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NOTA REDACŢIEI 

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

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

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

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

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

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

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

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

 a) ”Prof. Nicolae Mazere – Un destin asumat”, 
209 pagini, 300 volume, cu o prefaţă de Dan Gâju 
(redactor şef la „Observatorul Militar”), postfaţa de 
părintele prof. Nicolae Popescu, autor col. (r) Ion 
Mazere-Luneanu. Editura BREN Bucureşti, 2007. 
Costul suportat de autor şi parţial de părintele prof. 

Nicolae Popescu şi dr. ing. Gheorghe Indre, câte 500 
lei. Distribuite gratuit. 

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

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

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

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

Dintre colaboratorii activi amintiţi, au trecut în lumea 
umbrelor: 

 Teodor Dobre – 5 aprilie 2006 
 Suciu Ion – 30 noiembrie 2008 

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

 
ÎNTOARCERE ÎN TIMP 

- Intimităţi native -  
 
 În copilărie ţin minte, în satul transilvan cu 
nume astral, Luna, erau unele datini patriarhale 
moştenite din bătrâni. 
Ca o necesitate de supravieţuire  în secole de 
asuprire  străină de neam, atunci sătenii de 
dimineaţa până seara se găseau cât-îi câmpul, 
împrăştiaţi pe petecul lor de pământ, sursa 
existenţei, trudind din greu. Copiii mai mărunţi de 
la 3-4 familii rămâneau grupaţi, după grad de 
rudenie sau vecinătate, ca mieii în ţarc, într-o 
ogradă cu poarta zăvorâtă, să nu se împrâştie, 
supravegheaţi de o bătrână, unde se jucau, se 
ciondăneau, unii mai plângeau din te miri ce, ori 
obosiţi, adormeau în şură pe paie anume aşternute. 

Parcă aud şi acum pe Buna Sofie: mai 
astâmpăraţi-vă măi! Iuane lasă-l, nu-l lovi, te spun 
lu tat-tu. Ilie, cazi, nu te urca (în salcâmul din 
spatele şurii). Sau, vino la Buna, de ce plângi 
Gheorghină? Şi-i da o ulcică de apă din găleata de 
lângă uşa coniei, unde sta Buna pe un scăunel să 
ne privească. Uneori ne mai dojenea, sau ne 
împăca cu bunătatea ei, chiar dacă o mai supăram, 
cum sunt copiii, neastâmpăraţi din fire.  

Când soseau părinţii de la câmp ne luau 
acasă iar mama printre alte preocupări pregătea în 
grabă cina; de regulă mămăligă cu lapte şi tocană 
de pui. Singura mâncare caldă într-o zi , apoi 
rugăciunea şi culcarea. Mâine se relua acelaşi 
program până dădea zăpada. Duminica şi-n 
sărbători respectate cu sfinţenie, sătenii adunaţi pe 

la casele lor, la chemarea clopotelor trase de badea 
Iuăn Bornoi, mai târziu de Iacob lu’ Curea, mic cu 
mare, premeniţi, bătrânele cu firul de busuioc în 
năfrămuţă se urneau spre sfânta biserică, să asculte 
slujba şi predica părintelui Gavrilă. De fapt 
părintele pe lângă grija celor veşnice era şi o 
personalitate istorică, care la 1 Decembrie 1918 a 
plecat la Alba-Iulia în fruntea unui mare grup de 
luneni: Simion Nicoară, Ilie Mazere, învăţători, 
Giurgiu Traian, Hada Tănase, Giurgiu Nihăilă a 
Vlădoaii, Moldan Ioan, Reteşan Simion-Me, Hetea 
Ilie, Giurgiu Petru-Osvadă, … o adevărată 
demonstraţie de voinţă naţională. Când în 
freamătul de bucurie al mulţimii, părintele Gavrilă 
şi Pintea Gheorghe, luneni, alături de cei 1228 
delegaţi cu drept de vot deliberativ şi-au pus 
semnătura pe actul – Unirea Transilvaniei cu Ţara. 
Acţiune cu care lunenii se mândreau de câte ori 
venea vorba de România Mare. 

Tradiţia şi unitatea sufletească a obştii s-au 
păstrat şi pe timpul comuniştilor sub oblăduirea 
duhovnicească a preoţilor: Popescu Nicolae şi Jura 
Vasile, ca şi azi intraţi în U.E. supuşi altor 
încercări economico-morale impuse de globalizare 
;i de criza economico-financiară cu efectele ei greu 
de bănuit. Dar, aceasta este o altă problemă. 

În sărbători după masa parcă văd sătenii – 
grupuri, grupuri relaxându-se pe polmon, o 
ridicătură de pământ bătut în chip de laviţă, la 
poartă, povestind una alta, ori depănând amintiri 
de regulă din cătănie, de pe front sau prizonierat. 
Unele femei se întâlneau în pustă, lângă Pâca, la 
hora satului, înşirate ca mărgelele pe buza şanţului 
să-şi vadă odrasla, cu cine se prinde în joc, sau 
discută mai tandru. De … 

De asemenea îţi vine greu să crezi cum de 
Paşti şi Ispas, an de an, recruţii învoiţi de sărbători 
se organizau ad-hoc pe grupe, respectiv ploton, 
fără să-i oblige nimeni. Un fel de întrecere, 
gradaţii comandau, iar recruţii executau mişcări 
din instrucţia de front. Noi, copii naivi, ne 
minunam de energia şi precizia mişcărilor, ca şi de 
vigoarea comenzilor. Ăsta da, e bun de primar, 
auzeai pe unul mai în etate.. Uneori ne mai 
amuzam de se întâmpla să se întoarcă careva 
invers comenzii date … 

Firesc, acum mă gândesc care să fi fost 
imboldul acelor plăceri ale sătenilor de-a povesti 
amintiri din cătănie, sau chiar de-a executa, tinerii 
recruţi, instrucţie militară pe timpul învoirilor 
Dacă nu cumva tradiţia patriotică a înaintaşilor 
transmisă oral, întreţinută de ecoul evenimentelor 
istorice produse de puţin timp: Unirea 
Transilvaniei cu ţara, Războiul Mondial, apoi 
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încorporarea flăcăilor în unităţi militare române, 
scăpaţi de umilinţa naţională … Alături de bărbăţia 
feciorească deşi etala potenţele fizice şi morale 
dobândite în alte condiţii, scoşi din mediul sătesc 
limitat şi duşi cu cătănia departe, sau alte ţări, cu 
războiul. Evenimente care fără îndoială le-au 
produs emoţii tari, confruntaţi cu încercări fizice şi 
morale de neuitat, cum amintea Nicolae Deleanu 
degerat şi rănit pe front – Eu mulţumesc Celui de 
Sus că am rămas în viaţă şi cu amintiri plăcute ale 
celor văzute prin Italia ca prizonier, altfel tot nu 
aveam cu ce le plăti decât cu suferinţa. El care 
până la armată nu a ajuns mai departe de Câmpia 
Turzii, rar la târg la Turda sau la Luduş (15 km). 
 

 
        Acum, comparând cu oarecare nostalgie 
emoţională ceea ce a fost, constat că baza multor 
amintiri din copilărie a dispărut, unele firesc, altele 
discutabil, lăsând un gol neacoperit convingător 
până în prezent: 

- câmpul acelaşi, duce dorul braţelor de muncă 
şi a tehnicii; 

- veteranii cu amintiri fermecătoare au dispărut 
parte din amintiri intrate într-un con al uitării. 
Urmaşii, în luptă pentru existenţă, majoritatea 
sunt plecaţi în pribegie; 

- a dispărut serviciul militar obligatoriu, cândva 
deliciul amintirilor, rămânând doar cântecele 
de plecare la cătănie, mai multe în Ardeal şi 
acestea în cădere liberă, 

- armata existentă a fost restructurată până la 
limita de avarie, completată cu lefegii, pe 
vremuri acestora le spuneam mercenari, acuma 
specialişti. Majoritatea militarilor angajaţi pe 
timp limitat, cu patriotismul pervertit în valută, 
execută misiuni preponderent externe, de 
postulat pentru introdus democraţia 
occidentală în viaţa triburilor talibane din Irak, 
Afganistan etc., a căror isprăvi, discutabile, nu 
vor avea niciodată sinceritatea şi savoarea 
celor amintite de înaintaşi, care au făcut 
armata gratuit, ca o datorie ancestrală, pentru 
a-şi apăra Ţara – neamul , limba şi credinţa, nu 
alte interese conjuncturale, obscure … 
- a dispărut şi hora satului, rămânând Pusta de 

lângă Pâca, pustie duminica,  fără farmecul 
de altădată şi atâtea, care lărgesc aria unor 
prefaceri slab conturate şi anemic 
concretizate ţinând de farmecul intim de 
manifestare a săteanului. 

 
 

 

ÎN CLIPE DE RĂGAZ 
 
Nicolae Deleanu şi Mateaş  Sârbu, săteni, 

hărţuiţi de trudă, cu feţele uscate de vremuri şi 
spinările îndoite de ani, priviţi superficial, ispita te 
împinge să-i asociezi cu două piese uzate de 
muzeu sătesc. Două mărturii vii, cu cicatricele 
rămase pe corp şi în suflet, traversând tevatura 
canonadei celor Două Războaie Mondiale, când ei 
povestesc scene de extaz, ori grozăvii drăceşti, cu 
tot ce-i mai jalnic din câte a creat mintea 
omenească prin război – să se omoare om pe om 
fără teamă de păcat … 

Badea Mateaş Sârbu rămas în sat, 
întâmplător, cu războiul, apare enigmatic prin 
sentimentul de prietenie dovedit sătenilor, ca şi 
întregul traseu al vieţii sale până a trecut la cele 
veşnice în pământ românesc, alături de luneni. Ce 
destin …! 

Străin şi sărac cu familie grea, existenţa şi-
o câştiga din cărăuşie cu două mârţoage de cai şi 
forţa braţelor, un munte de om. Sârbu chiar şi în 
acele condiţii precare afişa o ospitalitate 
proverbială, ori cui trecea pragul casei sale 
sărăcăcioase. Greu de explicat ce sta la baza 
acestei plăceri. Un lucru era clar – când Sârbu 
ajungea în voie bună, de, ca omul, să-l fi văzut 
atunci cu cât patos îşi îneca amarul, murmurând în 
surdină o haiducească sârbească … Uneori, dacă 
mai intervenea să-i ţină isonul Papu, un tânăr 
apropiat lui, Sârbu se oţărea – Ehh Papule! Taci, 
dau la tine la cap. O expresie des vehiculată de 
Colaş, fiul făgădarului Sabin, la un pahar de vorbă. 

Ce mister clocotea atunci în sufletul 
Sârbului nu ştia nimeni, doar Papu, pe numele 
adevărat Tulai Aurel, flăcău dintr-o familie 
înstărită, rămas de mic fără tată, presimţea ceva 
inexplicabil, descoperind instinctiv în Sârbu pe 
tata, uneori pe „Tăticu” cum îi plăcea să-l alinte 
des pe Sârbu. Ocazional, cu Papu aproape, Sârbu 
ofta – Ehhh! Terminat într-un sfâşietor suspin şi îşi 
cuprindea tâmplele cu palmele lui mari ca într-o 
menghină, gesturile căpătând expresii misterioase  
- Apropo Deleanule, intervine Dinuţu, prieten 

cu care mai schimba unele opinii – să se fi 
gândit Sârbu în acele clipe la satul şi familia 
lui rămase departe? 

- Poate, cine ştie. 
- Prin sat mai circulă vorbe că Papu vizitează 

des pe Sârbu, atras de Margareta, fiica sa 
mai mare, o bruneţică focoasă. 

- E posibil, dar ar fi prea simplu să reducem 
                totul la atât. 

- Ai alte explicaţii, că mă faci curios 
- Destule, aflate întâmplător 
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… Într-o seară bătrânul Deleanu – Tata, 

din vorbă în vorbă, se destăinuia – Iuane, sub 
povara anilor, ştii tu obiceiul sătenilor la sărbători, 
dimineaţa la biserică, iar după masă de vorbă la 
poartă, unii pe la făgădău, aşa se mai întâlneau 
bieţii oameni , să-şi stâmpere sufletul cu ale lor 
frământări. Eu cu Sârbu odată, întâmplător, la un 
deţ de trăscău, să fi băut doi, hai trei, cum rar apuc, 
când limbile se dezleagă, am vorbit multe. Eu cu 
ale mele, murise maică-ta, acolo îmi mai stingeam 
focul inimii. El, cu ale lui, rămas pribeag la noi în 
sat şi … Când eu, când el, că treptat ne-am 
amestecat în zarva aceea nedesluşită de făgădău, 
lumină slabă, fum de mahorcă, miros de dugheană 
şi feţe posomorâte, unde se plăteşte scump 
putoarea de trăscău sorbit în silă, să mai uiţi de 
necaz şi de tine. 

Deodată îl văd pe Sârbu cum se încruntă şi 
geme prelung, de parcă venea geamătul din 
adâncul măruntaielor, ca un animal trăznit de 
jungher şi numai ce-l aud – Niculaie, aşa cheamă 
şi pe tata, io spun la tine ceva ce nu ştie nici 
Firuca. Adică soţia sa, o femeie blândă şi tăcută, 
care la atâţia ani şi copii pe care îi are, nu-mi dau 
seama ce i-ar mai putea imputa din tinereţe, şi 
continuă – soarta şi războiul pe mine m-au osândit 
să fiu veşnic străin de Zarco. 

- Care Zarco? 
- Fiul meu, ce ştiţi voi … 
- Acesta s-o fi cherchelit de bâiguie 

nerozii, doar îi cunosc familia, şi face 
nişte gesturi ce păreau a mânie. 

Papu aflat în făgădău ne vede, se apropie de 
noi şi pune pe masă doi deţi de trăscău  

- Să nu fie prea mult. 
- Taci! Dau la tine la cap. 

  Papu zâmbind se retrage la ai săi: Coltor, 
Biglas, Reteşan-Ticlăzuitu, Sandea-Oţel şi Colaş, 
mai tineri. Eh! Vezi Nicolae, Zarco este un flăcău 
aşa, arătând cu mâna spre Papu şi el acum fără 
tată, d-aia îl iubeşte io aşa de mult pe Papu. Şi 
ochii lui Sârbu îi scânteiau ca două fulgere … 
Destăinuindu-se ca la spovedanie. Amintind de 
fiul său Zarco, care s-a născut ca puiul cucului în 
cuib străin, dintr-o dragoste cu Eva, verişoară 
primară, când împlinise 18 ani, ea 17, logodită cu 
cineva din sat la îndemnul părinţilor, când copilul 
era pornit. Taina aceasta a fost cunoscută numai de 
tuşa ei Melania, adică mama lui Mateaş Sârbu, o 
femeie robustă, credincioasă şi cu frica lui 
Dumnezeu de păcatele lumeşti, care descumpănită 
sufleteşte la cele auzite, avea să-i grăbească 
sfârşitul, nu înainte de a-şi blestema fiul – 
Nelegiuitule! Pleacă din casa mea, că nu vreau să 

te mai văd cât trăiesc … Sârbu izbucneşte în plâns 
şi dă cu pumnul în masă … 

Nicolae peste mine au trecut vremuri 
grele, chiar mai grele decât blestemul mamei, 
Dumnezeu s-o ierte. Înainte de Primul Război 
Mondial, tata, un voinic ca mine, sârb înfocat, a 
fost arestat şi rupt în bătăi de cenderi maghiari, că 
n-a mai văzut zi bună … 

- Pentru ce? 
- Hâ … Pentru manifestări, ca la 

Luna şi întreg Ardealul pe timpurile acelea. Eu de 
copil am moştenit de la tata ura împotriva 
nelegiuirilor şi asupririi străine. Sărac, am slugărit 
mult, însă când ajungeam sus unde începe pădurea 
de brad, iar poteca se deschide cu toporul, nu mai 
recunoşteam stăpânii de neam străin. Acolo era 
lumea mea. Nici armata maghiară nu m-a potolit. 
Apoi a venit  războiul care le schimbă multora 
cursul vieţii, ca mie, sau îl curmă definitiv. Pe 
front, în Galiţia, am fost descoperit, sau trădat de 
un cunoscut, ca să mă salvez nu mi-a rămas decât 
dezertarea. A evitat să spună cauzele reale şi 
începe să cânte „Galiţie, Galiţie / Ardere-ai în foc 
pustie / Cum tu mi-ai fript viaţa mie! … Luni de 
zile m-am ascuns de frică, departe de casă, prin 
nordul Ardealului. Oftează şi înfulică deţul până la 
fund. Aici mare noroc am avut cu un strajă-meşter 
(subofiţer) Loţi, întâlnit într-o cârciumă, vorbea 
limba sârbă, trăgându-se din mamă sârboaică. Loţi, 
om cu suflet, m-a ascuns de razii într-un 
detaşament de prizonieri, daţi pentru lucru la un 
boier. Dar la nici o săptămână mă îmbolnăvesc 
grav, gata să dau ortul popii. Însă Dumnezeu mi-a 
scos în cale pe Firuca şi ea în slujba boierului, 
căreia făcându-i-se milă de mine, m-a mai ocrotit 
cu o ţoală călduţă, ceva hrană, mai o mângâiere şi 
treptat o îmbrăţişare, de care am rămas legat toată 
viaţa.  

După terminarea războiului încă mi-era 
frică să mă apropii de casă, aşa am ajuns să-mi duc 
viaţa la Luna alături de voi.  

Dragă Niculaie acum bătrân, străin şi sărac 
trăiesc din ce-am avut prea mult cândva … 
Mulţumit măcar de Zarco care se află acolo, 
arătând spre apus, de mai trăieşte să-mi continue 
neamul. Eu nu ştiu, dar presimt că osemintele mele 
purtând povara atâtor dorinţe şi păcate vor rămâne 
definitiv alături de voi, pe care vă iubesc ca pe ai 
mei pentru că în 40 de ani împreună, ai timp să uiţi 
multe, chiar şi de Ţară, dar sângele apă nu se face. 

Probabil în acele clipe se mai gândea 
Sârbu şi la relaţiile învrăjbite între România şi 
Iugoslavia pe timpul lui Tito ca şi la fiul său Pilu, 
născut în România, care începuse viaţa binişor, 
însă cu schimbările a fost sortit să suporte 
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consecinţe social-morale nebănuite, pentru singura 
vină că se trăgea din tată sârb. Dramatică soartă 
…. Şi pentru urmaşi. …. 

- Văd că te obsedează acestea Dinuţule 
- Fără îndoială, fiind mărturii 

necunoscute 
- O, dacă ar fi numai acestea 

 
 

 
DELEANU 

  
Niculae Deleanu – Tata, cunoscut aşa după poziţia 
casei pe deal, presimţind sfârşitul ce avea să vină 
în anul 1968 mi-a mărturisit multe, printre care şi 
taina aceasta a Sârbului. Mai spunea el – Iuane , 
acum când se apropie vremea să dau socoteală 
Domnului, necunoscut rămâne ceasul, care se 
apropie, să mă duc … Acolo unde este mama ta, 
plecată prea de timpuriu la numai 48 de ani, 
sacrificându-se ca un mucenic pentru cei 8 copii, 
pentru voi … Zguduit de cele auzite, Deleanu 
junior, presimte o remuşcare stranie – că pentru ei, 
mama lui şi-a sacrificat fără rezerve puţinii ani ai 
vieţii, printr-o muncă suprafirească. Că nu este 
treabă de colea să creşti 8 copii, unul după altul, în 
sărăcie. – La ţară aşa e mama, continuă bătrânul, 
se scoală prima, se culcă ultima şi mănâncă ce 
rămâne de la copii, când nici ei nu se satură. Iar 
realitatea vitregă cu C.A.P.-ul i-a mai oferit una 
femeii de la ţară – să rămână singură la munca 
câmpului cât e ziua de mare. Mi se pare că 
mustăceşti. 

- Nici vorbă, te ascult 
- Da, vara, reia firul ideii, pe câmp, fără 

nici un copac în jur, văpaia soarelui te arde din 
creştet până în tălpi. La amiază, sfârşit de puteri, 
subnutrit, cu un bold de mălai şi un şorici călit de 
soare hrană, amăgit că te odihneşti câteva clipe, 
mai mult te perpeleşti ca o scovardă pe plita 
pământului încins. E adevărat, soarele a rămas 
acelaşi, dar dogoarea şi năduful sudorii le înfruntă 
mai mult bietele femei, îmbătrânite, în campanie 
după campanie, ca pe front. Ce vorbesc io, că şi 
războiul are un sfârşit, dar cu C.A.P.-ul acesta au 
dispărut şi sărbătorile … Se mai suceşte puţin … 

- Dacă stăm să judecăm puţin, 
stabilitatea satului o asigură tot femeile, bărbaţii, 
majoritatea pleacă şi vin în cătare de lucru prin alte 
părţi şi ţări. Ele împuiază aici vlăstare care cresc, 
învaţă, dar şi aceştia puţini se mai întorc în sat. O 
fi bine, o fi rău, Dumnezeu ştie. O parte care nu au 
uitat leagănul, îi mai oferă satului moaştele, alţii 
nici atât. Aceasta este numai una din realităţi, pe 
cale să ia forma altui păcat strămoşesc.  

Deleanu junior tace, dorind să afle cât mai 
multe de la bătrânul dispus să se destăinuie mai 
altfel. Rar se întâmplă şi asemenea situaţii. 

- Tu judecă-mă cum crezi, eu îţi 
mărturisesc ceea ce simt că mă doare şi nu doare 
pe alţii. De tine mă bucur că ai fost mai îndrăzneţ, 
riscând, ai încercat după priceperea ta să-ţi cauţi 
sorocul.. Pe unde te afli acum, dacă nu te mai 
întorci, măcar să nu uiţi de satul tău, de sătenii 
ăştia biciuiţi de trudă, de vremuri şi de câte … De 
ăştia a căror viaţă a rămas una cu pământul, că nu 
ştii când şi cum va fi altfel. . .  

Ce să-i răspund? Înghit în sec. 
După o pauză îşi drege glasul şi continuă 

cu un iz testamentar – Ascultând pe Sârbu cu ale 
lui, m-a cuprins şi pe mine un fior nostalgic, care 
m-a provocat la trăiri asemănătoare, ce le credeam 
uitate – Pe timpul războiului, după ce am suferit 
multe, într-un atac aproape de Triest m-am 
prăbuşit rănit şi degerat, ca să mă trezesc prizonier 
aproape de Roma. Ce frumoasă este Roma şi ce 
monumente am văzut, fiind folosit la diferite 
munci. Totuşi ispita libertăţii şi a dorului de casă 
m-a determinat să dezertez din lagăr cu doi ciobani 
din Sălişte. Cu puţinele noastre cunoştinţe am luat-
o spre nord, să ajungem în Elveţia, auzind că acolo 
e pace. Dar n-am ajuns decât până la poalele 
Munţilor Alpi unde am rămas un timp în familia 
unor crescători de animale, de fapt unde am fost 
descoperiţi de o razie şi aduşi înapoi în lagăr. 
Poate că n-a fost rău, putând să ne prăpădim prin 
munţi, după ce am scăpat de război. Aşa am ajuns 
acasă, cu ajutorul lui Dumnezeu, ca să vă am pe 
voi.  

… Acum prea târziu îmi pare rău , că nu 
întotdeauna am făcut ce am crezut că e bine, chiar 
şi în privinţa recăsătoriei, rămas văduv de 
timpuriu, cu mulţi copii. Parcă ţi se pare anapoda. 

- Te-a împiedicat cineva? 
- Asta e nedumerirea – Că nu faci ce 

crezi până nu-i prea târziu. Pentru că la jumătatea 
vieţii, văduvia, după cum simt şi văd este un obicei 
trist, nu mai spun necăsătoria … Mai cu seamă că 
la sat căsnicia e lege Dumnezeiască, se face nu 
numai din plăcere ci şi din nevoia de a împărţi pe 
din două povara vieţii, chinul. Singur, neajutorat 
eşti ca un câine al nimănui. Moralul, vigoarea şi 
simţurile seacă. Nu îţi găseşti rostul, iar viaţa pare 
de pomană. Nu trăieşti, exişti, uitând de tine şi 
menirea ta. Buimac, ţi se pare că şi clopotele nu se 
trag, se împing, iar ecoul lor ţi se instalează în 
urechi ca o vijelie permanentă. Ştii ce vreau să 
spun … 

- Îmi închipui. Vorbele lui erau un 
amestec de banal, extraordinar şi ironic, ca un 
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ultim cântec de lebădă. Vorbele căpătând caracter 
magic, planau asupra mea ca o ceaţă reflectată în 
soare, spintecată de un copac care se prăbuşeşte în 
hău. 

- Asta e Iuane nepotrivirea între ceea ce 
poţi şi nu faci … Şi vorbele i se îneacă într-un 
suspin bocit. Mai stă puţin. Priveşte în podele – 
Până, nu mai e mult, faceţi cum credeţi, însă 
doresc ca trupul meu cu, sau fără ambele picioare 
secate de vlagă (e vorba de rănile războiului care 
au recidivat grav) să se odihnească tot pe deal 
(obrejă) alături de soaţă, împreună pentru veşnicie, 
iar cel mai mic să rămână stăpânul sărăciei ce i-o 
las (casa părintească). 

În continuare mai îngână ceva – oare acolo 
câţi Deleni din neamul meu mă aşteaptă? Când eu 
nu mai ştiu nici unde este mormântul lui bunicul 
Simion, că prunul sădit la căpătâi s-a unit cu alţii 
într-o pădure. Un zdrahon de om care pe timpul 
Imperiului Austro-Ungar purta drapelul tricolor, 
când plecau lunenii la alegeri în alt sat unguresc 

Unirea. Avea plete lungi pe care le reteza la Paşti 
şi la Crăciun cu foarfeca de tuns oi. 

Atât i-a mai rămas neclar, alături de 
uitarea, uitării de sine când rănile războiului nu-l 
mai dureau. Uitând şi amintirile din Italia. 

 
Ţărani şi vremuri trecute a căror dâră a 

trecerii lor prin sat şi lume rămâne învăluită în 
mister, ca şi viaţa lor pilduitoare şi plină de 
suferinţă. Nouă lăsându-ne chipul anonim şi 
imaculat ca roua, care apare în zori şi dispare 
mistuită de soare fără urme, ca să apară în 
dimineaţa următoare la fel de plăcută şi limpede.  

Ţărani şi natură – Încât mă gândesc că 
dacă vor dispare ţăranii cu tradiţiile lor amintite şi 
urmaşii care încă nu i-au uitat, aşa cum se 
prefigurează, schimbările cu destule carenţe 
sociale şi brutalităţi naturale s-ar putea ca şi roua 
dimineţii să-şi piardă limpezimea … 
     
 Col (r) Ion Mazere-Luneanu 
 Bucureşti, 03.05.07

 
Dr. ing.Gheorghe Indre 

 
DRUMUL SPRE ÎNCEPUTURI 

Fragment din nuvela Paznic la 
marginea lumii 

 
Şoseaua asfaltată se termina brusc, urmată 

de un drum de piatră bolovănos, plin de denivelări, 
care obliga la reducerea vitezei, la domolirea 
alergării, invitând în acelasi timp la urmărirea mai 
atentă a peisajului, care se derula cinematografic 
prin faţa maşinii, plin de inedit şi de farmec. Părea 

că se intra intr-o altă lume, o altă epocă, în care 
ritmul deplasării amintea de carele cu boi sau 
pentru viteze mai mari de carutele cu cai, un spatiu 
in care statornicia era la ea acasa, iar 
transformarile aduse de civilizatia sfarsitului de 
secol XX desi observabile, pareau instalate acolo 
pentru a consfinti odata in plus respiratia regulata 
si nemodificabila a existentei unor oameni, care 
inca mai traiau la limita dintre realitate si legenda, 
cu nostalgia serilor de sezatori, in care oralitatea 
lua forma de comunicare principala, iar cuvantul 
trona deasupra imaginilor si zgomotului produs de 
vacarmul sfarsitului de veac. Parea ca pe aceste 
locuri, cuvantul invocat ca simbol si embrion al 
dezvoltarii isi manifesta pe deplin  atotputernicia, 
el fiind Dumnezeul si stapanul vietii acestor 
oameni uitati de vreme si parca desprinsi total si 
eliberator de forfota instrainanta si sufleteste 
pustiitoare a marilor aglomerari urbane. 
 In automobilul care se tara serpuitor 
printre  gropile drumului, lasand in uma lui un nor 
dens de praf, trei barbati - reprezentand trei 
generatii - isi consumau in taina gandurile si 
sentimentele, nelinistile si grijile, vorbind insa unii 
cu altii, bine dispusi, cu aerul unor turisti bogati, 
plecati intr-o hoinareala eliberatoare, menita sa le 
umple cateva zile de vacanta cu bucuria unor clipe 
de relaxare, tentati de ineditul si surprizele pe care 
aceasta deplasare le promitea. 
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 Bunicul dulgher pensionar, în cursul 
acestei călătorrii în care urma să-l reîntâlnească pe 
unicul său frate,  mai  mare decât el cu 2  ani,  
rememora în minte secvenţe ale întâmplărilor 
trăite în cursul celor 79 de ani petrecuţi până la 
caea dată, dominante fiind cele legate de copilărie, 
adolescenţă şi prima tinereţe petrecute pe aceste 
locuri. 

Fiul inginer ajuns la vârta maturităţii 
profesionale preluase de curâmd conducerea unui 
important laborator din cercetarea energetică , cu 
peste 30 de salariaţi din care 5 doctori ingineri cu 
orgolii şi prestigiu recunoscute, şi era preocupat de 
complicata derulare a contractelor de mare valoare 
şi de dificultăţile stăpânirii disputelor dintre 
subalterni şi a găsirii soluţiilor eficientede dialog 
cu beneficiarii şi cu o ambiţioasă conducere a 
institutului. 
 Nepotul proaspăt absovent al cursurilor 
liceale într-o ţară străină venise în vizită pentru a 
se întâlnii cu toate rudele înainte de a începete un 
stagiu militar de 3 ani într-o zonă a lumii în care 
conflictele şi războiele nu s-au oprit niciodată. 
 Era intre acesti oameni o tesatura de 
legaturi, o retea ca o plasa cu ochiuri mici, ale 
carei noduri reprezentau adevarate puncte de 
rezistenta, de concentrare valorica si durabilitate. 
 In primul rând era legătura de sange, firul 
rosu care-i lega, definindu-i ca membri ai aceleiasi 
familii, in relatia bunic - copil - nepot. 
 In al doilea rand, exista intre ei o coerenta 
sufleteasca de nezdruncinat, intemeiata pe 
admiratia pe care, in secret, fiecare o nutrea pentru 
celalalt, sentiment fundamental izbucnit din 
complexitatea psiho-intelectuala a celor trei 
barbati. 
 Parasisera orasul transilvan, situat la 
poalele Mezesului si se indreptau acum spre un loc 
care, pentru toti trei, avea aceeasi semnificatie, 
aceeasi definitie, reprezentand inceputul drumului 
lor, izvorul de viata tasnit din adancurile 
pamantului in care odihneau stramosii; se 
indreptau spre satul natal al bunicului, incercand 
fiecare un complex de emotii diferite, de la 
curiozitatea vesela, amuzanta si tonifianta a 
nepotului la meditatia grava si concentrata a fiului 
si la retrairile rascolitoare, pline de amintiri, ale 
unor intamplari si personaje pe care crezuse pana 
acum ca le-a uitat demult si care-l tulburau pe 
bunic, nereusind insa sa-i estompeze simtul 
umorului si bucuria de a glumi sugubat cu nepotul 
intr-un dialog viu si amuzant, plin de o teatralitate 
cu totul remarcabila pentru fiu, caruia, calitatea de 
martor si spectator, ii produceau o buna dispozitie 
reconfortanta. 

 Drumul travsersa comuna Urmemis, nume 
cu rezonanta aparte, pe care Ghita, fiul,  il stia din 
prima vizita pe care o facuse pe aceste locuri, cu 
aproximativ un sfert de veac in urma : tata l-a luat 
in vizita la unchiul Traian. In dimineata laptoasa 
de vara, in care venind din gara de la Arinis - in 
denumire locala Ardihat, un alt nume cu sonoritate 
aparte - el a admirat pentru prima data maretia 
portilor maramuresene, cioplite in lemn, aerul de 
solemnitate si eleganta pe care acestea il confereau 
curtilor si gospodariilor, somptuozitatea 
impresionanta si plina de personalitate a acestor 
constructii pe care codrenii, oamenii locului, le-au 
imprumutat din Maramures, pentru a le imbogati si 
a le diversifica. Acum, de la volanul masinii, atent 
la neregularitatile drumului, isi lasa gandul sa 
zboare in cautarea acelei uimiri, din copilarie in 
cautarea amintirii ultimelor descoperiri placute cu 
care aceste locuri l-au primit atunci. Se uita discret 
la tatal lui, bunicul, lui Claudiu nepotul lui de sora. 
Îi era dor de unchiul Traian si astepta intalnirea cu 
emotie si nerabdare, dar si cu un secret sentiment 
de vinovatie. Primise, dupa prima vizita facuta cu 
masina pe aceste meleaguri, de la care au trecut 
mai bine de 5 ani, o scrisoare recomandata din 
partea unchiului Traian, prin care ii spunea ca il 
lasa vederea si ar avea nevoie de tratament si 
medicamente. El a citit-o podidit de o mare tristete 
si si-a promis ca isi va face timp sa-i scrie si sa-l 
invite la Bucuresti pentru un consult si un 
tratament adecvat. Dar zilele au trecut, el, prins in 
vartejul grijilor cotidiene, a tot amanat raspunsul, 
apoi, datorita faptului ca nu a mai primit alte 
scrisori de la unchiul, uitarea s-a asternut peste 
prima scrisoare, de care, de cate ori accidental isi 
amintea, il inunda un val de rusine si de dureroasa 
vinovatie. 
 Ziua era foarte frumoasa, o dupa-amiaza 
de iulie plina de soare si pace, impodobita cu 
bogatia culorilor campului de la verdele intens al 
pajistilor cu nutret, la galbenul auriu al holdelor de 
orz si de grau, intinse pe pantele dealurilor din jur. 
Desi era pentru a doua oara cand facea drumul cu 
masina de la Zalau la Baita de sub Codru, la 
intrarea in Cehu, unde drumul se despletea in trei 
directii : una ce avansa spre centrul micului orasel 
transilvan, a carui denumire amintea de centrul 
Europei, a doua ocolea curtea intinsa a unui 
combinat de prelucrare si industrializare a 
lemnului, mergand spre Baia Mare si a treia se 
desfasura peste dealuri printr-o minunata padure 
de foioase, legand Cehu de Satu Mare. Stiau ca 
fata de directia pe care veneau, trebuie sa urmeze 
un drum la stanga, dar atat drumul spre Baia Mare, 
cat si cel spre Satu Mare erau in stanga drumului 
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lor, ei alegandu-l din neatentie pe cel mai din 
stanga, furati probabil de fascinatia si racoarea 
padurii in care avansa o banda de asfalt bine 
intretinuta. Au parcurs 10 km pana cand bunicul 
Gheorghe Indre a realizat ca nu e corect, 
observand o piatra kilometrica ce mentiona 
distanta pana la Sopor. Au intors masina in padure, 
dupa care, la intersectia buclucasa, au ales corect 
drumul de Baia Mare, avansand printr-o zona de 
platou intins, marginita de o parte si de alta de 
helestee cu peste, crescatorii amenajate si 
intretinute de priceperea si stradaniile oamenilor 
locului. 
 Bunicul a inceput sa le povesteasca 
amintiri despre aceste locuri, aratandu-le, undeva 
in partea dreapta, o culme de deal impadurita pana 
sus, pe care el o denumea coasta Mânăului, din 
care, in copilaria sa, culesese odata - impreuna cu 
mama lui Maria Raihel - ciuperci de padure, unul 
din darurile oferite de codru oamenilor cu 
generozitate, dar si cu conditia de a cunoaste foarte 
bine ciupercile comestibile. 
 Nu stia cum se intamplase ca printre cele 
culese s-au strecurat si cateva ciuperci nebune, 
acasa, dupa ce le-au gatit si mancat, lui facandu-i-
se foarte rau. Femeie practica si experimentata, 
Maria Raihel a realizat imediat despre ce este 
vorba, a scos repede copilul afara din casa si l-a 
ajutat sa vomite tot ce mancase, dupa care l-a 
hranit cu lapte proaspat muls si l-a tratat cu leacuri 
babesti ce le stia din vechime. Copilul si-a revenit 
datorita interventiei rapide si eficiente si, spunea 
el, datorita vointei lui Dumnezeu, ocrotitorul 
oamenilor si al firii. 
 Le mai povestea cum, prin anii ‘20, pe 
cand avea 7 - 8 anisori, s-a urcat intr-o zi de vara 
ca aceasta, intr-un par batran si inalt, ce strajuia cu 
semetie una din livezile bogate de langa curtea lor. 
Îsi umpluse sanul cu pere parfumate si dulci, 
fericit de izbanda sa, entuziasmat si multumit ca 
si-a invins spaima si a reusit sa urce pana in varf, 
unde, sub mangaierea ocrotitoare si hranitoare a 
soarelui, atarnau cele mai coapte si mai frumoase 
fructe. 
 Pomul insa era scorburos si inselator, una 
din cracile pe care el s-a cocotat cu agilitate de 
maimuta, s-a rupt cu un parait prelung si dureros, 
copilul prabusindu-se prin frunzisul des al 
copacului pe solul tare si batatorit de toti cei care 
veneau sa culeaga roadele cazute, atrasi de 
dulceata lor. 
 Cateva clipe el a ramas nemiscat, apoi a 
simtit o durere cum nu suportase niciodata pana 
atunci, s-a chircit si a ramas acolo, la umbra 
pomului, pana seara, cand l-au gasit ai lui si la-u 

dus acasa in brate, el nemaifiind in stare sa se 
ridice singur si sa mearga. 
 A stat la pat saptamani in sir, cu pantecele 
rascolit de dureri, doftoricit de mama sa cu ceaiuri 
de sunatoare si tei, cu alte leacuri babesti, 
cunoscute in Baita, hranit cu lapte proaspat si cu 
branza, refacandu-se incet, incet. Acea intamplare 
nefericita insa avea sa-l urmareasca in lunga sa 
trecere pe pamant, deoarece doctorii i-au spus zeci 
de ani mai tarziu, ca stomacul sau s-a deplasat din 
acea cazatura si noua pozitie a favorizat aparitia si 
dezvoltarea unui ulcer gastric de pe urma caruia 
avea sa sufere toata viata. 
 Privind dealurile Baitei de sub Codru, isi 
amintea de tovarasii sai de cosit din tinerete 
Samson al Anicai si Simion al Petri, primul 
personaj cu nume de erou biblic fiind pe vremea 
aceea o adevarata intruchipare a fortei si barbatiei, 
om cat muntele, cum spunea Gheorghe admirativ, 
stiind despre el ca s-a stins de multa vreme, 
ingropat intr-o uitare definitiva, pe care el o 
spulbera acum pentru cateva clipe vorbindu-le, 
despre fostul sau prieten, atat de admirativ si de 
frumos fiului si nepotului sau, care-l ascultau 
vrajiti. 
 Schimba insa acest registru grav cu o 
afirmatie sugubeata, spunandu-i nepotului venit de 
peste mari si tari cu o uriasa pasare de otel, croita 
de tehnica moderna, ca ei merg acum spre locul 
unde “Dracul si-a uitat opincile in saracie si 
noroi”, marturisire care, desi era spusa cu un ton 
sagalnic, explica suferinta si revolta care l-a 
cuprins pe el in anii tineretii, cand a hotarat sa 
paraseasca pentru totdeauna aceste meleaguri, 
pentru a trai intre straini, nedorind si nereusind 
insa niciodata sa-si uite radacinile si sa nu respecte 
pana la veneratie aceste locuri in care si-a trait 
miracolul copilariei si tumultoasa si bogata 
experienta de viata a primei sale tinereti. 
 Patrunsesera bine in comuna, de acum 
toate casele si curtile ii erau familiare bunicului si 
tresarea la intalnirea fiecarui om mai in varsta, pe 
unii dintre ei parand a-i recunoaste chiar din 
aceasta trecere lenta a masinii. 
 Au trecut pe langa curtea mare, strajuita de 
brazi, la intrare, in fundul careia era situata inca 
fosta casa a lui Ferencz Iorka, boierul satului; le-a 
aratat apoi copilului si nepotului sau locul unde a 
fost casa lui Stefan a lui Mihai, figura legendara de 
primar din anii interbelici, troita construita de 
“americanul”, satean imbogatit in America, care, 
la intoarcere a pradat toti banii pe chefuri, bautura 
si afaceri paguboase, sfarsindu-si existenta singur 
si orb, intr-o tristete necrutatoare; le-a aratat apoi 
curtea mare a Bisericii tintirimul, in mijlocul 
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careia strajuia semeata si ocrotitoare biserica 
baitenilor. 
 Casa unchiului Traian era aproape de 
capatul opus al satului, undeva, in dreapta, la o 
margine de sat, de la care (nici doua sute de metri) 
incepea codrul atotstapanitor. 
 Au oprit masina la o intersectie in T, din 
care se facea in dreapta drumului principal o ulita 
de pamant, marginita de un sant de scurgere 
colector, pe fundul caruia susura neintrerupt un 
firicel de apa. S-au oprit in fata unei porti de lemn, 
langa care era o banca pe care odihnea o femeie in 
varsta, cu privire agera si trasaturi regulate, cu fata 
brazdata de riduri, care insa nu puteau ascunde 
total farmecul si frumusetea luminoasa a acelui 
chip. 
 Cand l-a vazut pe Gheorghe coborand 
dintr-o masina alba, cu numar de Bucuresti, femeia 
a avut o tresarire, urmata de o explozie de bucurie, 
care i-a inundat intreaga figura, facand sa iradieze 
in jur bucuria unei revederi parca mult asteptate, 
surpiza de a primi de undeve din tineretea sa 
indepartata un mesager si un martor drag al 
vremurilor apuse si, gatuita de aceasta vizibila 
emotie, batrana l-a intampinat zicandu-i : “Vai, 
frate, ai venit sa-l mai vezi pe badea Traian ? Tare 
mult s-o bucura cand te-o vedea, ca tare-i singur si 
parasit !” 
 Gheorghe s-a simtit inundat si el de un val 
de caldura, s-a apropiat de batrana, a imbratisat-o, 
apoi, dupa un efort de recunoastere, i-a spus : “Esti 
cu 7 - 8 ani mai tanara ca mine, nu-i asa ?!” 
Batrana a confirmat si in vocea ei se simtea o unda 
de admiratie si respect, venita probabil de undeva 
de foarte departe, din vremea in care, la horile din 
sat ea, copil fiind, il admira in secret pe Gheorghe, 
unul din cei mai frumosi tineri ai satului si care, in 
plus, avea si renumele de om foarte destept si 
apreciat, care citeste si scrie fluent, este harnic si 
foarte priceput in  munca la padure si-n treburile 
campului. 
 Dar marea veste pe care Gheorghe a 
receptat-o din intampinarea ei a fost aceea ca 
fratele sau va avea inca puterea si resursele 
sufletesti sa se bucure de vizita sa si a copiilor sai, 
cu atat mai mult cu cat era neanuntata si se 
constituia deci intr-o placuta surpiza aproape 
irepetabila. 
 Vecinii de vis-a-vis de batrina, oameni 
ceva mai tineri, l-au recunoscut si ei pe Gheorghe 
Indre ca pe unul din generatia parintilor lor, despre 
care acestia povesteau adesea cu respect si secreta 
admiratie. Il mai stiau de altfel si din alte dati, 
cand mai venise in vizita la badea Traian. 

 I-au invitat sa treaca prin pajistea cosita 
din gradina lor, stiind ca ulita era mai accidentata 
si mai greu de parcurs, mai cu seama pentru 
batran. 
 In fundul gradinii acelor oameni curgea un 
parau, peste care, in fiecare an unchiul Traian dura 
o punte de barne cioplite de mana lui pentru a 
putea trece cu piciorul, carutele si caii trecand 
direct prin albie.   Albia strajuita de salcii pletoase 
si lastaris, marginea satul definindu-i precis 
limitele spatiale ceea ce amintea de granita 
naturala a tarii, facuta la sud de Dunare . Dincolo 
de acest pârâiaş si paralel cu albia lui se intindea 
un alt drum de pamant, ce venea dinspre sat si 
avansa înspre codru pe la poala unei spinari 
domoale de deal. In stanga, fata de punte, pe 
marginea acestui drum, dupa cca. 50 - 100 metri, 
mai supravietuiau doua curti si doua case 
batranesti vecine, prima parasita dupa moartea 
Broscuţei, vecina unchiului său pe care Gheorghe 
şi-o amintea din anii copilariei, iar a doua era 
ograda mare, frumos imprejmuita de un gard inalt 
din uluca de stejar, bine intretinut, impresionant 
prin verticalitatea si uniformitatea alcatuirii sale, 
delimitand suprafata dreptunghiulara a curtii si 
gradinii unchiului Traian. 
 Aici în aceast perimetru pentru ei absolut 
special, a început totul, în această curte era casa 
bunicilor lui Ghiţă, casa modestă dar pentru el 
plină de măreţie şi eleganţă în care s-a născut tatăl 
lui şi bunicul lui Claudiu, casa părintească a lui 
Gheorghe în care au trăit părinţii lui Vasile şi 
Maria şi din a căror râvnă iubire şi strădanie s-au 
născut existenţele lor confruntate acum cu toate 
minunile şi grijile lumii moderne. Drumul parcurs 
în strălucirea acelei după amiezi de iulie a anului 
1992 va rămâne ca o referinţă călăuzitoaare, ca 
mâna curentă a urcuşului lor existenţial care le va 
permite să se sprijine de ea şi să se echilibreze 
cand furtunile şi  încercările vieţii îi vor determina 
să caute firul ce descifrează îeşirea la lumină din 
labiritul întortocheat şi întunecos al momentelor de 
cumpănă.  
Bucureşti ianuarie 2009  

 
Dr.ing. Gheorghe Indre 

 
 
Gheorghe Indre este, prin excelenţa, un 
sentimental al pitorescului bucolic, un poet al 
drumurilor care urcă din amintiri şi se înalţi spre 
cer, sfinţindu-se, deci. Pentru autor, personaj 
contaminat de maladia sensibilităţii intelectuale, 
orice drum pare o cale a Damascului. "Am păstrat 
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în suflet, îmi mărturisea recent Gheorghe Indre, 
câteva imagini cu conotaţii mistice, dar şi mitice, 
prin dimensiunea cosmică, prin cutremurul 
interior şi fiorul sacru care mi-au fermecat viaţa. 
Imaginea drumului din hotarul satului, viscolit de 
paiele care cădeau din care, colbul de aur în care 
mi se afundau picioarele, mereu acelaşi drum şi 
noi mereu alţii, toate acestea la un loc mi-au 
rămas adânc înfipte în suflet stârnind întrebări ale 
rostului nostru pe pământ." De altfel, bun 
cunoscător al operei lui Mircea Eliade, Gheorghe 
Indre îţi poate vorbi ceasuri întregi despre sacru 
şi profan, despre înnăscuta aspiraţie a umanului 
spre veşnicie, despre insuficienţa determinismului 
materialist de a explica lumea. De la prima iubire, 
"mă îndrăgostisem odată de o fată din Constanta 
şi i-am scris aşa: Frumoasa, frumoaselor Mării", 
la amintirile anilor petrecuţi în satul Luna, 
paginile sale de proză se cuprind într-un poem 
închinat vieţii şi slavei lui Dumnezeu. Cu 
siguranţă, Gheorghe Indre este un talent autentic, 
un fin observator al luminii şi umbrelor sufleteşti, 
un descriptiv şi un analist profund, totodată. În 
aşteptarea primului volum de proză semnat 
Gheorghe Indre, vă propunem astăzi spre lectură 
un fragment semnificativ. 
 
Alexandru Mihailă 
 Scriitor 
 
 
 

 DEALURILE 
 
Dealurile erau pentru Gheorghe nişte prieteni 
dragi, ele făceau parte din registrul de simboluri şi 
reprezentări pe care 1-a descoperit din primele zile 
ale existenţei sale. Copil fiind, le privea ca pe nişte 
uriaşi cuminţi, încremeniţi într-o mută aşteptare, 
dormindu-şi parcă somnul existenţial de durată 
geologică. Neavând decât un singur frate şi 
locuind la margine de sat, la limita dintre codru şi 
aşezare, şi-a populat lumea copilăriei cu prieteni 
neînsufleţiţi cărora el le atribuie rol de tovărăşie ca 
şi colegilor de şcoală de mai târziu, din magica 
sală de clasă a învăţătorului Ciulea venit de 
undeva de departe din Regat. Toate dealurile 
satului aveau nume pe care cei mari le dăduseră 
într-o savantă cheie de codificare a locurilor ce se 
numeau: Ursoiul, deal având forma unui imens urs 
aflat în mers, Coasta, deal prelung eu forma 
încovoiată. Totul, deal masiv şi uriaş 
atotcuprinzător. sau uneori aveau asociate nume de 
strămoşi ai sătenilor sau de evenimente notabile 

care au rămas înregistrate în memoria colectivă şi 
s-au transmis peste generaţii ca asocieri 
indisolubile cu elementele de geografie a locului. 
Vara, urca pantele domoale ale dealurilor cu vitele 
la păscut, încântat de mulţimea de flori de câmp, 
de varietatea plantelor, mângâiat de atingerea 
mătăsoasă a ierbii, un răsfăţ, savurat din plin şi 
resimţit pe pielea lină si netedă a obrazului când se 
culca în iarbă pentru a privi albastrul cerului 
rotund sau pentru a număra norii, adevăraţi 
moşnegi cu bărbi albe ce se alungau unii pe alţii 
sau păreau că se adună în taifasuri sau tainice 
spovedanii pline de mister. 
Iarna dealurile reprezentau drumurile de zăpadă 
ale pârtiilor definite de săniile lor cu tălpi de lemn 
meşteşugite cu pricepere şi dragoste de Văsălică, 
tatăl lor. Alunecarea pe sanie, soră a zborului, îi 
dădea senzaţia de plutire, de intrare într-un spaţiu 
magic din care dispăreau toate obstacolele şi în 
care emoţia coborâşului în viteză, le umplea 
sufletele de o bucurie clocotitoare, ce exploda în 
chiote prelungi, adevărate spade de vibraţie ce 
spintecau aerul rece făcându-1 să răsune şi să 
transmită parcă intensitatea trăirii întregului spaţiu 
inert din jurul lor. 
Primăvara, de la apariţia ghioceilor timizi şi până 
la înveşmântarea în covoare de toporaşi, dealurile 
îşi schimbau înfăţişarea permanent îmbogăţind-o 
cu desene din ce în ce mai viu colorate şi mai bine 
reliefate de explozia creşterii ierburilor câmpului, 
fenomen care îşi atingea suprema măreţie şi 
splendoare la început de iunie înainte de începerea 
primei coase. Tot în cursul primăverii pe dealuri 
apăreau şi se mişcau într-un zumzet necontenit 
popoare de insecte, pline de viaţă şi frumos 
colorate, îndeosebi fluturii a căror gingăşie, graţie 
şi eleganţă, l-au atras şi bucurat întotdeauna. Nici 
toamna nu era mai puţin generoasă în daruri cu 
aceste cuminţi şi aparent nepăsătoare arătări care 
erau pentru el, dealurile locurilor natale. Totul 
debuta prin învechirea verdelui care în procesul de 
maturizare aluneca în tonuri de galben pentru ca 
apoi. mai cu seamă, prin locurile în care dealurile 
adăposteau, susţineau şi hrăneau cu dărnicie pe 
spinările lor împovărate codrul sau livezile pline 
de arome, culoare şi de rod, să treacă din tonuri de 
galben în ruginiu sau roşu aprins spectacol atât de 
măreţ încât uneori ochiul îşi ferea privirea de atâta 
strălucire şi culoare. Acest spectacol se derula 
peste zile ca o frumoasă iluzie, ca o aparentă 
plăsmuire ireală ce se termina în desfrunzirea 
arborilor dragi şi îngroşarea covorului de materie 
vegetală ce se aşeza proiector pe pământ ca o 
plapumă menită să-1 apere de frigul viitor al iernii. 
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Unde nu era codru sau, unde nu erau livezi, sau vii 
pline de parfumul strugurilor şi fructelor, toamna 
aducea cu ea parcă o uriaşă pensulă cu care colora 
totul în tonuri de maro, până la venirea zăpezii de 
iarnă. 
Toate aceste transformări făceau parte din viaţa 
dealurilor atât de dragi, pe care le-a privit toată 
viaţă cu nostalgie, cu nesaţul celui însetat ce le-a 
descoperit ca pe nişte izvoare de linişte şi 
înţelepciune care nu aveau semeţia şi trufia 
munţilor de piatră, dar nici întinderea uniformă şi 
plată a şesurilor bătute de vânturi şi furtuni sau 
inundate de soarele pârjolitor al unor veri 
toropitoare, locuri pe care deşi le-a colindat şi 
înfruntat de multe ori nu a putut să le înţeleagă şi 
să şi le aproprie niciodată. 
Uneori vara după ploi torenţiale violente pe trupul 
dealurilor se prăvăleau uriaşe şuvoaie de apă ce 
săpau şanţuri adânci, adevărate riduri ce brăzdau 
feţele netede ale prietenilor săi, lăsând urme 
adânci, smulgând din trupul încremenit mari halci 
de pământ roşcat şi depozitând la bază adevărate 
movile de ţărână fină, spulberată în colb învârtitor 
în perioadele uscate şi uneori secetoase ale verii. 
Pe el îl întristau toate aceste transformări şi suferea 
cu sinceritate pentru aceste răni urâte pe care le 
percepea ca pe nişte cicatrici adânci ce nu se 
închid niciodată. 
În alte daţi vedea cum trupul greu masiv şi aparent 
indestructibil al dealului se rupea sub apăsări şi 
dureri a căror cauză nu a înţeles-o şi nici nu a vrut 
să admită vreodată că este perfect justificată. În 
cursul acestor dezmembrări dureroase dealurile 
luau în curgerea lor la vale, case, păduri sau livezi, 
tot ceea ce ţineau pe trupurile lor uriaşe. 
Pentru el. ca şi pentru săteni, asemenea întâmplări 
aveau dimensiuni dureroase, ele făceau oamenii 
să-şi aducă aminte de sfârşitul lumii, erau primite 
ca nişte pedepse colective, cu proporţii şi 
dimensiuni apocaliptice. Uneori înălţau rugi de 
apărare, adevărate strigăte disperate după ajutor şi 
căutau explicaţii în greşelile şi răutăţile săvârşite 
de ei între ei sau în relaţie cu lumea din jur, forme 
incipiente total neconştientizate ale preocupărilor 
pentru mediul înconjurător ce vor constitui mari 
griji pentru nepoţii şi strănepoţii lor. 
Târziu în anii bătrâneţii el, care lucrase în prima sa 
tinereţe la tăiere de pădure, care se exploata atunci 
sistematic şi cu grija de a nu distruge tot, a 
constatat cu tristeţe furia barbară si nimicitoare a 
oamenilor care au primit pădurile şi au început un 
proces nemilos de tăiere, dezvelind trupul dealului 
de mantia sa protectoare şi lipsindu-1 de forţa 
rădăcinilor care îmbrăţişau şi asigurau unitatea 
masei de pământ ce constituia dealul. După ce au 

fost dezvelite pantele uşor accesibile, dealurile din 
jurul satului afectate de aceste nesăbuinţe omeneşti 
s-au rupt dureros căscând mari prăpăstii între ele şi 
restul pădurii, blocând accesul la ce a mai rămas 
parcă într-un disperat efort de autoapărare şi 
avertizare a prăpădiţilor de oameni care din 
prieteni şi vizitatori dragi se transformaseră în 
duşmani înverşunaţi, plini de disperare şi ură 
distrugătoare. 
Dealul era inseparabil de structura mentală a 
acestor locuitori, el devenea uneori un lait motiv al 
gândirii, alteori un obiect al contemplării, şi era 
admirat chiar şi atunci când era perceput ca un 
element nepăsător, insensibil şi duşmănos, faţă de 
viaţa şi grijile lor. Gheorghe îşi amintea de serile 
de vară din adolescenţa în care unul dintre 
prietenii săi, Samson al Anicăi. doinea, urcând 
pieptul unui deal spre o tainică întâlnire de dor, iar 
din cântecul lui Samson el a reţinut rostită cu trăire 
intensă descrierea dealului: "Dealule cu pietricele / 
Eu te urc cu dor şi jele / Dealule cu bolovani / Eu 
te urc cu mulţi duşmani", versuri ce scoteau în 
evidenţă pe de o parte dimensiunea şi importanţa 
dealului în raport cu mulţimea de pietricele, dar şi 
rolul lui de spaţiu de referinţă de loc îndrăgit, de 
mediu familiar şi de confesor, căruia putea să-i 
încredinţeze ca unui preot la spovedanie, fără frica 
că va fi trădat, suferinţa lui de flăcău îndrăgostit, 
teama nedefinită clar că nu îi va fi pe deplin 
împărtăşită iubirea, dar şi opoziţia familiei care nu 
era de acord cu fata aleasă. 
Toate aceste reprezentări şi impresii personale, 
conturate în imagini uneori foarte clar definite şi 
cu culori precise alteori fulgurante, vagi şi 
schimbătoare dar întotdeauna încărcate de 
semnificaţii şi sugestii, au făcut parte din zestrea 
mentală a lui Gheorghe, l-au îmbogăţit şi l-au 
însoţit pe drumurile sale, au reînviat şi tainic l-au 
hrănit, revenindu-i adesea în minte, de multe ori 
sub incidenţa unor impulsuri exterioare venite din 
jur. sau sub impactul unor fragmente de 
conversaţii cu oamenii întâlniţi, întotdeauna însă 
ele au acţionat asupra firii şi spiritului său benefic 
si ocrotitor. 

 
Dr.ing. Gheorghe Indre 
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 MESAJ DE FELICITARE DE 
PAŞTE 2009 

 
Mintea omului contemporan explorează, 

folosind gândirea logică şi impresionata ei 
prelungire instrumentală din zilele noastre, 
intervale de timp care se întind de la miliardimile 
de secunda din tehnologia calculatoarelor până la 
miliardele  de ani în care se exprima vârsta 
universului şi a componentelor sale. Spaţiile 
străbătute în demersurile ei de cunoaştere sunt 
practic nemărginite, ele se măsoară în ani lumină 
dar şi în dimensiuni inimaginabil de mici cum sunt 
cele ale lumii particulelor elementare.  Şi cu toate 
aceste posibilităţi demiurgice - altădată incredibile 
- marile îngrijorări, probleme şi ameninţări vin din 
realitatea imediată şi palpabilă a societăţii marcată 
de criza economică şi financiară fără precedent. 

Cauzele profunde ale crizei pe care le 
relevă fără tăgadă orice analiză onestă, lucidă şi 
capabilă să meargă la rădăcina lucrurilor stau în 
lăcomia împinsă la extrem a multor oameni, în 
indiferenţa faţă de problemele celorlalţi într-o 
exacerbare a individualismului şi o cultivare a lui 
ca valoare precum şi în construcţia instrumentelor 
pentru satisfacerea poftelor ale celor puţini bogaţi 
şi  puternici care decid asupra destinelor celor 
mulţi. 

În faţa unei astfel de crude realităţi în care 
confuzia se adânceşte pe zi ce trece nevoia de 
ancore stabilizatoare este mai stringentă decât 
oricând. Pentru multe zeci de milioane de oameni, 
aparţinând lumii creştine, aceste ancore sunt 
valorile teologale fundamentale: credinţa, 
dragostea şi speranţa enunţate de Apostolul Pavel 
în superba sa scrisoare de învăţătură către 
Corinteni. Pentru aceşti oameni gândirea raţională 
este acompaniată omeneşte de teritoriul stărilor 
emoţionale populat de bucurii, tristeţi , spaime, 
nădejdi, şi alte trăiri dar şi de crezul că nu sunt 
niciodată singuri, că Dumnezeu veghează asupra 
lor şi le luminează calea ajutându-i să biruie 
întunericul şi neputinţele. 

Dintre cele trei valori menţionate cea mai 
greu de dobândit, păstrat şi apărat este în opinia 
mea credinţa că moartea nu reprezintă sfârşitul 
definitiv ci momentul de început al confruntării 
spiritului omenesc cu eternitatea, moment greu 
pentru a cărui confruntare şi dezvoltare ulterioară 
viaţa pământească ar trebui să fie un continuu efort 
de pregătire.  Prin tot ceea ce reprezintă în 
simbolistica şi gândirea creştină Sărbătorile de 
Paşti vin să ne întărească forţele în acest efort 
reînnoindu-ne credinţa prin reamintirea 
sacrificiului suprem al domnului nostru ISUS 
răstignit pe dealul Căpăţânii.  

În fiecare primăvară, odată cu triumful şi 
renaşterea vieţii sub toate formele ei vegetale şi 
animale de manifestare, cu toată diversitatea de 
culori, parfumuri sunete şi imagini pline de 
promisiuni şi speranţe,  rememorarea jertfei fiului 
lui Dumnezeu pentru izbăvirea păcatelor omeneşti 
şi biruinţa lui asupra morţii prin înviere şi 
confirmarea veşniciei vieţii ne întăreşte pe noi în 
lupta cu greutăţile de zi cu zi şi ne dă puterea 
necesară pentru a depăşi toate obstacolele şi 
spaimele, pentru a merge mai departe în marea şi 
efemera noastră trecere pe acest pământ. 

Sărbătoarea Sfintelor Paşti ne uneşte în 
trăirea comună a momentului Învierii, în bucuria 
rezultată din triumful vieţii asupra morţii şi ne dă 
prilejul să fim alături de cei dragi, cu sufletele 
pline de lumina şi strălucirea unică a acestui 
moment înălţător al anului.  

Cu aceste modeste reflecţii în minte vă 
urez să petreceţi sărbătorile de Paşte alături de cei 
dragi dumneavoastră, în pace şi linişte, cu sănătate 
şi multă fericire, şi însoţesc aceste urări de vestea 
minunată ce devine  tradiţionalul salut adus de  cea 
mai mare sărbătoare religioasă a anului: 

HRISTOS A ÎNVIAT ! 
 
 
 

Dr.ing. Gheorghe Indre 
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Gl. Bgd. (r) dr. Gheorghe Văduva 

 
 

FURIA VÂNTURILOR 
HAOTICE 

 
În aste vremuri de la răscruce de vânturi, 

nu sunt şi nu pot fi prea multe de spus. Pentru că 
vânturile n-au nici istorie, nici valoare, nici repere, 
nici locuri în care să se adăpostească. Sunt vânturi 
şi atât. Vin şi trec. Distrug şi trec mai departe. 
Uneori, mişcă morile de vânt şi instalaţiile eoliene, 
iar când sunt brize, răcoresc puţin, puţin de tot, 
atât cât le dă voie soarele arzător, frunţile năduşite. 
Uneori, aceste vânturi se numesc uragane. Şi 
distrug ţărmuri, oraşe şi oameni. Alteori, se 
numesc vânturi nebune. Şi nu ştii ce şi cum pot 
distruge. Primele – uraganele – sunt vânturi grave, 
ucigătoare, dar cinstite. Bat cu forţă, sunt inamici 
redutabili şi necruţători. Dar ştii că vin, că fac 
prăpăd şi te pregăteşti pentru a înfrunta sau a 
depăşi prăpădul. Sau pentru a pieri în vâltoarea lui. 
Vânturile nebune sunt şi ele aşa cum sunt: nebune. 
Nu te aştepţi la nimic bun de la ele. Sunt nebune 
şi, ca orice lucru ne-bun, îşi fac de cap. Poţi fi, 
totuşi, la marginea lor, te poţi feri de ele, aşa cum 
te fereşti de nebunii şi de nebunia lumii.  

Cele mei periculoase dintre toate sunt însă 
vânturile haotice. Vânturile înşelătoare. Vânturile 
neliniare. Vânturile cu intensităţi aleatoare. 
Vânturile vânturilor necunoscute. Iar cele mai 
multe dintre aceste păcătoase vânturi ale vânturilor 
necunoscute bat pe tărâmurile vulnerabile şi 
fragile ale sufletelor şi ale civilizaţiilor. Unele 
dintre aceste vânturi sunt alimentate şi chiar 
produse de diferenţele foarte mari de presiuni şi de 
interese dintre de guverne şi populaţii, dintre 

bogaţi şi săraci, dintre bine şi rău, dintre frumos şi 
urât, dintre tineri şi bătrâni, dintre respect şi 
bădărănie. Am uitat să mai spunem 
„dumneavoastră”. Toţi suntem „tu”, toţi suntem 
nume comune, scrise cu literă mică în alfabetul 
ciuntit al „bunăcreşterii” întâmplătoare.  

Strada dictează comportamentul. Strada 
bandelor care se înfruntă sângeros pentru 
supremaţie interlopă, strada paşilor nesiguri, strada 
fricii, strada barurilor în care mor oameni, strada 
disperărilor mute, strada paşilor pierduţi şi a 
pierzaniei paşilor mărunţi ai vieţii. Dar strada este 
aşa, pentru că lumea este aşa. Pentru că ticăloasa 
noastră viaţă este aşa. Mai exact, făcută să fie aşa. 
Când, pe 30 decembrie, în ajunul finelui anului, un 
prim-ministru îşi începe mandatul acuzându-i pur 
şi simplu pe acei bătrâni ai naţiei care încă mai pot 
munci că îşi permit „dezmăţul” de a cumula pensia 
cu salariul, ca şi cum salariul li s-ar da de pomană, 
te apucă râsul-plânsul. În loc să mulţumească 
naţiei că mai ţine încă ţara pe umeri ei firavi, 
inclusiv prin bătrânii care, deşi ar fi trebuit să stea 
acasă şi să-şi oblojească rănile unei munci dure, de 
o viaţă, mai lucrează încă prin spitale, prin şcoli, 
prin instituţiile de cultură, prin armată – şi cei mai 
mulţi dintre ei lucrează chiar foarte bine –, fiecare 
fiind plătit potrivit legilor elaborate de parlament 
şi puse în aplicare de guvern. Constituţia României 
nu interzice dreptul la muncă, ci, dimpotrivă, îl 
garantează, îl consfinţeşte, îl înnobilează... Dar 
asta n-are cum s-o ştie un prim-ministru care este 
specialist în drept constituţional... 

Cuvintele aruncate ca nişte săgeţi haotice 
de cei care ar trebui să-şi onoreze şi să-şi 
înnobileze, prin eleganţă şi bună măsură, fiecare 
vorbă pe care o spun – pentru că sunt aleşii naţiei, 
sunt servitorii ei, şi nu stăpânii ei – înveninează 
viaţa, distrug sufletele oamenilor. A dispărut 
aproape cu desăvârşite chiar şi politeţea primară a 
civilizaţiei hominienilor. Unii dintre aleşii 
neamului zâmbesc superior, când ar trebui să 
plângă, alţii nu-şi pot stăpâni reacţiile viscerale la 
lucruri foarte normale în vremuri tulburi, alţii 
generează sau întreţin furia asta păcătoasă care ne 
guvernează viaţa. Furia vânturilor turbate. Sau 
prefăcătoria vânturilor asimetrice şi haotice. 
Desigur, unii joacă teatru. Fac chestia asta dură în 
faţa presei şi a plebei care se uită la televizor şi 
votează pe cel mai şmecher. Sau o fac, aşa, pur şi 
simplu... Pentru că aşa sunt ei făcuţi.  

Iar strada nu are de ales. Face şi ea cam la 
fel. Clanurile de ţigani şi de interlopi de tot felul o 
transformă în câmp de bătaie, pungaşii de drumul 
mare atacă bănci şi case valutare, cozile de la 
ghişeele unor dintre instituţiile statului, cresc în 
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loc să dispară, pentru o aprobare sau un act ce ţi se 
cuvine trebuie să faci zeci de drumuri. Toate sunt 
pe dos. Nu le poţi sesiza evoluţia, tendinţa, 
caracteristica etc. etc. Pentru că nu au legi, nu au 
caracteristici. Au evoluţii ciudate, neliniare şi 
haotice. Unii dintre tineri nu mai cedează locul 
femeilor gravide şi bătrânilor pe scaunele din 
tramvaie, dar asta nu-i o noutate, iar unii dintre 
bătrâni, în loc să-şi vadă de povara bătrâneţii lor, 
se leagă la tot pasul de fetele care poartă fustă 
scurtă, de băieţii care poartă pantaloni cu turul la 
genunchi, ridică glasul la ei, ţipă să fie respectaţi. 
I-a prins şi pe ei furia vânturilor haotice.  

Jumătate din forţa de muncă a naţiei s-a 
dus prin alte părţi, condiţia românului s-a degradat 
lamentabil, economia a fost complet distrusă sau 
înstrăinată, creşterile (dacă se poate vorbi de aşa 
ceva) sunt artificiale, se bazează pe accelerarea 
consumului, pe creşterea necontrolată a creditelor 
de consum, pe banii aduşi în ţară de investitorii 
străini (care au înmulţit numărul supermarketurilor 
şi pe banii depuşi la băncile din România de 
muncitorii români care lucrează în străinătate, 
învăţământul se reformează la nesfârşit, armata s-a 
redus cu mult sub strictul necesar, bugetul apărării 
a scăzut cu mult sub pragul siguranţei strategice…, 

dar …, mergem înainte, cu vânt haotic şi din pupa 
şi din prova şi din babord şi din tribord… 

Parcă nici vremea nu mai este ce a fost. 
Iarna nu mai este iarnă, vara nu mai este vară. 
Vara ninge, iarna plouă, primăvara şi toamna au 
dat colţul, pâraiele ies din matcă, au apărut, deja, şi 
în România uragane devastatoare, surpările şi 
alunecările de teren se înmulţesc, pădurile scad, 
avalanşele se rostogolesc peste oameni. Un 
cutremur ne-ar mai trebui, ca să fie dezastrul 
complet… Că un împrumutul la FMI am făcut. 
Pentru... finanţarea lanţului. Lanţului care ne va 
scoate din fântânile crizei sau care doar ne va 
spânzura. Un astfel de împrumut este absolut 
necesar, spun aleşii. Poate. Ei ştiu mai bine ca noi 
de ce au ei nevoie noii „nevoiaşi” ai noii noastre 
ere... Depinde însă ce vom face sau ce nu vor face 
cu banii care vor veni în tranşe… Dacă şi numai 
dacă vor binevoi haoticele vânturi carpatine să ne 
lase să mai facem ceva din ce s-ar mai putea face. 
Dacă nu, nu. Sunt vremuri de criză. Şi-n aste 
vremuri, vânturile bat, furiile cresc, disperările 
explodează şi speranţele mor. Chiar dacă se spune 
că speranţa nu moare niciodată, furia nu-i lasă nici 
o şansă. Furia ucide totdeauna speranţa.  

 
Gheorghe Văduva 

 
 

                

 Dr. Gelu Neamţu 

SUFLETUL LUI IANCU 
În istoria popoarelor apar uneori momente 

de cumpănă şi de primejdie. Atunci fatalitatea sau 
voinţa divină aduc în fruntea acelui popor una sau 
mai multe personalităţi pentru a-l călăuzi. 

La 1848 poporul român din Transilvania 
s-a aflat în primejdie de moarte; dar tot atunci, s-

au afirmat ca salvatori o pleiadă de conducători, în 
majoritate tineri, între care Avram Iancu a strălucit 
ca o preţioasă nestemată. 

Vrednici conducători au mai fost alături de 
el şi S. Bărnuţiu, şi I. Buteanu, şi S. Balint şi Al. 
Papiu Ilarian, şi mulţi, mulţi alţii, dar nici unul 
dintre ei nu a intrat atât de adânc în conştiinţa 
poporului român, nici unul nu s-a identificat atât 
de desăvârşit cu aspiraţiile sale ca tânărul, 
frumosul şi mândrul prefect ce în scurt timp primi 
numele acela atât de poetic, cum îl aprecia N. 
Bălcescu, de CRAI AL MUNŢILOR. 

Să începem cu interesanta mărturie a unei 
doamne (doamna Pipoş din Zlatna) care-i 
împărtăşeşte lui Aron Densuşianu că l-a cunoscut 
pe Avram Iancu pe când avea 10 ani. „Era – spune 
ea – un băiat blond, blând şi foarte modest. Am 
rămas înmărmurită când în revoluţiune aud 
deodată de numele lui atât de războinic”. 
Rezumându-se doar la blândeţe şi modestie, 
presupune, că nimeni nu i-ar fi prevăzut lui Iancu 
un viitor de revoluţionar. Şi totuşi ... la Târgu 
Mureş, în calitate de cancelist, la cele două 
calificative se mai adaugă şi altele, care 
îmbogăţesc nuanţele paletei. Iată cum îl cunoaşte 
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Iosif Sterca Şuluţiu: „student eminent, cu exterior 
plăcut, blondin, modest, cu inimă deschisă, sincer 
şi cu caracter, avea mult temperament dar era 
foarte tolerant – faţă de alte naţiuni şi confesiuni, 
apoi ţinea mult la parola cuvântului dat”. Acestui 
portret o cunoscută gazetă maghiară îi adăuga şi 
alte trăsături semnificative: Iancu – se spune acolo 
– „nu ştia să se încovoiască nici să se linguşească. 
Pe figura lui impozantă, şi pe faţa lui superbă 
bărbătească, se oglindea timbrul acelei conştiinţe, 
pe care singur convingerea meritelor proprii o 
poate da”. Cu alte cuvinte era mândru, dar nu era 
vanitos, iar şira spinării era întotdeauna dreaptă, 
fermă. 

Dar nu numai descrierea portretului său 
este grăitoare; mult putem afla despre 
temperamentul şi sufletul său rememorând una din 
cele mai cunoscute izbucniri ale sale, moment 
despre care acelaşi Şuluţiu, crede a şti că i-ar fi 
hotărât definitiv viitorul drum în slujba poporului 
român. 

Scena s-a petrecut în balconul dietei din 
Cluj, în ianuarie 1847. Impresionat de cinismul şi 
rapacitatea nobilimii maghiare ce vota proiectul de 
lege al nefastului urbariu care îl despoia cumplit 
pe iobag, Iancu „gemea ca un taur înferecat şi 
tremura ca varga, o convulsiune l-a cuprins. Îl 
scuturau frigurile”. A trebuit să-l ducă de-acolo. 
Este semnificativ în acest sens, că tot la şedinţa 
respectivă, se revoltă chiar şi un deputat maghiar, 
Kémény Dénes, care ia apărarea iobagilor arătând 
că după ce aceştia au fost despuiaţi de toate 
drepturile omului, de toată demnitatea omenească 
punându-i-se sarcini cari îi întreceau puterile, 
stăpânul îi ia tot ce a muncit bietul de el, apoi vine 
al doilea stăpân, statul; iar în final acest om în 
zdrenţe onest şi muncitor ajunge în situaţia ca nici 
acel pământ de trei coţi, care după moarte îi va 
acoperi trupul să nu fie al său. Pe drum, Iancu i-a 
mărturisit lui Şuluţiu, cu patos, că auzind 
ticăloşiile propuse de nobili „eram să mă arunc din 
galerie între ei şi să-i izbesc de perete”. Şi apoi 
citează cuvintele Iancului ce constituie chintesenţa 
revoluţionară a sufletului său, moment de referinţă 
al biografiei sale; „Nu cu argumente filosofice şi 
humanitare vei putea convinge pe acei tirani, ci cu 
lancea, ca Horia”. Va avea ocazia în curând să 
folosească lancea pomenită, deoarece tirania nu a 
cedat terenul fără luptă în Transilvania.  

El ştie să devină autoritar dacă e cazul, cu 
toate că este descris de contemporani ca un om cu 
fire blândă. Numai într-un singur caz se spune că 
îşi potolea cu anevoie mânia, când auzea batjocuri 
la adresa românilor, fie din gura vreunui dascăl, fie 
de la camarazii săi. Şi S. Dragomir comenta pe 

drept cuvânt că „Dacă pe lângă asemenea însuşiri 
el va izbuti să se impună şi în conducerea maselor, 
îl putem de pe acum socoti pe deplin format pentru 
rolul care îl aşteaptă”. 

Iancu polarizează miraculos poporul în 
jurul său, este unul din principalii organizatori ai 
adunării de la Blaj din Duminica Tomii. 

La începutul lunii mai, tânărul Avram 
Iancu, rosteşte şi în faţa autorităţii, a şpanului 
cameral Lázár György, hotărârea sa şi a poporului 
său de a se ridica la luptă. Cuvintele lui Iancu 
citate de numitul şpan sunt acestea: „românii nu 
cerşesc libertatea de la unguri; naţiunea română 
este destul de puternică pentru a-şi câştiga 
libertatea naţională luptând”. 

Şi la târgul de ţară din Câmpeni, Iancu 
face pasul hotărât spre luptă. Urcându-se pe o 
masă în mijlocul târgului vorbeşte poporului. 
Rezumatul discursului e scurt la Ciurileanu, cum 
scurtă va fi fost şi cuvântarea: „Toată Europa se 
înarmează pentru a izbândi libertatea. Românii se 
pregătesc de asemenea, fiindcă a sosit timpul să fie 
şi ei liberi”. Este interesant că toţi autorii, toate 
documentele, citează sau rezumă foarte pe scurt 
cuvântările sale. Nicăieri nu întâlnim discursuri 
lungi sau alambicate şi nu ni se păstrează pentru 
simplul fapt că ele nu au fost rostite. Şi totuşi, 
mulţimile înţeleg perfect mesajul. Reacţia la scurta 
cuvântare de mai sus vine spontan, mulţimea 
strigă: „Vivat Iancu! Vivat naţiunea română, să ne 
înarmăm!” 

Sentimentul propriei sale forţe, şi-l ia de la 
poporul ce stă în spatele său, cu aspiraţiile sale 
drepte şi în slujba cărora Avram Iancu ştie să se 
pună total şi necondiţionat cu sufletul şi trupul. 
Alecu Russo l-a auzit vorbind pe Câmpul 
Libertăţii în faţa celor 10.000 de moţi de sub 
comanda sa, la Marea Adunare din 3/15 Mai 1848 
şi ne dă fragmentul or poate esenţa acestei 
cuvântări, la fel de semnificativă ca şi cele de până 
atunci. El caută să impună mulţimilor conştiinţa 
forţei lor izvorâtă din forţa numărului: „Uitaţi-vă 
pe câmp românilor, suntem mulţi, ca cucuruzul 
brazilor, suntem mulţi şi tari, că Dumnezeu e cu 
noi”. 

Cuvintele sale sunt din nou scurte dar 
rostite cu avânt, „cu suflet”. Gestul său stăpâneşte, 
linişteşte sau dezlănţuie poporul; este o 
întrepătrundere cu totul neobişnuită între forţa sa 
de o sugestibilitate extraordinară, aproape 
magnetică, şi mulţime. 

Directorul domeniului montanistic Zlatna, 
Nemégyei János, confirmă devotamentul moţilor 
pentru Iancu, acest tânăr de 22 de ani, plin de 
curaj. El este, se spune, „urmat fără şovăire”. Şi 
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Iancu e conştient de vocaţia sa de conducător, 
asigurându-l pe acelaşi Nemégyei că „nici opt 
regimente nu ar fi în stare să ţină rânduiala între 
iobagii din domeniul de sus ca el singur”. 

Contactul lui Iancu cu moţii trebuie să fi 
fost foarte intim. Întreaga sa fiinţă este împletită 
din însuşiri care-l fac popular. Vorba scurtă şi 
hotărâtă; graiul presărat uneori cu glume şi înflorit 
cu metafore. Oamenii bătrâni îl laudă pentru sfatul 
său cuminte, iar tineretul îl admiră pentru curajul 
său şi pentru avântul nădejdilor sale. Momentul în 
care un astfel de bărbat de acţiune recunoscut de 
popor putea să se manifeste din plin sosise odată 
cu primăvara anului 1848. 

Faţă de celelalte personalităţi ale revoluţiei 
românilor la 1848-1849, Avram Iancu are fără 
îndoială „ceva” aparte, ceva foarte greu de definit 
şi care, credem noi, face parte indiscutabil din 
sufletul său revoluţionar. Este acea putere de a 
„fermeca” mulţimile, după cum atestă şi G. Bariţiu 
care l-a ascultat personal, dar care totuşi notează 
că NU a fost un orator în adevăratul sens al 
cuvântului. Dar în ciuda acestei constatări 
paradoxale, recunoaşte totuşi faptul că „era peste 
putinţă să nu răpească cu sine pe ascultători”. L-
am numi azi, un conducător charismatic. 

La cea de a treia adunare de la Blaj, în 21 
septembrie 1848, în fruntea a 6.000 de moţi 
înarmaţi, Iancu intră în Blaj şi se îndreaptă direct 
spre Câmpul Libertăţii. Aici se urcă pe o tribună şi 
răsucind pistolul în mână, rosteşte tunător: 
„pretenţiile noastre sunt sfinte, pe cât de sfântă e 
dreptatea. Noi suntem gata a le apăra cu orice 
preţ”. Apoi, pentru a-şi sublinia hotărârea descărcă 
pistolul, semn că porneşte la organizarea luptei. De 
aici începe rolul său de „general”, rol confirmat şi 
susţinut cu strălucire de victoriile sale. Nu e de 
prisos a spune că generalul rus Lüders, care 
dispreţuia profund pe generalii austrieci a declarat 
textual, că atunci când a intrat în Transilvania, n-a 
găsit aici decât un singur general, pe Avram Iancu. 

Şi tot lui Avram Iancu îi este atribuită de 
către Lucian Blaga şi chemarea atât de sugestivă, 
de în spiritul său, al omului de acţiune: „Să punem 
pumnul în pieptul furtunii că de nu pierim”. 
Cuvinte săpate şi pe o veche cruce de lemn 
înnegrită de vreme care străjuieşte şi astăzi defileul 
de la Fântânele în amintirea vitejiei moţilor ce au 

păstrat ei singuri Transilvania ca pe o Ţară 
Românească, dovedind inamicului că Munţii 
Apuseni sunt inexpugnabili. 

Nevoia de mit a poporului îl ridică pe 
Iancu aşezându-l pe un piedestal de semizeu, 
plăsmuind legenda invulnerabilităţii sale la 
gloanţele obişnuite; astfel – afirmă Alexandru 
Roman în nişte însemnări ale sale – poporul credea 
că Iancu nu putea fi răpus decât numai cu un glonţ 
de argint pe care stăpânirea nu-l avea (or nu-l ştia), 
exact ca şi în legenda lui Pintea Viteazul (ceea ce 
în fapt ar putea fi expresia unui transfer al 
mitului). 

Nu în ultimul rând, se cuvine a fi 
menţionată şi o oarecare însemnătate pe care 
trebuiau să o fi avut la extinderea popularităţii 
sale, chiar frumuseţea şi simplitatea numelui său: - 
Avram Iancu – limpede şi sonor, obişnuit între 
români; îmbinare fericită a două prenume, de o 
rezonanţă aproape cristalină. Nemaivorbind de 
versurile populare, cu audienţă de marseilleză care 
venea să acţioneze ca stimul de situaţie la sugestie: 

„Astăzi cu bucurie, românilor cântaţi 
Pe Iancu în câmpie cu toţii să-l urmaţi”. 
Dezbătând în fond o problemă de conţinut 

psiho-istoric, nu putem să încheiem fără acea 
consideraţie de bun simţ privind rolul 
personalităţii în istorie, şi care ne convinge că 
omul într-adevăr mare, aşa cum a fost şi Avram 
Iancu, priveşte mai departe decât ceilalţi şi vrea cu 
mai multă putere decât ceilalţi. Acest om de 
excepţie intuieşte şi scoate la iveală noile 
necesităţi sociale create de evoluţia anterioară a 
raporturilor sociale, şi fără îndoială, abolirea 
iobăgiei era o astfel de necesitate, ca de altfel şi 
perfecta egalitate a românului cu maghiarul în noul 
concept democratic european. 

În ceea ce priveşte mai multa sa putere de 
a vrea, am arătat cum a explodat într-o avalanşă 
susţinută de concentrare şi organizare a românilor 
în slujba idealului de eliberare socială şi naţională. 

Avram Iancu este cu adevărat o 
personalitate cu suflet mare: un erou naţional, care 
a acţionat conştient şi liber înspre realizarea 
comandamentelor istorice.  

 
            Dr.  Gelu Neamţ
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Col. (r) Traian Bucurenciu 
 

REFLECŢII LA SACRELE 
SIMBOLURI 

 
...Când patria ne cheamă sub drapel,/ 

Datori sunt toţi copiii s-alerge,/ Să-l apere, să 
moară pentru el... 

Citez din memorie, deci aproximativ, un 
fragment dintr-un cântec învăţat în copilărie-
adolescenţă şi intitulat, pare-mi-se, La arme. Cum 
şi din ce adâncă tainiţă s-o fi iscat amintirea? 
Aceasta şi altele... 

S-au instituit, după ă89, câteva sărbători 
neînscrise în trecutele calendare ale tradiţiilor: 
Ziua Constituţiei, Ziua Tricolorului, Ziua Imnului 
Naţional. Suveran în dreptul dialogului cu mine, 
m-am întrebat: erau ele necesare sau nu? Erau, 
pentru impulsul pe care îl pot imprima conştiinţei 
de sine colective, solidarităţii de neam, atâtor stări 
sufleteşti ce ţin de identitatea naţională şi de 
civism. {i nu erau, pentru ambalajul de mucava şi 
poleială în care ne sunt servite, pentru formalismul 
indigest ce le învăluie şi care le fac să fie 
percepute, mai degrabă, tot ca nişte dovezi de 
alienare socială, de înstrăinare faţă de sacrele 
noastre simboluri naţionale. 

În Piaţa Tricolorului se aliniază garda de 
onoare. Sclipesc alămurile muzicii reprezentative. 
Se înşiruie, de-o parte şi de alta, zeci de veterani şi 
rezervişti. Vorbeşte un înalt lider din Ministerul 
Apărării. Se intonează imnul. Se defilează cu 
onorul la drapel. 

În vremea asta, între Universitate şi 
Cişmigiu, cohorte pestriţe, vesele şi gregare de 
plimbăreţi îşi continuă promenada şi sporovăiala. 
Din simplă curiozitate, câţiva întreabă, alţii îşi dau 
cu părere: Ce s-o fi întâmplând aici? Nu ştiu. 

Depun jurământul răcanii. Cred că e o ceremonie 
funerară. De Ziua Tricolorului n-au auzit, n-au 
citit, n-au habar. Iar dacă o fi chiar o sărbătoare, ea 
este exclusiv a armatei. Pe civili se pare că nu-i 
priveşte. 

Mâhnit şi dezgustat peste măsură, simt 
nevoia evadării spre un ceva sau undeva, de care 
să-mi sprijin echilibrul şi neprihana convingerilor. 
{i îl găsesc. În substanţa şi tâlcul unei întâmplări, 
veche de vreo 30 de ani. 

Pe moş Roban l-am întâlnit în Sala 
drapelelor de la Muzeul Militar Naţional. Frânt de 
şale, la aproape 90 de ani, străbătuse amar de 
drumuri, tocmai din depărtările Gorjului, susţinut 
de braţul unei tinere nepoate şi un toiag de corn. 
Venise să-şi plece creştetul de omăt, să-şi plece şi 
să-şi mai atingă o dată buzele de destrămata 
mătase a Drapelului Regi-mentului 6 Mihai 
Viteazul. Motivaţia – vom vedea – îi era de 
neînduplecat. 

Cândva, pe la începuturile veacului trecut, 
stindardul bravului regiment şi tânărul Roban 
alcătuiseră o entitate unică. Proaspăt avansat 
subofiţer, fusese repartizat la Regimentul 6 Mihai 
Viteazul, pe funcţia de portdrapel, custode şi şef al 
gărzii drapelului. Păi, cine s-ar fi măsurat cu el în 
regiment? Cine să-l întreacă în prestigiu, onoare şi 
încredere? Purtat de el, drapelul deschidea coloana 
unităţii, străjuia cu cinste la flancul ei drept, 
focaliza privirile şi emoţiile celor ce jurau credinţă 
patriei. Doar în faţa regelui, a drapelului şi la 
intonarea imnului, oamenii se ridicau cuviincioşi şi 
se descopereau. {i parcă un dram din respectul 
acordat Tricolorului cobora în umila şi trecătoarea 
lui fiinţă, învrednicind-o, înnobilând-o. 

Pentru nimic şi nimeni însă, viaţa nu este 
croită doar din frumos, bucurii şi tihnă. În 1916, 
ţara se angajase în războiul reîntregirii şi cum se 
ştie, după vremelnicele succese ale începutului, a 
urmat pustietoarea contraofensivă germano-austro-
ungară. La Tabla Buţii, unde lupta şi regimentul 
său, vrăjmaşul izbea copleşitor din toate părţile, iar 
prăbuşirea era iminentă. Roban se zbătea în 
ghearele disperării. Îşi dorea mântuirea morţii 
decât să vadă drapelul pângărit de mâini duşmane, 
dar şi urmările grave ce s-ar fi răsfrânt asupra 
unităţii. 

Ce-i rămânea de făcut? Desprinse pânza 
drapelului de pe lance. O împături cu grijă şi o 
împachetă în cămaşa şi tunica sa. Săpă apoi un 
locaş adânc la rădăcina unui gorun şi adăposti 
bocceaua la loc sigur. Tot acolo avea să o găsească 
şi să-i redea regimentului drapelul după doi ani, la 
revenirea din captivitate. 
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I-am ascultat istorisirea împietrit de uimire 
şi emoţie, ca să-l întreb apoi, cu sinceră 
compasiune, ce imperios neastâmpăr îl urnise din 
culcuşul bătrâneţii şi îl mânase până aici. Hei, 
taică – oftă nonagenarul –, este un dat pe la noi ca, 
atunci când îţi simţi sfârşitul pe-aproape, să-ţi 
plăteşti datoriile, să te împaci cu cei de te-au 
vrăjmăşit şi să-ţi mai treci o dată privirea peste 
toate câte ţi-au fost dragi în lume. Pe toate le făcui, 
doar drapelul îmi mai rămase. Se liberă, mai an, 
de-aci, din Bucureşti, un vecin – se strecură în 
vorbă tânăra nepoată. De la el află unde l-ar mai 

putea vedea. Iar de atunci, mai avurăm noi linişte 
în casă cu bunicul? Da, da... recunoscu bătrânul. {i 
de-oi ajunge pe picioare acasă, mă voi ruga şi eu 
ca cel din Biblie: Slobozeşte, Doamne, pe robul 
tău! 

...Acum mă puteţi înţelege cu câtă 
încântare şi convingere m-aş reîntoarce la Ziua 
Tricolorului, de mi-ar fi dat să-l reîntâlnesc acolo 
pe moş Roban? 

 
Colonel (r) Traian BUCURENCIU 

 

  
    Prof. Dr. Victor  Bercea 

ÎN FOLOSUL ŢĂRII ŞI 
NEAMULUI 

 
      Pământul Zarandului l-a primit pe 

Avram Iancu, cu taina sa şi cu singurătatea sa, de 
adevărat Erou al tuturor românilor, în cimitirul de 
la Ţebea, pentru odihna-i veşnică, după oboseala şi 
povara unei vieţi atât de zbuciumate. Iancu 
reprezenta, în psihologia comunităţilor moţeşti, un 
ideal, chiar şi în perioada celor peste douăzeci de 
ani de tristeţe fără margini ce au urmat perioadei 
revoluţionare a anilor 1848-1849 căci nadejdile 
românilor transilvăneni se stingeau sub ochii lui, 
îngropate de o politică vădit nedreaptă, pentru  
naţiunea română, dusă de autorităţile austro-
ungare. Acordurile marşului său, „ Astăzi, cu 
bucurie/ Românilor veniţi,/ Pe Iancu în câmpie,/Cu 
toţii-l însoţiţi”, care a răsunat de atâtea ori 
victorios în cetatea tribunilor şi lăncierilor săi, în 
oraşele şi satele acesteia, au fost preluate de 
generaţiile ce au urmat şi alături de alte creaţii de 
acest gen se cântă şi în zilele noastre. Învins, 
trădat, resemnat, trist şi mâhnit, Iancu repeta 
uneori : „Eu nu-s Iancu. Eu sunt umbra lui Iancu, 
Iancu a murit.”, convins fiind şi deplin conştient că 
vremea speranţelor  pentru naţiunea sa trecuseră. 

Cu câţiva ani înainte de obştescul sfârşit, iată ce îi 
răspunde bunului şi generosului său prieten Ilie 
Măcelariu, la 15 mai 1860,  (textul „în traducere 
exactă”-  este preluat din lucrarea „Avram Iancu 
pe baricadele Apusenilor” a ilustrului cărturar 
mureşean  Ioan Ranca, în relatarea „ Avram Iancu 
în viziunea lui Eugen von Friedenfels cu referire la  
lucrarea: Eugen von Friedenfels, Joseph Bedeus 
von Scharberg, Beitrage zur zeitgeschichte 
Siebengurgens im 19 Jahnhundert, zweiter theil, 
1848-1858, Wien, 1877, p.404-412, Publ. În Ion 
Ranca, Valeriu Niţu, „Avram Iancu”Documente şi 
bibliografie, Studiu introductiv de acad. Ştefan 
Pacu, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1974, pag.234-242 
) : „Frate Ilie, Am primit scrisorile tale din 5 şi 25 
februarie şi, dacă încă nu ţi-am răspuns, nu crede 
că s-a întâmplat din altă cauză decât numai din 
simplul motiv că mi-am propus să nu mai 
corespondez cu nimeni. Sute de scrisori de la 
prieteni şi colegi de şcoală le-am pus la o parte 
fără a fi răspuns acelora, care desigur numai cu 
bună intenţie au vrut să ştie dacă mai trăiesc sau 
nu, ceea ce desigur din partea mea este o 
indiscreşie dar nu sunt eu de vină dacă, din păcate, 
am trăit experienţa tristă, că în timpurile de acum 
omul nu mai ştie cui să se încreadă. Cum mă 
întrebi tu, ce mai sper şi ce mai cred? Îţi răspund: 
că timpul speranţelor mele a trecut, şi că credinţa 
mea este accea a şarpelui, care i s-a dat de natură, 
de a-şi apăra capul, dar nu crede că aceasta o spun 
fiindcă aş vrea să-mi apăr viaţa nenorocită; nu 
pentru aceasta viaţa mi-am riscat-o de mai multe 
ori în 1848 şi 1849 pentru naţiunea mea iubită şi 
credinţa pentru împărat, ci înţeleg prin aceasta 
naţiunea mea iubită,- care geme sub atâtea greutăţi 
şi pentru care m-ar durea inima dacă prin 
dezvăluirea credinţei mele adevărate aş duce-o 
într-un pericol şi mai mare. Cu altă ocazie, mai 
multe, rămâi sănătos şi nu uita pe aceea mamă, al 
cărei piept l-ai supt, precum şi pe sincerul tău 
prieten, Iancu, m.p. advocat şi prefect”. Constatăm 
astfel efectul dureros, devastator chiar, ce i se 
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producea în suflet, atunci când era jignit poporul 
său. Nimic nu-l irita mai mult decât măsurile luate 
de  autorităţi ce „închideau viitorul naţiunii 
noastre”(G.Bariţiu). Şi-a asumat cu 
responsabilitate şi sinceritate lupta pentru dreptate 
şi adevăr, s-a bazat pe devotamentul poporului său, 
a crezut în promisiunile împăratului şi a sperat ca 
viaţa moţilor  să fie mai bună. Îşi dorea sincer ca 
naţiunea română să fie recunoscută şi aşezată 
alături de celelalte naţiuni, în demnitate, drepturi şi 
onoare. Perioada anilor de după revoluţie nu i-a 
permis Crăişorului Iancu să aibă linişte şi odihnă, 
nu l-a ajutat „să uite furtuna din sufletul 
său”.(S.Dragomir).  Cu speranţe spulberate şi 
doruri neîmplinite, romantic destin, cu umbra sa 
hoinărind prin satele şi oraşele Apusenilor şi ale 
întregii Transilvanii , Iancu era primit cu dragoste 
şi respect de toţi moţii   iar  duhul său coborât în 
sufletele oamenilor va călători mereu pe toate 
plaiurile de limbă română din această lume. 
Personalitatea sa va trebui să rămână un ideal  
pentru tineri, îndemnându-i pe aceştia, încă de pe 
bancile scolilor, să-şi contureze şi însuşească o 
concepţie clară şi o gândire limpede despre datoria 
lor de a lucra şi a înfăptui în favoarea demnnităţii, 
onoarei şi prosperităţii poporului român. Lupta şi 
jertfa lui Iancu, faptele sale măreţe, să fie călăuză 
pentru dezvoltarea personalităţii acestora ca buni 
români, credincioşi în valorile acestui popor, mai 
ales acum când ţara noastră face parte din Uniunea 
Europeană.  

      Cei care am aderat la Programul 
Societăţii Culturale „Avram Iancu” din România 
şi, alături de noi, cred, tot poporul român, aceasta 
ne dorim. Cinstind memoria Eroului Naţional 
Avram Iancu, omagiind măreţele fapte ale eroilor 
şi martirilor neamului nostru , respectându-ne unii 
pe alţii, vom fi bine priviţi şi primiţi în toată 
lumea.Pentru români, figura Crăişorului Munţilor-

Avram Iancu va dăinui mereu. Întâlnirea noastră 
anuală, în jurul mormântului său din cimitirul de la 
Ţebea, se desfăşoară, în mod fericit, sub înaltul 
patronaj al instituţiilor centrale ale României, în 
prezenţa celor mai importanţi demnitari ai statului 
român în prezenţa locuitorilor din Ţara Zarandului 
şi a  poporului adunat din toată ţara pentru ca, 
împreună cu prea cucernicii părinţi, în datina 
bisericii noastre străbune, să ridicăm un parastas 
pentru eterna odihnă a lui Avram Iancu, a 
prefectului avocat Ioan Buteanu, a tribunului preot 
Simion Groza, înmormântaţi creştineşte la Ţebea, 
în veşnica pomenire a tuturor devotaţilor lor 
revoluţionari. Aici ne întâlnim în tihnă să-l 
omagiem pe „Eroul nepătat din 1848, Regele 
Munţilor”, pe „gloriosul dar şi nefericitul  Avram 
Iancu” (cum scria Iosif Vulcan, în septembrie 
1872, în revista „Familia”).         

  În ceasurile de taină şi de smerenie, în 
toate momentele de reculegere, să rostim o 
rugăciune pentru veşnica odihnă a Crăişorului 
nostru şi să-i respectăm memoria prin noi creaţii în 
luminoasa construcţie din cupola artelor şi culturii!  

  În felul acesta, pentru ideile sale înalte, 
pentru dorinţele sale, Iancu nu va mai fi niciodată 
singur, îl vom apăra noi de duşmănii şi de insulte 
iar el ne va mângâia din veşnicia sa, încurajându-
ne să îndrăznim mai mult în folosul ţării şi 
neamului. 

   În Pantheonul de la Ţebea, lăsăm 
frământârile cotidiene şi ne încărcăm  de speranţă. 
În fiecare an.  

   Să ne grăbim, ca „dorul” său să se 
împlinească ! 
 
        Prof. Dr. Victor Bercea  
 

 

 
Col. (r) Florea Puiu Ciobanu 
 

 

Un membru al Cenaclului nostru 
 

 Colonelul (r) FLOREA PUIU 
CIOBANU, membru în cenaclul nostru a 
publicat la Editura Universităţii Naţionale de 
Apărare Carol I, în anul 2003 cartea 
BECHETUL COPILĂRIEI MELE. Au urmat 
apoi încă două ediţii, toate trei însumând un 
număr de 1000 exemplare. Cartea a fost bine 
primită de cititori. Despre carte au apărut şi un 
număr de 17 prezentări şi recenzii în diferite 
reviste, publicaţii şi ziare. 
 Prezentări elogioase au apărut în ziarul 
Dimineaţa – ianuarie 2004 sub titlu „Un eseu 
meritoriu”; în revista Observatorul Militar – 
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ianuarie 2004 sub titlu „Când condei ţi-e 
sufletul”; în revista de mare prestigiu care apare 
la Craiova – Ramura – martie 2007, sub titlu: 
„Bolnav de dar”; în reviste Frontiere, din 
noiembrie 2004, precum şi în alte reviste şi 
publicaţii. Poetul Adrian Păunescu a prezentat-o 
elogios la Televizunea Română în emisiunea 
Bătălia pentru România. Despre carte a scris 
laudativ şi scriitorul Marin Radu Mocanu; 
profesor universitar doctor Bidileanu Vidu şi 
alţii. A fost bine primită şi apreciată de mebrii 
cenaclului „Anonimul” condus de Colonelul (r) 
Ion Mazere Luneanul şi de membrii Cenaclului 
militar, condus de Generalul Ion Petrescu. 
 Florea Puiu Ciobanu a mai apărut cu un 
amplu interviu şi în cartea „SEMN DE ARMĂ 
HARTA ROMÎNIEI”, tot la Editura militară – în 
anul 2006, precum şi în alte reviste şi publicaţii. 
 În continuare, redăm câteva pasaje din 
cartea Bechetul copilăriei mele.  
(I. Mazere ) 
 

BECHETUL COPILĂRIEI 
MELE 

Fragmente 
Din capitolul 4 – „Cum arăta şi ce cuprindea casa 
bunicii” 
„Copil fiind, casa mi se părea un palat. Avea cinci 
camere, un frumos antreu şi trei intrări: dinspre 
curte, aproape de stradă, trecând prin antreu, din 
curte, prin uşa de la mijlocul casei şi prin capătul 
ei de nord. Pe oriunde intrai, interiorul te incânta. 
Holurile lungi, cu multe ferestre, „geamlâcuri” 
cum auzeam că le ziceau ai mei, adică ferestre 
mari, înalte, prin care lumina pătrundea din belsug, 
evidenţiau odăile în şir, una după alta, 
„decomandate”, cum le zicem azi.” 
Din capitolul 17 – „Seara pe uliţă” 
„Vizavi de cafeneaua lui nea Radu, pe dreapta 
şoselei principale, spre vale, apărea ca un adevărat 
colos o dună de nisip, un deal care domina toată 
zona, plin de verdeaţî şi de arbori, maiestuos ca un 
monument. I se zicea „Dealul lui Ivancea”. Avea o 
suprafaţă de câteva sute de metri şi era format din 
nisip pur. Aici era unul din locurile preferate de 
adunare şi joacă ale copiilor. Amenajam aici tot 
felul de ascunzişuri. Toată ziua alergam după 
fluturi, libelule, buburuze, bondari şi cărăbuşi. 
Spre seară apăreau fluturii mari, de noapte, 
cărăbuşii mari şi negri, cu corn în frunte, cu 
carapace tare şi groasă, ca un adevărat blindaj, şi 
numeroşi licurici (insecte din familia 
coleopterelor) pe care noi, prostuţii, ne străduim 

să-i prindem şi ii maltratam fără milă, ca să vedem 
de unde vine lumina lor. De pe deal, ne lăsam la 
vale ca pe nişte topogane.” 
Din capitolul 30 – „Ţaţa Zaha şi soţul ei...” 
„Avea însă o mână bună şi lucra frumos. Toate 
lucrurile făcute de el îţi veneau perfect. Trăgea la 
maşină toată ziua, cosea cu acul şi veşnic ţinea 
degetarul în deget. Avea tot timpul un centimetru 
petrecut după gât, cum are doctorul stetoscopul. O 
altă mare grijă a lui era fierul de călcat, pe care şi-l 
aranja şi meşterea singur, neavând ucenici şi nici 
un fel de ajutor. Era mereu cu fierul de cărbuni în 
mână, pe care-l vântura într-o parte şi alta, ba îl da 
şi peste cap, rotindu-l ca să se încingă bine şi să nu 
se stingă cărbunii de mangan. Era tare cumsecade 
şi pus mereu pe glume, de care singur făcea haz. 
Avea însă şi un mare cusur, se întrecea cu măsura 
la băutură, , fiind „prieten” bun al lui Bachus. 
Când se abţiguia bine, era pus pe harţă, şi nu pe 
copii sau clienţi ci pe biata ţaţa Zaha. Se supăra 
aşa de rău, că ţi se făcea milă de ea. Striga la ea, o 
certa şi o da afară pe uliţă. Nu-mi amintesc s-o fi 
bătut, dar ce era la gura lui când căşuna pe ea, să te 
sperii, nu alta! Nu numai că o certa şi înjura, dar 
lua câte o tigaie sau câte o cratiţă şi bătea cu o 
lingură în ea, ca într-o tobă, făcând-o cum îi venea 
la gură. Treaba aceasta dura ceva timp, necazul 
netrecându-i uşor. Lumea de pe uliţă o 
compătimea pe biata femeie, dar cine să se pună 
cu pârţagul lui nea Dumitru.” 
Din capitolul 32 – „şi ei au fost consătenii 
noştri...” 
„Tot şarmul acestor amintiri este dat de minunaţii 
şi iubiţii mei concetăţeni. Şi eu sunt becheţean, am 
plecat în lume şi peste tot m-am mândrit că sunt 
oltean, că sunt din Bechet. Şi mama mea, Sifica, a 
copilărit şi a trăit lângă voi, şi va iubit şi ea mult, 
având Bechetul în gând până a plecat spre cele 
veşnice. Şi acum este tot cu voi, stă lângă voi cât 
vor dăinui aceste locuri. Şi fratele meu, Lascu a 
copilărit tot în Bechet. Şi el îşi doarme somnul de 
veci lângă mama, la cimitirul din deal, unde un 
frumos dud umbreşte tristul mormânt.” 
Din capitolul 33 – „Evoluţia Bechetului de la sat la 
oraş...” 
„O şosea dreaptă se desfăşoară, e adevărat, doar pe 
o lungime de patru kilometri, din dealul 
Bechetului şi până-n port. Un semn de dezvoltare, 
deocamdată doar un semn dinspre viitor. Pe doi 
kilometri, de la marginea comunei până-n port, 
domină „aleea plopilor” umbrită pe stânga şi pe 
dreapta de copaci uriaşi şi învechiţi în zile. În 
copilăria mea nu era ceva mai frumos la Bechet, 
poate doar bălţile Dunării. Treceam în sus şi-n jos 
pe sub uriaşele lor coroane care ajungeau până la 
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cer. Asta era „autostrada” Bechetului, drumul spre 
infinit. Sub „acoperişul lumii” susţinut de plopii 
minunaţi, eram atât de mic şi continuu înmărmurit 
de colţul meu astral, raiul mirific, o frumuseţe 
adevărată dăruită de Dumnezeu Bechetului meu 
iubit.” 
Din EPILOG – „Cred că fotografiile completează 
imaginea cititorului şi aprecierea autorului privind 
faptele de zi cu zi ale unor oameni simpli, care nu 
au cui se lăuda, dar trăiesc viaţa la cote adevărate. 
Fiecare om are o personalitate unică, o 
individualitate a sa, oricât ar fi de simplu. Aceste 
trăsături completează realitatea pe care n-am vrut-
o „sărăcită”, ascunsă privirilor cititorului, ci 
întregită cu practici şi obiceiuri care, chiar fără să 
ne dăm seama, sunt viaţa satului, a unei 

comunităţi, petrecută din tată-n fiu pe făgaşul 
istoriei. Fac parte din popor, poporul acesta care a 
învăţat din bine şi din rău, de la purtătorii de 
cultură, dar şi de la ţăran şi muncitor, de la bunicii 
care „puneau degetul” pe actele oficiale, dar erau 
sănătoşi la minte şi la trup. Iconografie, purtătoare 
prin istorie a moşilor şi strămoşilor, a stâlpnicilor 
naţiei noastre – martiri ai creştinismului şi ai 
dreptăţii, a personalităţilor istoriei româneşti – 
domni şi domniţe, condeieri etc., nu mă sfiiesc să-i 
alătur imaginea frumoasă a bunicii căreia-i datorez 
totul, eu şi neamul meu.” 
Acesta este colegul nostru de cenaclu şi căruia îi 
dorim noi succese în activitatea de creaţie literară. 
Col. ( r) Florea Puiu Ciobanu 

                  
 

Şcoala şi biserica din comuna Luna                  Fetita ION - tatal unei famili cu opt 
baieti 

 
 

 
Elevii şcolii din comuna Luna în anul 1934 
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ACROSTIHURI
           File de calendar 
        de Gheorghe Indre 

 
                           4 martie 2009 
             Motto:  ”La Început a fost cuvântul” 
                                                      Ioan 1,1, 
                                   ”Puterea stă în număr” 
                                                     Pitagora 
Mintea şi-a inventat şi şi-a  făcut supuşi din număr şi cuvânt  
Aceşti doi servitori ai  ei se luptă ne-ncetat să-i intre-n graţii  
Răscolitor cuvântul îmbracă lumea în strălucitor veşmânt 
Îi dă prin formă minţii nesaţul pentru zbor  şi pentru-nalte spaţii 
A Lui este domnia ce-o împarte cu Fiul şi cu Duhul sfânt! 
 
În număr se ascunde a lumii noastră cheie 
O forţă nevăzută şi-o tainică şi magică putere 
Ni se relevă nouă prin simbolul abstract, simplă idee! 
El poate să-mplinească orice cerinţă şi orice vrere 
Secunda-nfeliind-o în miliardimi tăcute şi supuse 
Ce le combină apoi pentru-a învinge spaime şi mistere 
Un fior rămâne însă ascuns în vorbele nespuse! 
 
           10 septembre 2008 
Intérpréter c’est quelque chose préĘsque du magique  Rămâi uimită în lumina selenară 
On doit bien comprendre et éxprimer le sens du mots 
Un grand talent et nécéssaire, il est toujour unique 
Libre esprit et du courage, du charme et bien plutôt 
Imense sagèsse, de la patience, une bonne humeur 
Arrive d’offrir pour tes client beacoup de la bohneur !  
 
Intéligente, et pleine de force, d’une forte joie de la  vie 
Organisé, prudent et trés presente,  toutes les moment 
Une fort capacité d’offrir avec une belle sourie 
Ressemble au mistère des saints et je ne sais pas comment 
On peut gérer tout ca chaque jour, toujours en armonie ! 
Une très modeste pensée de remerci j’ésseye de t’adrésser 
Kilomêêtres d’éspace, qu’on nous sépare, et la diversité 
Ont peut de l’importance pour qu’on puisse communiquer 
Vraiment ils n’y a pas d’obstacle , quand  toutes ces qualité 
Ajoute a nos passages au monde un plus de lumière et clarité  
 
                 July 14th 2008 
Life isn’t just a simple being happy exercise 
Is more than that is sometimes very painful even hard 
Always it does provide another living size 
New feelings and emotions be prepared to discard 
Along your journey aiming to the paradise! 
 
Flowers and colors make everything more soft and nice  
Leaves  falling from the trees reminds the end 
Once we can smile, forgive and being smart and wise 
A  reason. to go on without anything to pretend, 
Remains protected as a secret and precious last resort  
Enabling our minds to dream, to find the faith and hope  
And the wonderful devotion for love and trust in the best 
friend!  

 
 
        14 iulie 2008 
 
Lumina si limpezimea senine din priviri 
Intorc din suflet mii de mulţumiri 
Atunci când cineva îţi spune-ncet discret 
Nu am cuvinte să exprim concret 
A ta nobleţe mi-a adus prin sprijin împliniri! 
 
Pe buze înfloreşte  un zâmbet şi în minte-un dor 
Urcuşul vieţii pare parcă  mai lin şi mai uşor 
Respiri adânc şi te înclini cu demnitate şi solemn 
In faţa celui ce ţi-a dat un franc şi sincer semn 
Aduce-n dar doar preţuire, respect, speranţă-n viitor! 
 
 
       13 August 2008 
 
Adânc respiri în aerul de seară 
Dorind să zbori spre zarea cea  înaltă 

In care simţi cum visele tresaltă 
Ademenite de imagini fulgurante  
Nu ştii de unde vin şi nu te înspăimântă 
Alaiul lor cu-ntreaga fire îţi pare că auzi cum cântă! 
 
Tot farmecul minunii din acest tablou 
E izvorât din forţa tinereţii tale 
O mare ştiinţă e să-l construieşti din nou, 
De vei avea de  el nevoie, din petale 
O lume  de grădini cu dalbe flori 
Râzând să îţi sădeşti mereu în cale 
Atunci când ţi se pare greu şi spaime nasc  fiori! 
 
               13 august 2008 
 
Senină şi puternică priveşti în zare 
Infrunţi cu bucurie şi speranţe viitorul 
 La el clădeşti metodic cu răbdare 
Vezi cum se ţese-n pânza zilei tot fiorul  
Ii simţi căldura şi tresari deodată 
Aceasta este viaţa ce-n dar îmi este dată! 
 
Răspunzi chemării tainice spre înălţimi 
O lume de visare  în juru-ţi o clădeşti 
Xantipa e femeia rea,  ştiută din vechimi  
Al ei model nu te-nspăimântă, îl striveşti 
Nou îl creezi din dragoste speranţă şi din crez  
Azi să  te-nalţi şi să triumfi în tot, eu îţi urez! 
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     POEZII 
 Col. (r) Ion Mazere -Luneanu 
 
FLORI DE CAIS 
 
Bătrânul cais se încumetă 
Să înflorească şi toamna 
Dar noaptea-i potrivnică 
Dimineaţa ca un stol de păsări 
Petalele zorilor alb ofilite 
Picate-n zări 
Cad la pământ fără vlagă 
De brumă rănite sub acelaşi zod 
Sufletul meu sub aceeaşi zodie 
Dezgheţat ca floarea de cais 
Târziu, prea târziu pe răcoare 
S-a ales cu câteva cântece 
Zgâriate  pe-o pânză îngălbenită 
Sortită şi ea să zboare 
De seară 
Lăsând mugurele semn  
Pentru primăvară 
 
AŞTEPT 
 
Nu e uşor când cânt convins 
S-a dus un an mă doare 
Glasul de cristal e zare 
Verbul meu încă e vis 
 
Şi s-a mai dus un an 
Câţi o să mai treacă 
Ca sunetul desprins din toacă 
Sămânţa mugurind în lan 
 
Acum mi-aduc aminte 
 De îndepărtat popasul 
Şi drumul străbătut cu pasul  
În viaţă dar fără cuvinte 
 
Să mai las clipa să treacă 
E prea mult iubita mea 
Slova fulguită-n nea 
Aştept acum să ne-ncălzească 
 
AMINTIRE JUVENILĂ 
(Din casa părintească acoperită cu paie) 
 
Am avut noroc ca focul  
Şi la noi să ardă-n paie 
Pereţii reci pândeau sorocul 
Undirilor prin geam văpaie 
 
 

 
Zvâgniri alene pe sub uşă 
Şuviţe, palidă mocnire 
Lăsând peste ce-a fost cenuşă  
Îţi fac postumă pomenire 
 
Prin zăpada alb pe geamuri 
Pereţi sclipind a giuvaere 
Izvoare declanşau dezgheţuri 
Plângând păraie prin unghere 
Prin ogradă vânt năpraznic 
Corbi cu ochii mătrăgună 
Ocoleau visând a praznic 
Fumul gălbejit a ciumă 
Prin joaca umbrelor albastre 
Simţeam cum inima mă fură 
Mângâind ca jarul  din astre 
Tăciunii scânteind din zgură 
 
A trecut destul, sorocul 
Unde-i focul şi odaia 
N-am uitat casa şi locul  
Inimi urmărind văpaia 
 
               ANA 
 
Privesc făptura ta prea tristă 
Biata Ană, copac desfrunzit în zare 
Sprijinită-n sapă pe ogarul tare 
La cer priveşti prea rar din prispă  
 
În fântâna veche chipul alb al Anii 
Asfinţit oglinda proiectează 
Ea cu găleata plină îl prădează 
Pe cumpănă înşiruindu-şi anii 
 
Mai să macini mult năpasta 
Din lanul tău tot mai trecut 
Şi să frămânţi pentru înviere pasca 
Când sânzăiene veştejesc pe fruntea ta, ca iasca 
 
Destinul tău de-i rău sau bun  
Nu-l judec eu dar ştiu că-nduri 
Amar pe coada sapei câte şi uri 
Să saturi gura lumii şi nebuni 
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  POEZII 
 Lt. Col. (r)  DUMITRU ELISABETA 
 
DIN  GÂNDURI PURE.... 
( omagiu Reginei Maria) 
 
Din piramida înaltă a nemuririi 
Dăm valul vremii adesea  la o parte 
Lăsând lumina razelor iubirii  
Să lumineze chipuri, cu aura prin fapte. 
 
Şi-n piept dacă ne arde şi făclia  
A măreţiei noastre trecută şi prin foc,  
Printre eroi afla-vom pe Maria, 
Regina ţării noastre şi-n amintiri, un loc. 
 
Ea a ştiut să-şi facă din pana ei o armă, 
Spre Cancelarii mari în vremuri de război; 
S-avem şi noi un sprijin, să fim luaţi în seamă, 
Noi spulberaţi ca pleava în vânturi şi noroi. 
 
Şi s-a făcut soldat , fără să aibă teamă, 
Îmbărbătând oştirea şi-ai ei conducători, 
Zi noapte prin spitale , s-aline  ca o mamă,  
Întruchipând întrânsa pe mama tuturor. 
 
Ţara se strânsese pe-o limbă de pământ  
Mereu, mereu împinsî de cuceriri murdare,  
Vremelnicii vroiau să-şi bea cafeaua-n cânt,  
În vestita cetate a lui Ştefan cel Mare. 
 
O forţă ca din ceruri  pe-ai noştri i-a cuprins: 
- Pe aici nu se trece! ei au strigat atunci, 
Şi-au suferit luptând pierind cu propriul vis,  
Războinicii cei mândri, la cap fără de cruci, 
 
Noi orizonturi s-au lărgit jertfele senine, 
Se destrămau imperii cu forţe tutelare, 
Sub Sceptrul cel Regal se făureau destine: 
Ţara s-a întregit  în România Mare ! 
 
Din gânduri pure noi să facem o cunună  
Pioşi să o depunem la piatra funerară: 
Pentru un rege drept, pentru a sa regină, 
Mari iubitori de neam , făuritori  de ţară! 
 
ÎN MAUSSOLEUL LA MĂRĂŞEŞTI 
 
Ard sâmburi de lumină 
În candela amintirilor. 
Pretutindeni liniştea apasă 
Cu toată greutatea coloanelor monumentale. 
Din ogivă în ogivă, 
Buchete de gânduri le aşez 
Lângă coloanele cu nume , 

Nume – renume intrate-n legendă 
Şi păstrate în amfora timpului. 
Aici se odihnesc eroii 
Cu soarele eliberării în braţe 
Acoperiţi de aripile imense  
Ale victorie. 
În mijlocul lor 
Îşi doarme somnul de veci, 
Într-un sicriu florar poleit, 
Marele lor comandant: 
EREMIA GRIGORESCU 
Printre ei se plimbă,  
Plimbă-mi-se plimbă,  
Dulcea luminiţă  
Cu glas de vioară, 
Curata fecioară, 
Măriuca! 
Uşile se deschid spre viaţă... 
De strajă, 
Un tun la intrare şi tace! 
Tace! 
În ţeava lui un porumbel 
Şi-a clădit un  ciubar 
E pace! Epace! Epace! 
 
ÎNDUPLECAREA PRIMĂVERII 
 
Bine-ai venit, 
Mireasa omenirii! 
Nu ştiu de-ţi va ajunge 
O singură-nflorire 
Pentru atâţi eroi! 
În numele iubirii 
Şi-al macilor scurs  sânge, 
Cu rouă în privire 
Te rog, dă-mi ramuri, muguri flori 
Să acopăr mormântul! 
Îndoliat  mi-e cântul 
Ca şi copacii goi 
Toamna-n amorţire 
Tu peste ei răsfrânge 
Tot spaţiul nemuririi 
Apleacă-ţi tricolorul 
Patriei în bernă! 
Memoria lor vie  
E pururi printre noi. 
În el au văzut dorul 
Şi dragostea supremă 
Ce ţi-au lăsat-o ţie, 
Bătându-se puternic 
Pentru vremuri noi. 
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PRIMIRI LA REDACŢIE 
 

Semnalări 
 
A apărut în Editura POLIROM Iaşi 2008, volumul 
VALERIU ANANIA, MEMORII (cunoscut prelat 
bisericesc cu talent şi har de scriitor biblic şi mirean) 
691p. format mare. 
 O capodoperă în domeniu, stil şi conţinut 
abordat cu o sinceritate de neegalat, ca o spovedanie. 
 Nu îndrăznesc să pătrund în detaliu, este 
treaba criticilor de profesie şi har s-o facă. Eu cel 
mult să-i semnalez apariţia şi câteva impresii de 
cititor, fără pretenţii, cu prezicerea de la început: 
Am lecturat volumul amintit cu o zguduitoae pasiune 
sufletească, cum rar mi-a fost dat s-o fac. Aflând 
perseverenţa şi zbuciumul autorului pentru credinţă şi 
literatură în condiţii critice ale dictaturii, mereu 
interzis la promovare şi publicare; şi câte poate îndura 
un om (călugărul Valeriu Anania, acum Mitropolitul 
Vadului şi Feleacului Cluj că despre sfinţia sa  este 
vorba). 
Valeriu Anania s-a născut în anul 1921 într-o familie 
modestă în satul Glăvile de lângă Târgovişte. Oltean 
integru cu o bogată cultură şi moralitate de invidiat. 
După terminarea facultăţii teologice s-a călugărit 
păşind pe calea destinului hărăzit de Pronia Cerească, 
ferm şi liber în gândire fără să se abată o iotă de la 
Dumnezeiasca credinţă şi umana voinţă, indiferent de 
obstacole, nu puţine. In sutana de calugar, ca student 
la Fac. de Medicina a condus manifestatia 
studenteasca de la Cluj din 1946, urmărit continuu 
pentru convingerile sale potrivnice ordânuirii 
comuniste, arestat, torturat şi întemniţat 25 de ani la 
Aiud, fără să renunţe la credinţa activă şi scria pe 
unde se ascundea, iniţial. Moral, capabil să ierte pe 
torţionari şi prieteni care l-a trădat. 
În final preocupat pentru a compara cele acumulate 
cu alte opere literare emoţionat peste ...La un moment 
dat îmi apar în memorie unele imagini care mi-au 
produs cândva emoţii asemănătoare, fireşte pe un alt 
plan. 
Aici e vorba de lecturarea, cu ani în urmă a celebrei 
cărţi cu titlu memorabil – PROMETEU SAU VIAŢA 
LUI BALZAC, scrisă de André Maurois. Un titan 
despre alt titan ai literaturii franceze şi universale. 
Cu privire la interferenţa emoţională asemănătoare, 
între celelalte cărţi amintite că aici vreau să ajung, mă 
opresc la un singur exemplu prin comparaţie, 
pilduitor: 
În volumul PROMETEU... la pagina 4 se află o 
prelucrare fotografică după bust Honore de  Balzac de 
Rodin nu mai puţin celebru sculptor francez, în aşa 
fel stilizat, fotografic, încât Balzac apare la limita 
între om şi zeu, Prometeu, cum îl imortalizează în 

titlul cărţii André Maurois cu privire la viaţa şi opera 
lui Honoré de Balzac. 
În volumul, MEMORIUI ... asemănător cu, păstrând 
distanţa, privind portretul autorului Valeriu Anania, 
foarte expresiv de pe supracopertă cunoscând şi 
conţinutul lucrării, mi-l imaginez cerând îngăduinţă 
cititorilor, cu Decebal sau Zamolxe (Zamolxis) ori 
câte puţin din ambii părinţi legendari ai poporului 
dac, din care ne tragem seva şi credinţa incipientă 
(nemurirea). 
O aură peste timp purtată acum de Vlădica Valeriu 
Anania lăsându-ne nouă moştenire scrierile teologice 
şi mirene creaţii de căpătâi înfăptuite suferind 
prigoana organelor de represiune, suntem convinşi 
acoperitoare pentru canonizare cu timpul, alături de 
alţi martiri ai luptei poporului român pentru credinţă 
şi libertate. Mai pământean cum sublinia cărturarul 
Teodor Baconsky în postfaţă: 
”Tragismul vieţii sale (n.n. Valeriu Anania) este 
reflexul voinţei de a reuni contrariile în pofida unei 
istorii care absolutizează, parţialitatea şi partizanatul 
...descifrez în ele, dimpotrivă vocaţia unei coerenţe 
paradoxale care face din demnitate (n.n. şi libertatea 
de gândire) o supremă valoare şi cultivă neatârnarea 
ca pe un superlativ al omenirii”. 
 Recomand cititorilor noştrii cele două cărţi de 
căpătâi de acelaş autor Valeriu Anania: 
Memorii Ed. Polirom Iaşi 2008; 
Biblia cu peste 2000 note şi introducerea istorică la 
fiecare capitol Ed. Patriarhiei române 

Col(r) Ion Mazăre Luneanu 
Bucureşti la 23.03.2009 
 

PROZA 
SCURTĂ
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BOIERI, CALICI, TÂLHARI, POPOR ... 
LA JARIŞTEA, ÎN MIRRADOR 
Autor: HOREA PANĂ 
Editura: Patriotis, pag 201, format A5 
 
O interesantă carte, cu scurte povestiri istorice 
din trecut şi „săgeţi” discrete în actualitate, cu 
tentă de pamflet rezultat chiar din titlu: 
Cartea cuprinde 112 povestiri independente una 
de alta, uşor de lecturat, unite totuşi prin 
caracterul lor din trecut, stil şi vocabular cu 
destule arhaisme – sarea şi piperul. Şi, o 
particularitate în plus, precizarea autorului pe 
prima pagină: 
„Primele 200 de exemplare numerotate de la 1 la 
200 poartă semnătura autorului” 
Din cele 200 de exemplare, personal deţin 
exemplarul nr. 3, care mă onorează şi mă obligă 
să-i răspund autorului cu aceeaşi francheţe – 
semnalând apariţia cărţii în Revista „Gîndul 
Anonimului” (nr. 33-34/2009) (I.Mazere). 

1. PACE ŞI RĂZBOI 
1848-1849 în Transilvania centrală 
 
Mişcarea revoluţionară şi războiul civil 

 
Tipărită de Presa Universitară Clujeană, format 
mare, 446 pagini 
Autor: PETER MOLDOVAN, cercetător şa 
Arhiva Statului, Filiala Târgu Mureş 
Cartea bine documentată are un caracter 
monografic, cu pronunţat conţinut istoric, bazat 
pe valorificarea multor documente inedite. 
Cărţile „Pace şi război” şi „Masacrul de la Luna” 
tratează aceeaşi etapă istorică a revoluţiei 

paşoptiste din Transilvania, cu deosebirea că 
prima se referă la un spaţiu mai întins: Scaunul 
Mureş şi Comitatele Târnava şi Turda, iar cea de 
a doua care se referă numai la evenimentele de la 
Luna şi satele vecine. Ambele cărţi nu se 
contrazic, ci se completează reciproc, ultima prin 
detalii mai numeroase la spaţiul respectiv. 
Cu referire la „Masacrul de la Luna”, autorul 
cărţii „Pace şi război” vine să confirme cele 
remarcate de noi, acordând un capitol 
„Evenimentele de la Luna Arieşului” şi premisele 
lor în pag 67-72, 169-175, 392-395, importante 
pentru cei care doresc să confrunte aceleaşi 
abordări în ambele cărţi, mai cu seamă că în 
„Pace şi război” parte din documente sunt redate 
şi în limba maghiară, apoi traduse în limba 
română (I.Mazere). 

 
Tineri luneni îmbrăcaţi în portul popular  

 



Gandul Anonimului                                                       Anul VII  nr. 33-34/15 aprilie 2009  

29 

 

ECOURI 
 
În prestigioasa Revistă „Rezerva oştirii române”, 
rubrica „Ecouri”, publicistul Gl.Bg (r) CREŢU 
GHEORGHE publică un articol sinteză cu titlul 
UN OM PE CARE SE POATE CONTA, cu 
referire la autorul Ion Mazere Luneanu şi cele 
două cărţi „Comuna Luna – Istorie” şi „Masacrul 
de la Luna”, septembrie `48. 
Autorul articolului foloseşte fotografia autorului 
şi ca membru al Asociaţiei Naţionale, Cadre 
Militare în rezervă şi Retragere, Bucureşti, sector 
6, precum şi fotografiile coperţilor celor două 
cărţi menţionate, pentru mai multă autenticitate. 
Autorul articolului în discuţie este acelaşi care a 
mai publicat cu referire la cele două cărţi articolul 
„File de Istorie” în „Gândul Anonimului” – Ediţie 
specială, pag 26-27 şi articolul „File Inedite de 
Istorie” în ziarul NAŢIUNEA. 
Reproducem mai jos articolul în discuţie (Gh. 
Indre). 
 

 

 

Luneni în ţinută de sărbătoare la începutul secolului 
trecut poză făcută în anul 1916 
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EVENIMENT ÎN COMUNA LUNA 
 
Locuitorii din comnua Luna şi-au văzut un vis 
străvechi împlinit prin finalizarea şi recepţia 
podului peste ARIEŞ.  Un pod proiectat pentru 
circulaţie rutieră care va reduce mult costurile  

 
 
exploatării pământului fertil deţinut de luneni în 
mănoasa luncă a Arieşului.  
Prezentăm în cele ce urmează imagini de la 
festivitatea inaugurării aşa cum au fost ele reflectate 
în presa locală publicaţia Obiectivul de Arieş din 
Turd

 
                  Momentul festiv al tăierii panglicii inaugurale a podului de la Luna  
 

 
 

        Articol apărut în ziarul Local Obiectivul de Arieş din municipiul Turda 
 

                                
      

     Ioan Suciu –Satean din Luna                Biserica din Luna veghiind satul si Valea Ariesului 
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Mora de apa din comuna Luna asa cum arata ea in perioada interbelica 
 

 
 

 
 

 
Grup de sateni dupa lectrurarea celor dintai pagini din viitoarea istorie a comunei alaturi de autor 

Colonel ( r) Ion Mazere Luneanu 
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Ilea Petre din Luna şi familia poreclit ”Troşchi”           Hateganu I. poreclit „Brihandi „ cu sora lui, 
                                                                                              fetita ei si sotul Barta Simion poreclit „Sotca” 
 

               
                                                                    
                                                                                                        Mihaela Indre şi Familia Bălaşa la şedinţa  
                                                                                                                    Cenaclului din 21.01.200 

Întâlnire între luneni la Bucureşti familiile    
Cumpătă, Mazere şi Indre Mihaela  

 
 

                    
 

                                                             
 

Tulai Gheorghe 
Voluntar din Luna în 
Războiul de întregire 

Şi acest număr al publicaţiei noastre este închinat memoriei trăitorilor de pe 
teritoriul comunei Luna cu speranţa noastră că această seculară aşezare din 
Ardeal va reuşi să în frunte „”furia vânturilor haotice ale vremurilor pe care le 
trăim”, să continue eforturile generaţiilor trecute de a face din Luna un loc 
binecuvântat de Dumnezeu şi sfinţit de munca, strădaniile neîntrerupte şi visele 
locuitărilor săi.  

Chiorean  Nicolae 
Voluntar din Luna în 
Războiul de întregire 

 Ion Mazere şi Gheorghe Indre producătorii      
          publicaţiei La masa de lucru 


