iar în şcoala 
generală,/Să fim din nou colegi, măcar pentru un 
an/În clasa-a opta, toţi câţi atunci eram// ... 

Am lăsat şi nu întâmplător, pentru mai târziu 
rubrica Opinii, care debutează cu interviul 
maestrului Călin Căliman, consemnat de George 
Canache (17-21). Călin Căliman este nimeni altul 
decât matusalemul critic român de film, veteran al 
revistei Contemporanul, precum, în contempora-
neitate, frumoasa şi inteligenta Ecaterina Oproiu la 
minunata revistă Cinema (doamne ce vremuri de 
cultură!...). Din nefericire, în ce mă priveşte, pe 
parcursul interviului aveam vaga senzaţie că 
venerabilul Matusalem al criticii româneşti de film 
parcă şi-a propus să-l confirme pe generalul 
Gheorghe Văduva. Citiţi şi dumneavoastră inter-
viul şi, dacă mint, aruncaţi cu piatra ... Incaltea, nu 
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veţi avea decât de câştigat citind întregul interviu. 
Jur, nu o spun pentru a scăpa de lapidare!... 

Într-un material deosebit de documentat, 
prof.dr. Nicu Vintilă tratează situaţia românilor din 
Nord şi Nord Vestul Bulgariei (22-25). Vorbind 
despre problema minorităţilor etnice, profesorul 
scrie negru pe alb: „Într-o Europă confruntată azi 
cu exacerbarea tensiunilor şi conflictelor inter-
etnice, orice abordare privind identitatea comuni-
tăţilor comunitare este interpretată cu iritare ca 
naţionalism agresiv, intoleranţă, xenofobie sau 
demagogie şovină”. Nu aşi spune că, în principiu, 
nu are dreptate, dar numai în principiu pentru că, 
tot ca o excepţie care să confirme regula, există şi 
minorităţi mai egale ale căror pretenţii, chiar şi 
când sunt exacerbate nu sunt etichetate nici ca 
demagogie, nici ca xenofobie. Ba, chiar mai mult, 
din punctul lor de vedere, toate pretenţiile emise 
de o anume (adică acea) minoritate trebuie să fie 
satisfăcute  de orice majoritate deoarece, nesatisfa-
cerea lor, echivalează cu „încălcarea drepturilor” 
bieţilor minoritari!!! Rezonez, de aceea, cu autorul 
opiniei expusă în paginile „Gândul-ui Anonimului” 
în ce priveşte faptul că „ideea naţională-com-
promisă, ce-i drept de politicieni- nu numai că nu 
şi-a epuizat conţinutul, ci, înţeleasă ca un ansamblu 
relaţional activ, implică în modul cel mai profund 
voinţa de integrare europeană”. Aşa este, „confrun-
tarea se cere a fi făcută prin puterea argumentelor, 
în niciun caz prin anatemizarea vecinului”; domnul 
Nicu Vintilă are dreptate şi tocmai de aceea îl invit 
pe cititor să parcurgă întregul matrial. Va afla 
multe, se va lămuri în multe. În ce mă priveşte, de 
mult nu mi-a mai fost dat să citesc, negru pe alb, în 
pagini de revistă sau de carte cu circulaţie internă 
în România post-revoluţionară un material cu o 
asemenea încărcătură de sensibilitate românească, 
de adevăr istoric şi curaj al opiniei precum cel 
semnat de  dl. Nicu Vintilî în nr.57-58/iunie 2015 
al publicaţiei „Gândul Anonimului”. 

În „Drum spre un spaţiu suspendat în timp” 
(26-31), material semnat de Victor Emanuel 
Tolan, m-a amuzat dintru' început aprecierea lui 
Andrew (copil, încă) la vederea unui LP şi a unui 
picup: „Ce înapoiaţi eraţi!”. Aşa este, dar răspunsul 
„Mda” al părintelui mi se pare ineficient şi acum, 
la ceasuri bune după ce am citit revista. El trebuia 
completat, după opinia mea, măcar cu: „... dar 
evoluţia până la cele ce vezi şi ai tu azi am făcut-o 
tot noi, aşa cum veţi face la rândul vostru voi, 
încât cele pe care le manevraţi voi azi o să pară 
lucruri şi tehnici primitive copiilor şi nepoţilor 
voştri”. Am parcurs, totuşi, cu sufletul copilului 
din mine paginile de călătorie în acea lume 
mirifică de la anti-pozi, cu setea de a afla cât mai 
multe despre locuri şi vieţuitoare în care doar pe 

această cale mai pot cuteza  a ajunge la şi a le 
vedea aevea. 

În paginile (31-33) ce se succed, Dan Gîju ne 
familiarizează cu „Demonul din călimară şi pro-
blematica zi de 23 August” (fragment din studiul 
„De la Mihai Viteazu la Mihai Viteză”). Aflăm 
astfel, chiar dintr-o scrisoare  a lui Pamfil Șeicaru 
către sora sa Maria Ionescu, cine, în fapt, poate fi 
demonul: „Va trebui să scriu un volum – 23 
August 1944 – care este concluzia fatală a tuturor 
erorilor politice acumulate de la 1919 pâna la 
lovitura de stat dată de un rege [...] sfătuit de 
mama lui Elena de Sparta, care servea politica 
engleză şi precipita capitularea en rase campagne, 
cum se numeşte în drept internaţional capitularea 
fără condiţii”. Mulţumesc domnule Dan Gîju! Fără 
să ştiu de scrisoarea marelui jurnalist, de peste 30 
de ani mă chinui să lămuresc lumea despre 
trădarea de la 23 August 1944. Și, dacă îmi place 
să spun că reginele României au rămas în istorie 
cu un ascendent faţă de iluştrii lor soţi, domnul 
Dan Gîju mă obligă (plăcută silire) să mă rezum 
doar la primele două dintre ele, Elisabeta (Carmen 
Sylva) şi, respectiv, Maria – mama răniţilor. 
Mulţumesc domnule Dan Gîju! 

Aproape ca pe o critogramă domnul Dan Gîju 
ne lasă să descifrăm semnificaţia aceleiaşi date (23 
august) în arcul de timp de 350 de ani sub sceptru 
de Mihai, atunci Viteazu, mai târziu Viteză. Ironia 
şi suspiciunea sunt proprii lui Șeicaru, dar Dan 
Gîju este cel care, prin „Gândul Anonimului” ni 
le pune în faţă ca dovezi materiale. 

Cine nu a răspuns până acum la întrebarea (pe 
care eu însumi o pun de vreo 35 de ani) Armistiţiu 
sau Capitulare necondiţionată?, are acum ocazia 
ca, citind opinia domnului Dan Gîju să afle şi 
dilema: cum e mai bine să fie, o armată de lei 
condusă de un batal sau o armată de oi condusă de 
un leu? şi să încerce a-i da şi răspunsul. 

Ion Petrecu, la aceeaşi rubrică „Opinii”, 
semnează articolul „Războiul (im)previzibil”. (33-
35). Deşi nu se suprapune decât pe alocuri cu 
propriile mele opinii, îndemn totuşi la citirea 
materialului domnului Ion Petrescu, fie ca pe un 
pamflet, fie ca pe o demantelare a tendinţelor 
mass-media românească de manipulare a maselor, 
fie ca manipulare prin sau profitând de prostie şi 
abuz de credulitate. Oricum, autorul abordează un 
subiect mai mult decât de imediată actualitate şi 
util ca analiză, deşi în multe privinţe diferite sau 
chiar contrare criteriilor mele de apreciere. Dar, 
dacă pot diferi căile, ţintele sunt unice şi ele 
trebuie să ne deschidă nouă, ca popor, ochii şi să 
trezească în minţile oamenilor noştri de stat res-
ponsabilitatea, curajul şi bărbăţia care să-i ridicea 
deasupra vremurilor pe care le trăim. 



Gândul Anonimului nr.59-60 Anul XIII /15 Decembrie 2015 

69 

Și uite aşa, încet, încet am ajuns şi la rubrica 
„Recenzii şi cărţi primite la redacţie”, în cadrul 
căreia, domnul Emil Lungeanu prezintă o expre-
sivă recenzie a cărţii „Amintiri de ceară” a doamnei 
Anca Florentina Popescu (65-66). „Cum nimeni 
nu-i perfect, descopăr abia  volumul publicat la 
Editura Brumar în 2010 de Anca Florentina 
Popescu, altfel cu o întârziere nu tocmai nemoti-
vată în cazul unei poete aşa de reticente şi 
solitare, greu de sesizat în actuala junglă poligra-
fică de prin părţile noastre, unde – invita Minerva 
– tot românul se naşte poet şi moare de prea mult 
scris”. Sub pana aceluiaşi Emil Lungeanu este  
prezentată (p. 67)  încă o  carte alt: „Luaţi, lumină 
de mâine secumpeşte iar” de preot prof. dr. Dan 
Toader. Scriiotorul Lucian Gruia prezintă recenzia 
(p.68) volumului de debut „Clepsidra cu silabe” de 
Georgi Cristu. 

La rubrica Poezie, (49-54) în numărul 57-
58/iunie 2015 pe care l-am avut de curând în 

mână, „Gândul Anonimului” publică un inspirat 
grupaj de poezii semnate de Gheorghe Văduva, 
Victoria Milescu, Eduard Zalle, Valentin 
Rădulescu, Ilie Ardelean, Corneliu Cristescu 

Revista „Gândul Anonimului” nr. 57-58/ 
iunie 2015 se încheie cu o „Incursiune în lumea 
artelor plastice”  în cadrul căreia este prezentat 
prin text şi imagini maestrul Matei Șerban Sandu, 
cu picturi sub genericul „Perpetuă meditaţie asupra 
condiţiei umane”. 

Acesta este nr.57-58/iunie 2015 al publicaţiei 
de cultură „Gândul Anonimului”. O oază de des-
fătare a spiritului, un mijloc de recreere a minţii.  

Sincere mulţumiri domnule Gheorghe Indre 
pentru lucrarea domniilor voastre şi aflaţi că m-aţi 
făcut să-mi jur că nu voi închide ochii pentru 
eternitate până nu ajung în ... Luna! 

 
Victor Vernescu 

 
 

 

 
Artemiu Vanca 

 
 

GÂNDUL ANONIMULUI nr.57-58 
 

Ştiu foarte bine ce înseamnă să redactezi o 
revistă pentru satul tău natal. Am făcut-o şi eu 
timp de zece ani. Înseamnă să-ţi iubeşti ţinutul de 
baştină şi oamenii lui şi mai înseamnă că le eşti 
recunoscător pentru ce ţi-au dat ei şi că te 
străduieşti să-i răsplăteşti pentru asta. 

Revista „Gândul Anonimului”, fondată de Ion 
Mazere, Gheorghe Indre, Gheorghe Văduva, este 
dedicată comunei Luna din judeţul Cluj, şi şi-a 
propus să scrie despre istoria şi oamenii ei, plecaţi 
de pe lumea aceasta sau încă în viaţă, dar nu numai 
despre ei, ci şi despre personalităţi ale culturii şi 
vieţii publice româneşti, indiferent de locul lor de 
baştină, şi despre evenimente din trecutul ţării 
noastre sau al spaţiului care ne înconjoară.  Revista 
a căpătat şi un pronunţat caracter literar, găzduind 
între coperţile ei, producţii ale unor scriitori 
români, membrii sau nu ai Cenaclului Literar 
Anonimul. Îi sunt recunoscător acestei reviste – de 

fapt, colegiului ei redacţional – pentru că două 
articole ale mele s-au bucurat de ospitalitatea ei,  şi 
pentru că a publicat  recenziile la trei dinte cărţile 
mele. La fel de recunoscător îi sunt şi domnului 
Gheorghe Indre,  autorul acestor recenzii.  

Numărul 57-58 al ei, care se lansează astăzi, 
aici, reflectă din plin profilul ei, aşa cum l-am 
definit mai sus. În revistă sunt prezente producţii 
literare în versuri sau proză, opinii, evocări 
istorice, actualitate şi trecut la Luna etc. O să le iau 
pe rând, pe cele citite, şi o să spun câteva cuvinte 
despre fiecare. 

Citind mai multe numere ale revistei, am fost 
sincer impresionat de câţi oameni valoroşi a putut 
da această comună! Unul dintre ei este şi profe-
sorul Nicolae Mazăre. Biografia lui, schiţată cu 
talent de Ion Mazere Luneanu, în introducerea 
cărţii în care povesteşte viaţa lui,  este în măsură să 
însufleţească pe oamenii simţitori şi patrioţi din 
zilele noastre, pe tineri mai ales. Cu astfel de 
oameni ne mândrim toţi români, nu numai lunenii. 

Am mai citit în numerele trecute ale revistei 
producţii literare ale domnului Gheorghe Văduva. 
Mi-a plăcut şi îmi place cum scrie. În eseul din 
numărul pe care-l lansăm azi, intitulat „Lupi şi oi”, 
dumnealui deplânge ceea ce a ajuns România după 
Revoluţia din 1989, uitându-se însă, tot timpul, 
numai la partea goală a paharului. Aş vrea să-i 
spun domnului general, că aspectele negative de 
care se leagă ni se datorează nouă, românilor 
scăpaţi din lanţul cu care ne priponiseră comu-
niştii, şi că o ţară are totdeauna conducătorii şi 
destinul pe care şi le merită, iar în afara ţării se 
găsesc destui care să profite de prostia şi ticăloşia 
noastră. 
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În povestirea „Glasul roţilor de tren”, domnul 
Ioan Bălăei, general cu trei stele cum a ţinut 
neapărat dumnealui sau redacţia  să fie prezentat, 
ne-a amintit de personaje şi întâmplări  asemănă-
toare cu cele pe care le-am trăit  cei mai în vârstă 
acum, în comunism. E bine şi cu umor scrisă. 

Domnul Lucian Gruia a scris  o povestire 
fantastică interesantă în care ridiculizează credinţa 
în  învierea de apoi, prevestită de Biblie, în care o 
mulţime de naivi continuă să creadă. 

Despre Călin Căliman, reputatul critic cine-
matografic, care a dat un interviu revistei, vreau să 
adaug ce mi-a spus soţia mea despre el: „L-am 
cunoscut când eram amândoi studenţi. Era un băiat 
simpatic.” Ea, pasionată cinefilă, are cărţoiul lui de 
peste 500 de pagini, intitulat „Istoria filmului 
românesc”. 

În articolul „Românii din nord şi nord-vestul 
Bulgariei”, domnul Nicu Vintilă deplânge neacor-
darea statutului de minoritate naţională vlahilor 
din Bulgaria, de aceeaşi origine cu noi. La fel 
procedează şi Grecia cu vlahii de acolo. Mă întreb, 
de ce parlamentarii români de la Bruxeles nu 
ridică această problemă  în Parlamentul European 
şi nu încearcă o reglementare corespunzătoare a ei,  
de vreme ce şi Bulgaria şi Grecia sunt membre ale 
UE? Ce s-ar întâmpla dacă noi românii i-am trata 
la fel pe bulgarii şi grecii din ţara noastră? 

După ce am citit reportajul „Drum spre un 
spaţiu suspendat în timp”, descrierea de către Victor 
Emanuel Tolan a unei croaziere în Australia şi 
Indonezia, regret că nu am dat curs invitaţiei de 
acum zece ani a unui fost coleg de a vizita Australia, 
mai ales că se oferise să-mi plătească jumătate din 
costul transportului şi să suporte toate cheltuielile de 
acolo. Mi-a fost groază de zborul până acolo. 

În articolul său, „Demonul din călimară şi 
problematica zi de 23 august”, Dan Gâju condamnă 
lovitura de stat dată de regele Mihai la 23 august 
1944, luându-l ca martor pe Pamfil Şeicaru, de la 
care aflăm că bătrânul rege a fost născut prematur 
(la şase luni jumătate) şi că a avut la naştere 4 
kilograme. Legat de faptul că s-a grăbit să vină pe 
lume, s-a ales cu porecla de Mihai Viteză. Dan 
Gâju face o paralelă între Mihai Viteză şi Mihai 
Viteazu, profund defavorabilă primului. 

Domul Ion Petrescu în articolul său „Războiul 
(im)previzibil”, pledează, dat fiind primejdiile care 
ne ameninţă, pentru o Românie mai vigilentă şi 
mai bătăioasă. De acord cu dânsul. 

Domnul Gelu Neamţu s-a dovedit, fie şi numai 
prin articolele publicate în această revistă, un spe-
cialist în „problemele româno-maghiare”. Articolul 
dumnealui, „Români şi unguri: Să ne cunoaştem 
mai bine…”, mi-a trezit un interes enorm, pe 
deplin justificat, pentru că fiind ardelean, am trăit 
printre unguri o bună parte din viaţă, şi mă mai 

ciocnesc de ei de câte ori merg în Ardeal. Autorul 
a reuşit, pe baza unei documentări serioase, să le 
facă un portret corect, de îngâmfaţi şi şovini,  
subliniind şi duplicitatea lor. E adevărat, de la 
unguri ne putem aştepta la orice. 

Ungurii devin din nou în prim planul unui 
articol. Este vorba de „Citind printre rânduri”, de 
Ioan Bembea. Dumnealui analizează cartea „Studenţi 
din Turda la marile universităţi europene, 1377-
1918” de Mihai Neagu, şi constată că între 1377 şi 
1539, toţi aceşti studenţi au fost unguri, înscrişi la 
facultăţi de teologie romano catolice sau protestante. 
Au fost, presupune autorul articolului, după ce au 
devenit clerici, printre cei care în numele bise-
ricilor lor au condus în perioada inchiziţiei con-
damnările la ardere pe rug pentru vrăjitorie şi 
erezie. Astfel de execuţii au avut loc la Dej, Cluj, 
Carei şi Mediaş. Ce epocă stupidă! Românii din 
comitatul Turda Arieş au început să plece la studii 
în străinătate abia la sfârşitul secolului XIX, cu 
burse ale fundaţiei Godju. Printre ardelenii care au 
beneficiat de aceste burse au fost Victor Babeş, 
Octavian Goga, Ioan Lupaş, Traian Vuia, 
Constantin Daicoviciu, Petru Groza, Silviu 
Dragomir, Dumitru Stăniloaie. 

Nu m-am încumetat să analizez poeziile din 
revistă, mai mult decât să constat că domnul 
Gheorghe Văduva scrie şi poezie bună, iar domnul 
Corneliu Cristescu una care-ţi merge la inimă. 

Menţionez doar, articolele „Întâlnirea primei 
promoţii cu opt clase de la Luna, după 50 de ani de 
la absolvire” de Livia Baciu Ţilea,  şi rubricile 
„Actualitate şi trecut în Luna”, şi „Sfârşit de an 
şcolar la Luna”. 

În articolul „Călător în lumea fascinantă a 
abstractului matematic”, de la rubrica „Portrete de 
luneni”, domnul Gheorge Indre face un portret de 
suflet „prietenului său din copilărie”, domnului 
Teodor Toadere, conferenţiar universitar doctor, la 
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, iar Ion Fetiţa 
lui Gavril Barta, meşter popular artizan. 

Am mai remarcat recenziile de carte ale 
domnului Emil Lungeanu, opiniile cu privire la 
revistă ale domnilor Ovidiu Ţuţuianu şi Marian 
Dumitru şi „Incursiunea în lumea artelor plastice”, 
în care Dinu Moraru  îl prezintă pe pictorul  Matei 
Şerban Sandu. 

Concluzie: Revista Gândul Anonimului” nr. 
57-58, este la fel  de interesantă  ca şi cele care au 
precedat-o, mă bucur că, în timpul scurt avut la 
dispoziţie, am avut ocazia să citesc mai mult de 
jumătate din articolele publicate. Le voi citi şi pe 
celelalte. Felicit din toată inima colectivul redac-
ţional al căror devotament şi spirit de sacrificiu îl 
apreciez nespus de mult. 

Artemiu VANCA 
Bucureşti, octombrie 2015 
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Florin Grigoriu 
 

REVISTA CĂLĂTORIILOR PRIN 
SUFLETE ROMÂNEŞTI 

  
Gândul Anonimului a ajuns la numerele 57-58, 

74 de pagini plus 4-coperte, 78 de bogate semne 
ale identităţii dacoromâneşti: 

– Preocupare constantă pentru reflectarea 
istoriei comunei Luna, de pe Valea Arieşului (Ion 
Mazere Luneanu, Gheorghe Indre, Vasile Iura, 
Nicolae Dan, Livia Baciu Ţilea, Susana Ocolişan 
Mirică, Teodor Toadere, Gavrilă Barta, Antonia 
Cosmina Lucaci, Popa Ana Alexandra ş.a.) 

– Niculae Mazere, profesor, a luptat pentru 
Marea Unire din 1918, a alcătuit prima hartă 
etnografică a Transilvaniei, publicată în 1909 la 
Iaşi (Ion Mazere Luneanu) 

– „În ultimul sfert de veac, binele a luat-o 
foarte serios spre rău…moşia naţională a fost dată 
în cea mai mare parte la alţii…toate valorile şi 
bogăţiile ţării au luat şi iau în continuare drumul 
străinătăţii”. (Gheorghe Văduva) 

– Proză realistă, bine articulată faptic şi 
stilistic, de Ion Bălăei, Lucian Gruia 

– Interviu – strălucitor – cu Călin Căliman, 
critic român de teatru şi film- 6.000 de articole etc. 
(George Canache) 

– „Românii din jurul ţării suferă de împilare, 
chiar dacă locuiesc pe propriile lor teritorii”. (Nicu 
Vintilă) 

– Note de călătorie prin Australia, Indonezia. 
„Soarele îmi surâde printre nori” (Victor Tolan) 

– Un fragment acid de istorie: Demonul din 
călimară şi problematica zi de 23 august, din 
studiul „De la Mihai Viteazu la Mihai Viteză” („23 
August 1944 – concluzie finală a tuturor erorilor 
politice acumulate de la 1919 până la lovitura de 
stat dată de un rege” – Panfil Şeicaru (Dan Gâju) 

– „Cărţile înţelepţilor nu mai ajung la cei 
mulţi”.  (studiu politic – Ion Petrescu) 

– „Naţionalismul maghiar se manifestă în 
două forme: în o preţuire preocupată a tot ce e 
maghiar: şi în o dispreţuire oarbă a tot ce e străin şi 

nemaghiar”. (Gelu Neamţu, cronică literară la cărţi 
de Ion Slavici şi Nicolae Vasiu) 

– „Ca urmare a unei hotărâri din 1711 a auto-
rităţilor locale maghiare românii au fost alungaţi 
din oraş”. (Recenzie de Ioan Bembea la cartea lui 
Răzvan Mihai Neagu, „Studenţi din Turda la 
marile universităţi europene, 1377-1918”) 

– „Îmi iau la rost auzul, nu vreau s-aud de 
mine” (poem-vers, profund creştin, din poema de 6 
strofe „În lumea asta nouă”, de Gheorghe Văduva) 

– „Prin nopţile-nstelate, pe munţi de alb 
cutreier” (ibidem. A umbla în alba lumină 
înseamnă a fi trecut de codrii verzi, de zonele 
cenuşii ale stâncilor-necazuri, de singurătatea 
pajiştilor alpine ale marilor înţelepţi şi a te contopi 
cu înstelările şi nourii – alte înălţimi) 

– Un poem, de Gheorghe Văduva, „Casa noastră 
nu-i acasă…”, poem-lacrimă, poem-capodoperă, 
poem de recitat la toate întâlnirile de sfat ale 
românilor înstrăinaţi, adică duşi dparte sau forţaţi 
să fie străini, săraci în ţară bogată. De reţinut şi 
data scrierii, 31 mai 2015. 

– „Au cântat păsări scumpe şi rare cerului mut 
şi surd” (vers de Victoria Milescu din poema 
„Conspiraţii celeste”, unde este şi versul emblemă: 
„Diamantele cerceilor nu mai sună la trecerea 
îngerului” – parcă reflectând o stare a unei părţi 
din literatura de azi, cea lăudată de marii făţarnici 
şi stăpâni ai bucatelor literare.) 

– „E plin în jur de vechi statui / Zâmbind de 
piatră nimănui/ Şi tu-mi trimiţi mereu poeme/  
N-am mai citit de ceva vreme”. (Strofă dintr-o 
poezie de Eduard Zalle, autor din Giurgiu-Tulcea- 
Constanţa… – Mexic, cu nouă cărţi publicate, 
începând din 2009, dar scriind din 1977) 

– „Ziua asta, ca un fagure plin cu fericire, îţi 
cere să ieşi din vizuina ta” (Vers al unui poet 
mereu sclipitor, Valentin Rădulescu, de fire 
moldovean, de trai bucureştean, de suflet-poet, 
căruia i-„a apărut îngerul şi-a spus: – Nu eşti 
interesant! În continuare trebuie să suferi.”). 

– „Vin tot mai rar pe-acasă, în satul bihorean, 
De când nu mai e tata şi nici măicuţa mea…” 

(Distih dintr-un poem-elegie de Ilie Ardelan,  
n. 1947, inginer, o „Meditaţie la obârşie”) 

– „Ţăranul, pe câte un copil îl face Domn, să 
evadeze din cea aspră clasă socială. Era un singur 
drum, al Cărţii, cu muncă şi nesomn”. (Reflecţii în 
stihuri „Puteam să fiu ţăran, de Corneliu Cristescu, 
un domn-inginer, membru al Cenaclului Literar-
Ing, de urmărit în continuare, poetic, fiindcă în 
domeniul său hidraulică şi pneumatică – şi încă 
altele alăturate – este citit de specialişti, fiind 
doctor-inginer) 

– „Un ceai preparat din silabe… a unei poete 
greu de sesizat în jungla poligrafică de prin părţile 
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noastre” (caracterizare de laudă, spusă de Emil 
Lungeanu asupra miniaturilor lirice, „migălite cu 
încetineală de bijutier” de Anca Florentina 
Popescu, într-o carte de haikuuri – „Amintiri de 
ceară”. Cronicarul citează, printre alte poeme, şi: 
„Floare de cactus/ albă şi temătoare/ zâmbind 
printre spini”, la care zic că ar fi un poem – artă 
poetică, o definiţie a însăşi stării poetului în lume). 

– <„Un luminat la minte şi la inimă este şi 
părintele prof. dr. Dan Toader, autorul proaspătu-
lui volum „Biserica, lumină pentru cei însetaţi”.> 
(caracerizare de Emil Lungianu, în cronica-citat 
din folclor „Luaţi lumină, de mâine se scumpeşte 
iar”- pagina 67) 

– Cronicarul – Lucian Gruia – la cartea 
„Clepsidra cu silabe”, a constănţean-gălăţeanului-
inginer navalist George Cristu zice că autorul 
practică „o poezie auctorială, nemodernă şi senti-
mental neoromantică”. O fi. Mie mi-a plăcut 

citatul „Femeie iubită, a vieţii minune, se leagănă 
noaptea pe valuri întruna”. 

– Revista se încheie cu păreri ale cititorilor 
revistei (Ovidiu Ţuţuianu, Marian Dumitru şi ale 
revistei „Observatorul Militar”) şi cu două pagini 
ale pictorului, prezentat de Dinu Moraru, Matei 
Şerban Sandu. Excelent tabloul „Domnul şi 
Doamna” – mesaj, ştiinţă a raporturilor, simetrie, 
densitate cromatică 

– Concluzie: Bine alcătuită, cu materiale 
năpraznice, valoroase literar şi documentar, revista 
dovedeşte că strădania făcătorilor ei este în bunul 
făgaş al literaturii fără de vârstă şi fără închi-
năciuni la mode aduse de vântul vremilor asupra 
neamului nostru, iar prin citirea ei putem călători 
frumos prin alte sensibile şi vigilente suflete 
româneşti, ceea ce este reconfortant, dătător de 
bucurie şi încredere în zilele ce vin. 
 

Florin Grigoriu 
 
 

Semnale în presa scrisă 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEMNAL  în săptămânalul Observatorul militar Nr. 40 / 14 – 20 octombrie 2015 

 

 
Săptămânalul Reflector argeşean a 
publicat integral recenzia Nu mor Caii 
când vor câinii scrisă de Victor 
Vernescu 
 

 

 
 
Buletinul lunar Mesagerul Energetic al 
CNR CME  a publicat în luna 
noiembrie 2015 recenzia Nu mor caii 
când vor câinii scrisă de Victor 
Vernescu 
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Dispariţii 
 

IN MEMORIAM 
 

TRIBUNUL ŞI MOARTEA 
– o abordare fantastică a morţii lui  

Corneliu Vadim Tudor – 
 

Moto:  
„În România nu există creştinism fără patriotism” 

 

 
Corneliu Vadim Tudor s-a stins fulgerător 

după un lanţ de coincidenţe stranii. A fost un mare 
patriot român şi un bun creştin. A lăsat în urma lui 
o creaţie literară uriaşă şi multe regrete. 
Dumnezeu să-l odihnească! 

* 
*         * 

În noaptea de duminică (Pomenirea minunii 
Sf. Arhanghel Mihail în Colose. Duminica a 14-a 
după Rusalii) spre luni (Înainte-prăznuirea 
Naşterii Maicii Domnului), 6 spre 7 răpciune 
(numele popular al lunii septembrie) TRIBUNUL 
a scris ultima lui poezie cu un titlu care îţi dă fiori 
de îngrijorare – „Ultima cafea”. Din momentul 
acela şi până la cumpăna între duminică (sf. Mc. 
Corneliu Sutaşu – ziua onomastică a TRIBUNULUI) 
spre luni (Înălţarea Sfintei Cruci), 13 spre 14 răpciu-
ne, TRIBUNUL avea să-şi trăiască ultimele 7 zile*. 

Parapsihologii, astrologii, numerologii, cu sigu-
ranţă vor încerca să descifreze această înlănţuire 
stranie de evenimente care s-au derulat de la 
momentul în care TRIBUNUL, cu voia lui 
DUMNEZEU, a înfruntat MOARTEA. 

                                                
* Şapte este unul dintre numerele considerate magice de-a 
lungul istoriei omenirii şi care continuă să fascineze şi astăzi. 
Cifra 7, considerată „Numărul lui Dumnezeu”, este de regăsit în 
domenii dintre cele mai diverse de-a lungul istoriei omenirii. 

TRIBUNUL şi-a simţit implacabilul sfârşit şi 
a vrut să-i arate MORŢII că lui nu-i este frică de 
EA, dimpotrivă a umilit-o făcând-o captivă în 
propria lui casă, punându-i şoricioaică în cafea, 
amorţindu-i simţurile şi voinţa de a lovi mortal. În 
felul acesta TRIBUNUL şi-a mai amânat sfârşitul 
existenţei sale cu încă 7 zile pe acest pământ. 

A fost ultima lui luptă, nu cu ocupanţii străini 
ajutaţi de trădătorii din interiorul ţării care au 
distrus România şi au sărăcit şi umilit acest popor, 
ci cu MOARTEA. 

Scăpată din captivitate, MOARTEA a realizat 
cu amărăciune ceea ce i s-a întâmplat, trecând prin 
diferite stări contradictorii: de la umilinţă la admi-
raţie pentru cel care a înfruntat-o. MOARTEA nu 
are moarte, pentru Ea nu există timp, spaţiu, iubire 
sau ură. MOARTEA nu se grăbeşte, numai noi 
muritorii acestui Pământ ne grăbim să o chemăm 
şi tot noi putem să-i întârziem sosirea nefastă în 
VIAŢA noastră. 

Pentru că noi suntem nişte biete vieţuitoare 
cugetătoare şi trecătoare pe acest Pământ, purtă-
toare a propriului nostru timp şi spaţiu. Suntem 
fiinţele lui DUMNEZEU care avem în noi 
deopotrivă VIAŢA şi MOARTEA. 

Pentru veşnicia MORŢII, 7 zile cât a fost cap-
tivă în casa TRIBUNULUI nu au însemnat nimic. În 
schimb, pentru TRIBUN, steaua lui pe cer a mai stră-
lucit un timp, cu mult folos pentru România, pentru 
popor – marea lui familie şi pentru cei dragi lui. 

Scăpată din captivitate, MOARTEA l-a lovit 
mortal cu coasa cea grea. Sufletul TRIBUNULUI 
s-a ridicat la cer în ziua de 14 răpciune, a Înălţării 
Sfintei Cruci. 

MOARTEA l-a lovit pur şi simplu pe TRIBUN, 
doar EL o chemase pe EA să bea împreună o cafea. 

MOARTEA nu l-a iubit şi nici nu l-a urât pe 
TRIBUN. L-a admirat! 

MOARTEA a plecat din casa TRIBUNULUI 
târându-şi mantia ciudată, suspinând şi oftând, nu 
după bani, aşa cum suspina şi ofta TRIBUNUL 
apăsat de griji, care mai mult erau ale altora decât 
ale lui. TRIBUNUL a renunţat la averile pământeşti 
şi a intrat în rândul creştinilor săraci şi smeriţi. 

TRIBUNUL a preferat averea spiritului, pe 
care a cultivat-o şi promovat-o până în ultima clipă 
a vieţii lui, inclusiv în cele 7 zile, speciale prin 
faptul că DUMNEZEU i-a dat forţa şi inspiraţia să 
le câştige pentru VIAŢĂ, înfruntând MOARTEA. 

MOARTEA ar fi vrut să se întoarcă, dar nu a 
făcut-o de ruşine, pentru că pe obraz îi curgea 
pentru prima dată în veşnicia ei, o LACRIMĂ! 
Bucureşti 
Noaptea de luni spre marţi 
21 spre 22 (răpciune) septembrie 2015 

Gabriel Năstase 
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Marin Radu Mocanu 
 
Scriitorul Marin Radu Mocanu s-a născut la 

23 aprilie 1938 în oraşul Alexandria, judeţul Olt, 
unde şi-a petrecut copilăria. 

După absolvirea liceului din localitate s-a 
înscris la Facultatea de Istorie a Universităţii 
Bucureşti, pe care a absolvit-o în anul 1962. 

Din 1962 a fost cercetător ştiinţific (arhivist) 
la Arhivele Naţionale Centrale, iar începând cu 
1992 a ocupat funcţia de director al acestei insti-
tuţii şi profesor în cadrul Facultăţii de Arhivistică 
Bucureşti. După pensionare, Marin Radu Mocanu 
se stabileşte în oraşul Bechet din judeţul Dolj 
unde, împreună cu soţia sa Ana, bănăţeancă de 
origine, îşi cumpără o căsuţă modestă, cât mai 
aproape de apele liniştite ale Dunării, îndrăgostit 
de natură, cât mai departe de zgomotele capitalei, 
lăsând în urmă „gloria şi mândria” pe care le 
slujise încă din anii tinereţii. 

La Bechet, neputând să stea departe de viaţa 
literară, devine membru prolific al cenaclului 
„Clepsidre – Comuna Literară Bechet” pe care, ca 
un corifeu, l-a slujit toată viaţa sa. 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România, 
Marin Radu Mocanu a colaborat şi cu revista 
„Gândul Anonimului” semnând, printre altele, di-
ferite articole, eseuri, poezie şi proză în revistele: 
„România Literară”, „Luceafărul”, „Contemporanul”, 
„Ramuri” etc. 

„„În anii ’75-’80, nu am putut trece de cen-
zură  cu romanul  „Oamenii de nicăieri”, o frescă a 
anilor ’55-’60 despre viaţa orăşelului meu 
(Alexandria), din cauza caricaturizării unor acti-
vităţi de partid, iar când eram aproape să trec (la 
Editura Cartea Românească) cu sprijinul marelui 
prozator Marin Preda, (teleormănean şi el) acesta a 
decedat (în mai ’80), rămânând să-l editez 
ulterior””…, povestea MRM. În cele din urmă a 
debutat absolut în anul 1978, 

Opera: 
 Cărţi de poezie: Dorul de seară (1992), 

Dor de lume, Noaptea regăsirilor (2011)…; 
 Cărţi de eseu: Arhivele şi cultura (1998), 

Arhivele şi statul (2000); 

 Proză: Tot o apă şi un pământ (roman – 
1998), Monştrii somnului (roman – 2000), 
Oameni de nicăieri (roman), Născut singur 
(roman, 2010); 

 Volume documentare: Cazarma scriito-
rilor (1998), Vremuri satanice (2005), 
Scriitorii şi putere (2006), Cenzura a murit, 
trăiască cenzorii!, De la  proletcultism la 
naţional-neoproletcultism; 

 Teatru: Bolnav din dragoste, Şcoala burla-
cilor, Visul e păcatul meu, Cearta împă-
cării, Petrecerea. 

MRM a lăsat pe biroul său din căsuţa din 
Bechet două lucrări (romane) pe care timpul nu i-a 
mai dat răgaz să le termine: Spovedania (să fi fost 
acesta un presentiment, lucrarea referindu-se la 
fenomenul religios?!) şi Dragoste timpuri, lucrare 
care se referă, aşa după cum ne spune autorul, la 
un fenomen tot mai rar. 

La data de 11 iunie 2015, MRM, în plenitu-
dinea creatoare (desigur, mai avea multe de spus) 
a plecat dintre noi să-şi încurce numele printre 
crucile cimitirului din Bechet, lăsându-ne un gust 
amar şi dureros. 

La revedere, stimabile domn, coleg şi prieten, 
un caracter desăvârşit, ascute-ţi pana ta de înger şi 
trece-ne şi pe noi în cartea veşniciei pe care o 
slujeşti. 

Dumnezeu să-l ierte! 
Sever Constantin Răduică, 

Bechet, Dolj 
 
 

Lui Marin Radu Mocanu 
 

Zadarnic, 
lacrima de rouă 
mă plânge-n  
nopţile senine; 
m-am primenit 
cu haină nouă 
şi-am luat  
regretele cu mine 
pe sub covor 
de primăveri 
în veşnicia 
din tăceri. 
Am să mă nasc 
în clorofile 
şi nimeni 
nu mă va cunoaşte 
când voi veni 
cu primăvara 
să mângâi  
chipurile voastre. 

 
 

Am fost prin lume 
TRECĂTOR, 
părere am fost 
sau, poate, TIMP!, 
ce-a înnoptat  
în anotimp  
ca frunza codrului 
târziu, dusă de vânt 
în loc pustiu. 
S-a stins feştila-n 
lumânare,  
doar vântul  
plânge pe cărare. 
Peste-ntuneric 
vreau să strig, 
dar nu mai pot;  
e-atât de frig!... 
 

Bechet


