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 NOTA REDACŢIEI 

Publicaţia „Gândul Anonimului” a intrat în anul XII-lea 
an de existenţă şi sperăm, cu ajutorul Celui de sus şi al 
celor de jos, colaboratori şi cititori, să continuăm. Pentru 
că există o motivaţie, credem, a celor implicaţi, care 
necesită să fie cunoscută şi recunoscută ca un merit.Prin 
urmare, odată intraţi în acest an, al doisprezecelea, 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 un adevăr indubitabil că 
publicaţia „Gândul Anonimului” în acest răstimp, cum 
necum a supravieţuit şi a evoluat de la simplu, ca orice 
început, la mai bine cantitativ şi calitativ, cu scriitura 
colaboratorilor, majoritatea neconsacraţi dar care ţintesc 
consacrarea de a exprima prin scris, cum pot mai bine, 
experienţa de viaţă şi sentimentele moral volitive, printr-o 
activitate stăruitoare şi dezinteresată. 
Dovadă rezultatele palpabile redate mai jos, care se pare 
ne îndeamnă să continuăm cu aceeaşi râvnă şi dorinţă de 
a ne îmbunătăţi stilul scriiturii şi de a lărgi aria tematică. 
În continuare redăm sumarul bilanţ, fie şi sub formă de 
inventar, a celor publicate până acum, lăsând aprecierile 
pe seama cititorilor prezenţi şi viitori, după cum 
urmează: 
Publicaţia „Gândul Anonimului” apare de 12 ani (2003-
2014) şi continuă, iar din 2008 apare în format A4 
trimestrial şi a ajuns la nr. 55-56 cu 74 pagini şi un tiraj 
de 300 exemplare. În conţinutul acestora s-a publicat 
proză scurtă şi poezie. Costurile, care sunt şi acestea o 
condiţie, de la nr. 1 – 52 au fost suportate exclusiv de 
membrii fondatori şi alţi susţinători. 
După anul anul 2007 când a fost lansată în comuna Luna 
prima carte dintre cele scrise de domnul colonel Ion 
Mazere Luneanu, volumul Profesorul Nicolae Mazere 
Un destin asumat, apărut la Editura BREN, Bucureşti 
2007, revsita Gândul Anonimului a avut o preocupare 
constantă şi pentru reflectarea în paginile ei a, 
evenimentelor trecute şi prezente din istoria şi 
contemporaneitatea comunei Luna. Din cele 300 de 
exemplare sistematic 100 de exemplare sunt transmise la 
Luna pentru colaboratorii şi anumite instituţii din zonă şi 
pentru distribuire cu titlu gratuit către cetăţeni ai 
comunei,  care doresc să ne cunoască activitatea şi prin 
aceasta să îşi îmbogăţească nivelul de cultură şi 
informare, pe baza unei liste de dsitribuţie întocmită de 
Redacţie..  
Mulţumim pentru sprijinul constant primit din partea 
preotului paroh Vasile Iura care  asigură distribuirea 
revistelor, domnului profesor pensionar Nicolae Dan fost 
ani de zile director al şcolii generale din Luna, poate 
încea mai productivă şi strălucitoare perioada existenţă a 
ei.  
Începând cu anul 2009 Redacţia revistei a instituit la 
Luna Premiul redcaţiei Gândul Anonimului care se 
acordă celui mai bun absolvent al clasei a VIII -a din 
şcoala Generală de la Luna.  
Până anul trecut acest premiu format din celei trei cărţi 
de istorie despre comună: 

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

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

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

4. Cel mai recent număr al revistei Gândul Anonimului 
Până în acest an acest premiu a fost înmânat din partea Redacţiei 
de către domnul colonel(r) Ion Mazere, anul acesta dată fiind 
vârsta înaintată dumnealui nu a mai făcut deplasarea, iar premiul 
afost înmaânat de domnul profesor Nicolae Dan, colaborator al 
revistei.  
Înregistrăm începând cu numărul dublu 51-52 o schimbare a 
modului de legitimare şi poziţionare a revistei noastre în peisajul 
bogat al culturii româneşti contemporane. ”Gândul Anonimului” 
se defineşte aşadar în noile coordonate ale existenţei sale ca o  
publicaţie independentă de cultură şi informare, care nu reprezintă 
numai activitatea cenaclului Anonimul al pensionarilor militari din 
Drumul Taberei..  
Recunoaşterea şi mai ales obligaţia de a ne redefini statutul s-a 
născut din observaţia critică foarte pertinentă pe care ne-a făcut-o 
poetul, criticul literar, dramaturgul şi prozatorul de mare forţă, 
Emil Lungeanu, căruia îi mulţumim încă o dată. Din decembrie 
2010 (numărul dublu 39-40) în revistă la rubrica Opinii sunt sunt 
publicate, evocări interviuri cu mari personalităţi ale vieţii 
culturale, ştiinţifice şi politice dintre care amintim: 

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

Principalii colaboratori, mai puţin cunoscuţi,  care au publicat în 
mai multe numere din  „Gândul Anonimului” în intervalul de timp 
2003 – 2012 îi redăm în ordinea alfabetică: 
Baciu Vladimir, pictor, Bălăei Ioan grl. lt.(r), Bercea Victor, 
profesor – preşedintele Asociaţiei Culturale pe ţară ”Avram Iancu”, 
Bucurenciu Traian, ziarist – col. (r), Baciu Livia, profesor, Câmpia 
Turzii, Canache George, poet, Ciobanu Puiu Florea, col.(r), Creţu 
Gheorghe, gl. bg.(r) – ziarist, redactor al revistei „Rezerva 
Oştirii”, Dan Nicolae, profesor (pensionar) com. Luna – Cluj, 
Delimot Cornelia jurist, Dobre Teodor, mmp – membru fondator, 
Elisabeta Dumitru, lt. col.(r), Epure Ion, col. (r) dr. ing., Garas 
Ana Călina, scriitoare, G|îju Dan, colonel, scriitor, Indre 
Gheorghe, dr. ing., Iuga Cornelia, învăţătoare, Iura Vasile, preot 
paroh în com. Luna – Cluj, Lechinţan Vasile, doctorand – cerce-
tător la Arhivele Statului, Filiala Cluj, Lucian Gruia, poet, Marin 
Radu Mocanu scriitor, Miron Mihai, col. (r), Mihalcea Mihai, 
ziarist, col. (r), Mihăilă Alexandru, scriitor, Milescu Victoria 
poetă, Mazere Ion, col. (r) – membru fondator (a publicat în toate 
numerele), col. (r) Modovan Vasile, scriitor, Munteanu Radu 
prof.dr.ing.Nica Janet, profesor scriitor, Răduică Sever Constantin, 
scriitor,  Rusu Constantin poet, Scurtu Ioan prof. univ. dr, 
Scutelnicu Vasile, col.(r), Suciu Ioan, col. (r), Vatrici Mircea, col. 
(r), Vaduva Gheorghe Grl. Bg.(r) dr., Vintilă Nicu avocat, prof. 
univ. dr.. 
Dintre colaboratorii activi amintiţi, au trecut în lumea 
umbrelor:Teodor Dobre/2006,Suciu Ion/2008,Vatrici Mircea/ 
2010/, Florea Puiu Ciobanu-26 octombrie 2012. 
Dumnezu să îi odihnească!

Publicaţia „Gândul Anonimului” este apolitică, non-guvernamentală, non-profit, se menţine activă prin altruismul 
colaboratorilor şi sprijinul Parohiei Ortodoxe din Luna, cărora le mulţumim anticipat. (I. MAZERE) 
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Proză  
 
 

 
Col. (r) Ion MAZERE LUNEANU 

 

La 25 de ani de la înlăturarea 
comunismului (XII) 

Amintiri şocante 
Motto:                                                                           

”Acum îmi aduc aminte 
De prin îndepărtat popasul 

drumul străbătut cu pasul                                                                          
În viaţă dor fără cuvinte!”                                                                                             

Ion Mazere Luneanu 
 

Deleanu, în etatea sa mai înaintată, a 
rămas acelaşi consecvent preocupărilor sale 
din trecut. 

Nu întâmplător, recent, căutând unele 
date în Istoria Comunei Luna, subit îi apar în 
memorie o seamă de episoade tragi-comice 
din perioada documentării pentru a scrie 
lucrarea amintită. Realităţi ce merită măcar 
ocazional să nu fie date uitării, apreciază 
dânsul. 

Era pe atunci, reţin, o zi însorită de vară. 
Majoritatea sătenilor rămaşi locului erau pe 
câmp. Prin ogrăzi, ici colo, câte un bătrân 
trebăluia una alta, după puteri. Copiii, din 
păcate tot mai puţini, altă dată vuia satul de 
hărmălaia lor. 

În căutarea datelor dorite pornit, cum 
trec cotul uliţei pe deal, în satul natal, observ 
la poartă pe Sana lui Borgavrilă (Boar 
Gavrilă) şi tuşa Iulică, discutând molcom de 

ale lor. La apropierea mea, când mă vede lelea 
Sana sporeşte vorba, probabil să aud şi eu:  

– Ce zici tu Iulică, ăştia vor să ne reducă 
„grădinile” (o suprafaţă mică de teren arabil 
lăsată fiecărui CAP-pist să o cultive după cum 
crede). Tuşă Iulică, bag seama că acum cu 
tovarăşii ăştia cred că noi nu mai avem nevoie 
decât de moarte, dacă nu mai putem trudi, 
mânca-i-ar mârcezul.  

- Sană, pupa-iar râmele că „drăgălaşi” 
sunt! E păcat ce zic, dar merită.  

După câteva opinii mai colţuroase, ele 
păstrându-şi verva, apare pe uliţă Vasilica 
Todări, veteran de război, atunci brigadier la 
C.A.P. Acum.... părea grăbit, dar nu scăpă de 
gura lu’ lelea sană: 

- Vasi, stai o ţâră cu noi, ori te grăbeşti 
să-ţi ridici cota de grâu de la C.A.P.? 

- Vasilică, oho! Răbdare, mai e până 
atunci. 

- Bine, bine, dar o slăbănoagă ca noi, 
cam cât primeşte? 

-     Anul acesta cred, puţin, la anul, 
probabil şi mai puţin că şi oamenii la muncă 
sunt tot mai puţini, iar planul şi angajamentele 
mari.  

Omul conducerii ce să zică. O 
ciorovăială cu iz ironic, care nu rezolvă ci 
ocoleşte problema aruncată ca un pietroi în 
baltă. Să fie un caz izolat gândeşte Deleanu, 
sau...  Mă despart de grupul lor oarecum 
nedumerit şi o iau prin ţintirim spre fratele 
Romică, cam bolnav, trecând pe la părintele 
Iura, pe care nu-l ocolesc niciodată. Aproape 
de monumentul eroilor, aud un chiot ascuţit. 
Toader a lui Ionuc,  în drum spre casă cu o 
găleată cu apă de la şipot, zâmbeşte. E Iustin 
Sâncrăianul, muncitor la Sârma Câmpia 
Turzii, a primit avansul. Când ia o tărie, să te 
ţii. Treaz  e om de treabă.   

Dinspre grajdurile C.A.P.-ului, apare 
Iuăn Căptălanu – Tărâţă obosit şi posomorât, 
cum ajunge pe lângă făgădău, unii îi spun 
bufet, dar tot făgădău a rămas, nu apucă să o ia 
pe lângă monument spre casă, că hop, 
Sâncrăianu îl apucă de guler şi repetă un chiot, 
apoi îl spurcă cum îi vine la gură: 
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- Măăă!... muma ta de prost, mă c... pe 
C.P.U.-ul tău şi pe Preşedintele Ciurilă că vă 
îmbroboade cum vrea. Mă surdule! 

De, Tărâţă de mic nu a ţinut pasul cu cei 
de seama lui, gângav şi tare de urechi, iar 
mintea îi aluneca încet, dar trudea cât zece. De 
copil  a crescut pe lângă moara lui Ocolişan, 
mătura, da la porci... de aici şi porecla de 
Tărâţă. Plata, un blid de zamă, o zdreanţă... 
Anii au trecut. Moara a dus-o apa. Tărâţă, 
familist cu o droaie de copii. De la porcii 
morarului la animalele C.A.P. –ului tot 
nepricopsit şi vai de el a rămas.  

- Măăă! – Intervine Sâncrăianu – 
preşedintele vostru să-şi facă fală şi trecere la 
ăi de sus cară toate bucatele la bază (fondul de 
stat), iar vouă vă dă cu ţârâita. Vulpoiu. În 
schimb el îşi ia raţia cu vârf şi îndesat. Cum ar 
fi putut să-şi cumpere palat la Cluj? „Săracul”, 
i se rupe de voi.  

Tărâţă se smuceşte să scape. 
- Stai aici mă bălegarule, de ce taci?  
Întreabă şi răspunde tot el: 
- D-aia că preşedintele a venit la Luna 

de la Ciurila, sat mic şi sărăcăcios, cu nădragii 
rupţi în fund, nici ţăran ca lumea, nici cu carte. 
Un Terche Berche. A dat-o cu partidul şi a 
ajuns preşedinte la C.A.P.-ul lunenilor. Acu 
are de toate, câmpul e mare şi bogat, iar voi 
proşti. 

Trage iar un chiot. 
- Măăă! Nu sunteţi în stare să vă alegeţi 

un om din sat să-i fie ruşine de vecini şi 
neamuri de l-ar îndemna Satana să facă ce face 
păcătosul ăsta. 

 Tărâţă bombăne ceva, nu să-l contrazică 
– Doamne fereşte, el nefiind capabil să-şi facă 
probleme de natura celor juste şi nejuste 
clamate de Sâncrăianu care se răsteşte să-l 
lovească, dar nu! Doar era vecinul lui. În 
realitate, Sâncrăianu cu C.A.P.-ul şi 
preşedintele Ciurilă aveau ce aveau de 
împărţit. Atunci în starea în care era, pe Tărâţă 
l-a prins întâmplător să-şi descarce 
nemulţumirile care nu erau numai ale lui. 

- Mă! Maţe goale, spune-i tu luʹ 
Preşedinte că muierea mea mai vine la C.A.P. 
când îmi văd ceafa. Pentru ce? Opt lei cât a 
câştigat ieri la spanac, să-l culeagă el cu 
neamurile lui din Ciurila. 

Tetea Toader îl îndeamnă să meargă 
acasă că-i obosit, dar el nu se îndură 
continuând... 
 
Badea GHEORGHE – Hornoi 
 
Om gospodar, oprit din cale, a ascultat şi 

el cu băgare de seamă vorbele aruncate cu 
nemiluita de Sâncrăianu şi cumpăneşte: 

- E cherchelit şogoru, dar gura 
păcătosului adevăr grăieşte.  

Mai de-o parte cu câţiva săteni, opriţi şi 
ei de zarva creată, tinde să-i dea dreptate lui 
Sâncrăianu, deşi nu-i plac vorbele 
necumpătate:   

- Vedeţi voi, cum să zic, satul nostru e o 
aşezare veche, cu oameni harnici şi răbdători. 
Pământul e roditor, apă din belşug, mană 
cerească. Avuţie care nu cere decât chibzuinţă, 
ca munca şi roadele pământului să nu fie 
risipite fără  nici un rost. C.A.P. –ul, asta e, în 
care am intrat, mai forţaţi, neavând încotro. 
Nu? La început, cu întovărăşirea, a mers cum 
a mers. Nu ne puteam aştepta la altceva mai 
bun faţă de calea apucată după război, 
consideraţi ţară învinsă, iar ruşii învingători. 

 
Ion Mazere predând primarului Mihai Ibănescu 
manuscrisul Istoriai Comunei Luna 

 Hornoi, ulterior coelctivist, mă întrebam 
oare ce-l determina pe el, ţăran, să păstreze în 
memorie toate cele evocate, dacă nu cumva 
dragostea în exces faţă de pământ şi tradiţia 
locală, de care nu se poate dezlipi, după cum 
singur a mărturisit. Toate astea nu le-a citit din 
carte, ci călcând ogorul cu pasu repetat, de 
dimineaţa până seara, trudind şi pătimind 
sprijinit pe coada sapei. D-aia îmi dau seama 
acum că ceva nu e bine cu noi. Negreşit nu e 
bine. Nu cumva ne-am rupt de realitate şi-am 



Gândul Anonimului nr.55-56 Anul XII /15 decembrie 2014 

 7

luat-o razna. Tare mă tem... Pentru că noi cu 
păcatele noastre şi amarul ce-l gustăm din plin 
în C.A.P. suntem trecători, însă pământul este 
veşnic ca şi cerul la care ne închinăm. Sfânt şi 
veşnic, este al celor care îl trudesc, lăsat din 
tată în fiu, nu al altora, care prin afaceri şi 
prefaceri viclene, lasă tot mai puţine bucate 
sătenilor, să se ghiftuiască alţii. 

Hornoi imprimă spuselor sale realism 
pragmatic care de fapt frământă obştea 
sătească, aducând o mulţime de alte dovezi, 
decât celea hodorogite la întâmplare, de 
Sâncrăianu. 

- Cine e de vină? – intervine Ioan 
Conciu, de alături: 

- Cine? Noi toţi că prea ne lăsăm duşi de 
valuri ostile. D-aia, cum zic, îi dau 
dreptate lui Sâncrăianu că îi mai 
dojeneşte pe cei responsabili măcar 
acum când e în voie bună. 

 
Cătălina 
  
Am cam zăbovit atunci cam mult în 

apropierea lui Sâncrăianu şi Hornoi, pe care i-
am părăsit să intru puţin pe la primărie pentru 
aflarea dovezilor ce mă interesau. Pe trepte mă 
pomenesc faţă în faţă cu badea Mitru-
Rânduială, cum era cunoscut în sat pentru că 
nu avea pic de odihnă la bătrâneţea lui. 

- Bună ziua, bade Mitrule, îl întâmpin 
văzând cum încearcă să se dea la o parte să-mi 
facă loc mie să trec, el coborând pe trepte cu 
privirea în jos, bombănind ceva. 

- Bună să-ţi fie inima – faţa i se mai 
luminează – no, da ai mai venit pe acasă. 

- După un obicei firesc în fiecare an 
câteva zile. 

- Da, da! Bine faci, dar io nu te-am văzut 
de mult, că nici nu prea ies din ogradă. 

- Dumneata, bade Mitrule, cu ce treburi 
pe la primărie? 

- O lasă-mă, dar hai să-ţi spun, de nu te 
grăbeşti. 

- Vă ascult, că tot nu ne-am văzut 
demult. 

- Ah! Uite, ca omul, am intrat în iarnă cu 
5 oi, nu mă lasă inima să mă desprat de ele; iar 
după o rânduială locală, după 5 oi trebuie să 
dau un ied la plan, e lege. Dar, păcatele mele, 
după Crăciun o oaie a murit de bătrâneţe, alta 

a rămas stearpă. Celelalte 3 mi-au dat 3 miei 
slăbuţi, dacă nu le dai ceva grăunţe, de unde, 
nu-ţi dau nici ele. De aia nu am ţinut mieii 
până la Paşti ca odată; unul l-a luat nepoata de 
la Cluj, altul nepoata de la Câmpia-Turzii, iar 
al treilea rămâne să-l dau la plan. Dar vezi, e 
bai – ce bai – e că nu vor să-l primească de nu 
are cel puţin 16 kg. Nu ştiu ce să mă fac să nu 
ajung de ruşine. 

  Cătălina, femeia de serviciu, ascultă 
comod la frământarea lui Rânduială şi 
intervine: 

- Te învăţ eu baciule, deşi neam de 
neamul meu ţigănesc nu a avut nici oi nici 
carte. 

- Ce zici tu? se uită la ea boldiş. 
- Nu da de loc! Taie-l şi mănâncă-l. E al 

dumitale: nu l-ai dat, nu l-au plătit. Când vine 
veterinarul de la convocare, spune-i că l-a 
sfâşiat un câine necunoscut şi de teamă să nu 
fi fost turbat l-ai aruncat pe Arieş. Io sunt 
martor. Gata. 

- S-ar părea că zice bine Cătălina. 
- Şi tu judeci aşişderea? 
Badea Mitru ridică din sprâncene şi 
scapă printre dinţi o sudalmă: 
- Ptiu – anafura ta de Cătălină! 
Eu ce să zic, e de-a primăriei, câte n-o fi 
rezolvat ea cu mătura, darămite şeful… 
Urc câteva trepte să intru în holul 

primăriei mic şi mohorât. Pe o bancă veche, 
nea Vasile- Plăpându cu clopul de paie atârnat 
în vârful ciomagului, duhăneşte. Pufăie, scuipă 
jos şi-l striveşte cu cizma de cauciuc. Alături, 
alţi doi ortaci stau amorţiţi cu privirea 
pierdută. Unuia îi născuse femeia fecior, să-l 
înregistreze. Secretarul plecat cu treburi. La 
ora 12 nu venise de pe unde-o fi. Omul nostru 
ce să facă, împărţea aşteptarea între făgădău şi 
primărie, fiind aproape. Numai de nu ar uita 
înţelesul cu soţia, să nu încurce numele că mai 
are acasă cinci. Cum s-a mai întâmplat cu 
Maria mare şi Maria mică, două surori. 
 Celălalt ortac tace. Uneori oftează cât 
îşi schimbă poziţia şezutului de pe o parte pe 
alta. Nea Vasile-Plăpându, vădit supărat, trage 
o înjurătură: „prescura mamei lor” – aşa, în 
general. 

- Ce-ai mă, în loc să te bucuri că ţi-a 
reuşit feciorul la facultate cu bursă, mai faci 
mofturi – cel de alături. 
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Adevărat, din câte am înţeles îi reuşise 
feciorul cu bursă la facultate, dar nu putea 
obţine adeverinţă de venit. Nu putea, fiind 
mulgător la vacile C.A.P. – ului unde numai la 
sfârşitul anului se stabileşte venitul, chiar dacă 
mai primeau ceva pe parcurs. În plus, nu a 
predat cota de lapte după vaca proprietate care 
fătase abia de o săptămână: 

- Că îmi vine să înjur şi pe fecior, mai 
ales că nu e singura dovadă pe care o cer, şi ce 
politică face tata, dacă e membru de partid... 

Înainte de a intra în primărie mă 
întâmpină doamna Hidișan, ca şi anul trecut, 
cu explicaţii: Tov. Primar e la judeţ, şedinţă, 
secretarul la fel, secretarul cu propaganda la 
şcoală se ocupă de lucrările de reparaţii 
rămase în urmă. Vice primarul e la C.A.P 
unde venise cineva de la judeţ. 

- Dar oamenii aceştia? 
- Să aştepte! Ce să le fac. 
În fine, ies în şosea fără să mă dumiresc, 

cum să judec situaţia găsită local într-o zi. E 
normal că nu am găsit la primărie nici un 
oficial sau, dimpotrivă, cu treburi pe teren, toţi 
riscă să-şi atragă dispreţul celor ce aşteaptă 
cam des ? Sau nu cumva aceştia sunt atraşi în 
activităţi diverse ce nu le aparţin, iar cele ce le 
aparţin direct sunt neglijate?  

Deoarece de trei ani mă preocupă 
trecutul, lucrul cu documente vechi şi 
stabilirea unor întâlniri cu fii satului şi n-o pot 
urni din loc. Când lipseşte unul, când altul, 
când toţi, ca acum.  

Deseară plec de unde am venit, poate la 
anul sau mai mulţi ani... 

 
* 

Dinspre Valea curţii aproape, se lasă un 
miros înţepător şi iute de prună fiartă! 
Căldările pare-se sunt sub presiune. În ograda 
lui Mănăilă zeci de putini şi saci de plastic cu 
boască aşteaptă rândul. 

Tomică, ce descinde dintr-o familie 
veche a Fetițeştilor, categorisit chiabur, a fost 
rămas în afara C.A.P. – ului, cu teleaga sa 
apropvizionează mereu cu materia necesară 
cele două căldări. După fiecare transport trage 
o duşcă, scutură din cap – îi confirmă tăria. 

La început a dus-o mai greu, izolat, 
hulit, urmărit, mai cercetat pentru te miri ce. 
După un timp, când au plecat mulţi la oraş, 

animalele de tracţiune s-au împuţinat, iar 
nevoile de diferite transporturi au crescut. 
Tomică rămas pe loc, a devenit tot mai util şi 
solicitat de ceapişti. Zilnic apare în sus şi în 
josul satului cu un dric de pietriş pentru 
fundaţie la o casă, un loc de veci, o putină la 
căldare... 

De unde rezultă că viaţa obştească mai 
are nevoie şi de un cărăuş ca Tomică, de o 
moaşă comunală, preot şi câte... neluate în 
calcul la înfiinţarea C.A.P. –ului, viaţa fiind 
mult mai complexă. 

 
* 

La cele de mai sus, potrivit spaţiului 
limitat la revistă, aş mai adăuga o sumară 
apostilă.  

- Să te încumeţi să vorbeşti despre 
lucruri mari sau căutarea de dovezi pentru a 
scrie Istoria comunei Luna din acea perioda. E 
bine mai întâi să începi cu cele mărunte, până 
se „coc” cele mai mari. Şi să fii convins că pe 
plan local se ivesc destule realităţi 
contradictorii, ca şi în altă parte: convingeri şi 
îndoieli, iniţiative şi pasivităţi, moralitate şi 
imoralitate... exteriorizate diferit, de la caz la 
caz şi perioade, individual sau de persoane, 
sau grupuri de persoane, realităţi ce nu trebuie 
subestimate ci înţelese. Stări care neglijate în 
general de cei în drept, pot duce la grave 
răzvrătiri sociale şi chiar la folosirea forţei 
populaţiei, cu urmări neprevăzute, cum au fost 
pe timpul revoluţiei din decembrie 1989. 
Despre care s-au publicat multe şi se cunosc 
date de către participanţii direcţi ca şi 
mijloacele de informare.  

 Aşa a fost atunci, dar asta nu înseamnă 
că în prezent nu au apărut altele ce nu trebuie 
neglijate, ca să fie pace cât poate să fie, 
deoarece probleme vor fi permanent pentru că 
şi oamenii sunt diferiţi biologic şi nu numai... 
  Col (r) Mazere Ion 
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Gl. Bg. (r) dr. Gheorghe VĂDUVA 
 

      MAHALAUA CUVINTELOR 
 
Nu ştiam că, uneori, cuvintele 

zeflemiste, ironice, păcătoase sau tembele 
spuse de cineva mă pot afecta atât de mult. E 
drept, alteori, doar mă neliniştesc, dar 
totdeauna mă tulbură şi mă întristează. Este 
vorba de cuvinte care nu-mi plac, de cuvinte 
pe care eu evit să le folosesc la adresa cuiva. 
Şi, probabil, de aceea nici cele care se spun 
sau se scriu la adresa cui or fi nu-mi sunt defel 
pe plac. Mai mult, îmi produc o stare de 
dezamăgire cumplită, ca şi cum aş fi la 
înmormântarea cuiva drag. Sau la propria-mi 
înmormântare. Eu sunt un împăciuitor, evit 
conflictele şi certurile şi, mai ales, răutăţile 
sau ironiile la adresa cuiva. Astăzi, trăim însă 
în jungla cuvintelor şi, de aceea, este bine să 
fii foarte atent la ce spui şi, mai ales, la ce 
auzi. Unele dintre ele sunt ca nişte şerpi 
Anaconda care şi-au terminat de digerat hrana 
şi au nevoie să sufoce din nou o fiinţă vie, 
pentru a mai hiberna şase luni… 

Oamenii se iau la harţă aproape din 
orice, iar mie nu-mi place harţa. Nu face parte 
din viaţa mea, din lumea mea. Trăiesc în gând, 
în puţine amintiri, în concepte, în imagini 
frumoase sau în imagini cu margini 
îngălbenite, în general, departe de lume… 
Chiar şi în forfota de pe bulevarde, eu mă simt 
un însingurat şi chiar vreau să fiu singur. 
Oamenii din jurul meu mă dezamăgesc din ce 
în ce mai mult. Unii chiar mă dezgustă. De 
aceea, evit să-i privesc, să-i întreb ceva, să le 
cer sau să le ofer ceva. Am totdeauna drumul 
meu şi obloane mele de cal bun de ham, să nu 
aud şi să nu văd nimic, în afară de drumul pe 
care merg.  

Din când în când, involuntar, trag totuşi 
cu coada ochiului în jur. În câmpul meu 
vizual, apare, din ce în ce mai des, câte unul 
ca mine, care s-a decuplat complet de la lume 
şi de la stradă şi merge liniştit sau preocupat 
printr-un fel de spaţiu virtual sau de tunel 
numai de el ştiut. Probabil că numai gândul îi 
întreţine paşii. Fetele se grăbesc, paşii lor sunt 
mărunţi şi foarte repezi, ca ai unor păpuşi din 
desenele animate, pulpele le sunt strânse de 
blugi, iar fustiţele sau cămăşuţele cu aripi pe 
şolduri fâlfâie, ca nişte rochii zdrenţuite şi 
atrofiate, pe nişte fes e tari, sufocate puternic 
de pânza scorţoasă creată cândva de văcari ca 
să ţină la tăvăleală… Fineţea acestor flori cu 
ochi luminoşi şi geometria perfectă a unor 
trupuri care se află la vârsta reproducerii 
contrastează dureros cu grosolănia cenuşie a 
blugilor… Rochiile frumoase, fulgurante, ca o 
briză, aproape că au dispărut. Ici-acolo, apare 
doar câte o puştoaică cu minifustă din care ies 
nişte picioare albe ca marmura. Le ghiceşti 
carnea fragedă şi pielea fină şi îţi vine să le 
fotografiezi sau să le săruţi… Evident, nu-mi 
arde de aşa ceva, mahalaua cuvintelor de 
cartier îmi bate în tâmple ca o toacă de cimitir 
sau, şi mai rău, ca nişte dangăte de clopote 
sparte… 

Zgomotul ruginit de fier răguşit îmi 
stârneşte o imagine de acum câţiva ani, care 
mă râcâie şi acum pe creier… Undeva, pe 
lângă Agigea, nişte câini maidanezi au sfâşiat 
o fetiţă de câţiva ani, care ieşise din curtea 
sărăcăcioasă a părinţilor săi lipiţi pământului 
să se joace… De regulă, câinii, chiar şi cei 
maidanezi, nu atacă copiii, dar, mai ştii?!... 
Noul… neoliberalism care a cotropit  de o 
vreme şi România a deschis calea tuturor 
posibilităţilor, mai ales a celor care îţi pavează 
cu intenţii bune toate drumurile spre 
emigraţie, spre cea mai cruntă sărăcie sau spre 
moarte… Articolul acela mă impresionase… 
Îl citisem de vreo două ori, apoi am vrut să 
citesc şi comentariile postate. Erau câteva 
sute. Toată noaptea, am citit aceste comentarii, 
le-am analizat, le-am comparat, le-am 
clasificat după conţinut etc. Doar zece la sută 
dintre ele se refereau la acea tragedie şi la 
posibilele cauze. Restul erau înjurături, în cel 
mai pur stil de mahala, fiecare atacându-l pe 
fiecare cu cele mai porcoase sau cu cele mai 
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şmechere cuvinte găsite pe undeva pe la 
periferia vocabularului limbii române… Nu 
dormisem nici un minut în acea noapte. 
Dimineaţa, plecasem la serviciu, scârbit 
profund de limbajul concetăţenilor mei care 
uitaseră pur şi simplu de tragedia acelei fetiţe 
omorâtă de maidanezi şi se apucaseră să se 
înjure unii pe alţii ca la uşa cortului… Un cort 
numit, azi, România… 

…Unul dintre noi, ca mulţi alţii, a plecat 
din ţară cu ani în urmă, şi toată grija lui este 
acum să se războiască, prin cuvinte 
mărăcinoase şi rărunchi sfârtecaţi de fel de fel 
de of-uri, cu unii dintre cei pe care i-a 
cunoscut cândva, când trăia şi el în ţară, nişte 
comunişti nenorociţi, care ar trebui jupuiţi de 
vii sau, probabil, traşi în ţeapă, aşa cum făcuse 
Vlad Ţepeş cu ocupantul otoman, ca să li se 
piardă şi urma şi turma… Individul-acesta-
plecat-din-ţară-la-mai-bine, sau de-mai-rău, 
uită însă că omul îşi trăieşte viaţa sub vremuri, 
nu vremurile sub om, că oamenii aceia la care 
se referea el – şi pe care îi cunosc şi eu foarte 
bine – munceau 10-15 ore în fiecare zi, 
învăţau, scriau (şi nu sloganuri, ci opere 
adevărate), construiau. Lor, acelor oameni – 
cei mai mulţi din această ţară – nu le păsa de 
comunism sau de capitalism, ieşiseră din acel 
homo politicus şi deveniseră oameni-care-
aveau-o-meserie, care aveau copii, care 
munceau, trăiau, iubeau, construiau, stăteau la 
cozi pentru a cumpăra o bucată de pâine sau o 
fărâmă de carne pentru a-şi hrăni copiii… 
Țara duduia de muncă, fiecare avea un loc al 
lui sub soare, chiar dacă sufletul tuturor era 
trist şi plin de amărăciune, mai ales când 
asculta discursurile viitorului împuşcat la 
Târgovişte în ziua sfântă a Crăciunului…  

În acel paradox, în care ţara avea de 
toate, iar noi, românii, aveam doar un loc de 
muncă, un apartament închiriat de la stat pe 50 
de lei pe lună, câte o bibliotecă de cărţi pentru 
fiecare şi dreptul de trudi, România era 
suverană şi independentă şi tot ce era în ţară 
era al ei şi numai al ei… 

Aşa ceva nu putea fi însă tolerat în 
această lume şi asta nu doar pentru că aşa 
doreau mai-marii planetei, ci pentru că noi 
înşine, românii din România, adică oamenii şi 
constructorii de zi cu zi ai acestei ţări, nu mai 
doream asta, pentru că nu vedeam dincolo de 

ceea ce se vede, pentru că nu înţelegeam ce nu 
este de înţeles, pentru că eram robi ai muncii 
şi nu stăpânii ei şi, mai ales, pentru că speram 
şi credeam în iluzia libertăţii… 

În fine, toată povestea asta cu eroii 
români, care, în vremea comunismului, au 
fugit din ţară, unii dintre ei crezându-se 
Brâncuşi, Coandă, Cioran sau Eliade, mă 
râcâie pe creier ca o şenilă de tanc… Faptul că 
au fugit din ţară este o dramă şi nu un act de 
eroism, aşa cum o dramă este şi tot ce s-a 
întâmplat cu România de-a lungul existenţei ei 
milenare. În fiecare secol al existenţei sale – şi 
chiar de două sau de zece ori pe secol – 
România a fost lovită cumplit atât din afară, 
cât şi din interior, iar faptul că, astăzi, mai 
există încă sub soare este un miracol. Sau un 
paradox. 

…Las gândul acesta, ies din stresul 
cuvintelor nepotrivite şi mă gândesc că viaţa 
este, poate, şi altceva decât mirajul sau 
mocirla cuvintelor. Deşi e greu de crezut, 
pentru că, aşa cum se spune, mai întâi a fost 
Cuvântul. De unde ar rezulta că nu oamenii 
creează cuvintele, ci cuvintele construiesc 
oamenii…Ceea ce, desigur, este, deasemenea, 
perfect adevărat… 

… Trăim în România necuvintelor, dar 
mai ales a cuvintelor care se iau la harţă, care 
se înjură, se înjunghie, se prostituează, se 
îngroapă în cimitire sau se fac nori… Nori pe 
sufletul nostru. Nori pe bruma noastră de 
viaţă… 

Dar ce vină am eu, un ins oarecare de la 
etajul şapte, pentru toată această imensă dramă 
a unui fugit din ţară, a unui rămas în ţară, a 
regimurilor politice care au distrus totdeauna 
şi dintotdeauna, cât au putut şi cum au putut, 
bruma de Românie care a mai rămas după 
războaiele lumii? Eu, insul de la etajul şapte, 
care am rămas aici, în ţară, care am învăţat zi 
şi noapte, trecând prin toate treptele şcolii şi 
înscriindu-mi numele pe plăcile de onoare ale 
unora dintre ele, care am produs tractoare, 
avioane, unelte agricole, grâne, oţel, soldaţi, 
cărţi şi cogniţie, de ce delicte mă fac vinovat? 
Desigur, am şi eu cam aceeaşi vină pe care o 
are sirianul care moare, în aceşti ani, pe 
frontul unui război civil absurd, ucraineanul 
strivit de tancuri, basarabeanul care încă nu 
ştie că este român, arabul şi musulmanul 
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decapitaţi deopotrivă de bombele Vestului şi 
de hoardele statului islamic, politicianul 
deturnat de geopolitică, profesorul român adus 
în sapă de lemn de Legea educaţiei naţionale, 
statul român vândut pe părţi şi adus în coada 
Europei de corupţia endemică a clasei politice, 
pe milioane de dolari care au umplut 
buzunarele unora dintre interlopi şi dintre 
iluştrii noştri politicieni, Hristos, că a fost 
răstignit, şi Dumnezeu, că trăieşte, în viaţa 
noastră, a pământenilor români, între Existenţă 
şi Iluzie… 

Dar atât şi nimic mai mult… Adică vina 
universală a omului pământean: aceea de e 
exista. Iar tot ce există merită să piară. Esse 
est excruciari… 

…Limba română este una dintre cele 
mai echilibrate şi mai consistente limbi din 
toate câte se vorbesc pe Terra. Cuvintele ei 
sunt pline de înţelesuri şi, probabil, din ele 
provenim şi noi, cei care le vorbim… Atunci 
cum de nu suntem la fel ca ele?! Sau, cine ştie, 
poate că unii dintre noi chiar suntem… Ca răul 
din ele.  

Atunci de ce mă dor atât de tare aceste 
frumoase cuvinte, când le aud schimonosite, 
deformate, chinuite în fraze în anacolut, cu 
virgule între subiect şi predicat, sau fără nici 
un fel de virgule, cu strâmbături şi graiuri 
greţoase, mahalagizate, care le umilesc şi le 
murdăresc fonetica, semantica, forma şi 
conţinutul, care le manelizează şi le duc în 
derizoriu sau, la fel de grav, le hodorogesc şi 
le fac să sune altfel, ca pe la alţii, le piţigăiesc, 
le pisicesc, le clamează, le umplu de noroi, de 
păcură, de vomă sau de venin? „Nu ţi-am spus 
eu, fă, pe bune, fir-ai al dracului de comunist 
cu mă-ta care te-a fătat naşpa, să mă pună el 
pă mine, o miss, la valoarea mea, să pun eu 
mâna pe carte, eu, care am şcoala italiană, 
şcoala franceză şi şcoala spaniolă, ca să-mi 
dea el mie notă, auzi, el, amărăşteanu, cu 
coclite de ruginituri şi fofalină…, cu facultatea 
lui de doi cenţi, îmi bag picioru-n creierul lui 
de sărăntoc cocalar, fir-ai tu al dracului de bou 
cu crucea mă-ti cu tot, Doamne iartă-mă, să-ţi 
intre vaca-n gât şi porcu-n nas!”  

…Dacă, din greşeală sau nu, în tramvai, 
pomeneşti vreun nume de politician cunoscut, 
rişti să declanşezi un război naţional, 
internaţional şi chiar mondial. Zece vor sări la 

tine să-ţi ia gâtul şi alţi zece nu vor fi de partea 
ta, ci împotriva altora zece care îşi vor aminti 
că n-au coborât la staţia anterioară, în timp ce 
vreo trei îţi vor fura portofelul, unul te va 
pocni sub coaste, scurt, icnind, cu ură, dar cât 
poate el de tare, ca să-şi verse focul, în timp ce 
altul te va înjura printre dinţi în cel mai pur 
limbaj de mahala, adăugând, la urmă, cuvântul 
„Comunistule!” 

…Seara, acasă, vei găsi acelaşi putragai 
agresiv şi pestilenţial. Unele dintre vocile 
televizioniste vor rage câte o reclamă ca-n 
bâlciurile cu saltimbanci, fiecare film care 
rulează pe un ecran de televizor va fi întrerupt, 
exact când scena este mai interesantă, ori, cu 
câte o reclamă de regulă stupidă şi cuvinte cel 
puţin schimonosite, deformate fonetic, 
frumuseţea feminină îţi va fi relevată, 
caricatural, de trupuri penibil de lascive, chiar 
scârboase, cu sâni umflaţi, fese piţigăiate, feţe 
chinuite, buze umflate şi ochi sticloşi, 
pirandele se vor da ţipător, ca meliţele, în 
spectacol, divorţurile, făcăturile, pamfletele 
fără nicio limită, răutăţile şi scălămbăielile vor 
lua locul artei, în timp ce pe youtube vei găsi, 
în toate imaginile posibile şi în toate limbile 
pământului, tot ce doreşti să aflii, de la 
războaiele lumii filmate în direct, la strategiile 
marilor puteri, ale reţelelor de tot felul şi ale 
oamenilor de tot felul, de la cei din junglă 
până la cei din marile palate.  

Mahalaua lumii este accesibilă non-stop 
pe orice ecran, de la cel de televizor la cel de 
calculator, vezi ce vezi, asculţi ce auzi şi 
înţelegi ce poţi. Adică mai nimic… 

Mahalaua nu este şi nu a fost niciodată 
un spaţiu total şi iremediabil detestabil. Chiar 
dacă se află undeva, la o periferie. Şi, 
probabil, nici astăzi nu este pe deplin aşa. Ea 
ar rămâne ceva între autentic şi pitoresc, între 
nepretenţios şi elegant, între comun şi select, 
dacă n-ar fi obligată să iasă din teritoriul ei, 
dacă n-ar inunda agresiv şi parşiv viaţa, 
sufletul şi intimitatea fiecăruia dintre noi. 
Acolo, la ea, în lumea ei, ar fi autentică, 
pitorească şi firească. Dincolo de lumea ei, 
devine altceva. Devine nefirească, penibilă, 
vulgară şi chiar monstruoasă.  

Nici cuvintele de mahala nu sunt cel mai 
mare rău nenecesar din istoria lumii. 
Totdeauna cuvintele de mahala au avut sensul 
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lor, semnificaţia lor şi vocaţia lor. Şi, evident, 
arealul lor. Dar când mahalaua cuvintelor se 
mută în parlament, pe ecranele televizoarelor, 
în ziare şi chiar în literatură, când ea este 
pompată în fiecare zi, în fiecare ceas în viaţa 
fiecăruia dintre noi, atunci înseamnă că se 
apropie sfârşitul unei lumi, că lumea în care tu 
trăieşti de atâţia ani nu mai este chiar a ta sau 
că tu ai devenit un marginal al ei.  

Şi atunci te retragi undeva la marginea ei 
şi chiar la marginea marginilor tale. Să scapi 
de şarpele fantastic. Să scapi de sufocare. Să 
mai poţi păstra nealterat, nepoluat şi 
neschimonosit, acel miez din care încă vii, 
acel izvor curat din care ţi se nutreşte viaţa şi 
care îţi înnobilează gândul: CUVÂNTUL.  

 
Gheorghe Văduva 

 

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

Ninge la Turnu Măgurele 
 

De dimineaţă, începuse să ningă, mărunt şi liniştit, 
aşezată, cum spun bătrânii. Era la jumătatea lui 
decembrie. Câmpul avea nevoie de zăpadă. Odată 
pentru apa care să intre în pământ şi pe urmă 
pentru a proteja plantele în caz de îngheţ. Apoi, să 
nu uităm că se apropiau sărbătorile şi toată lumea 
aştepta ninsorile, ca să nu mai vorbim de copiii ce 
intrau curând în vacanţă. Până şi tăiatul porcilor, 
cu întreg ritualul specific, avea alt farmec cu 
zăpada în curte. 

 Ninsoarea era aşteptată şi dorită până şi de 
grăniceri, în ciuda faptului că le aducea destule 
greutăţi. Cei de la şes nu aveau schiuri ca la 
munte, astfel că mersul pe jos, inventat de 
grăniceri, cum se glumea, devenea mult mai 
anevoios. Ce să mai vorbim despre umezeala 
permanentă de la picioare, având în vedere 
încălţările destul de uzate care adeseori luau apă. 
Aşa că, după ore bune petrecute în zăpadă, pe 

timpul serviciului de pază, militarii se întorceau în 
cazarmă uzi şi înfriguraţi. 

 În schimb, mantia albă de zăpadă, 
aşternută peste câmpuri, devenea un excelent 
mijloc de control, pe spaţii întinse, oferind 
grănicerilor posibilitatea să descopere urmele 
oricăror persoane pătrunse în zonă, în ambele 
sensuri faţă de frontieră. Un alt mare câştig era 
vizibilitatea sporită pe timp de noapte, astfel încât 
patrulele şi posturile grănicereşti sesizau mai uşor 
siluetele pe zăpadă, în timp ce grănicerii erau 
ascunşi în costumele albe de mascare. 

 Maiorul Bălănescu Ioan, şeful de Stat 
Major al Batalionului de grăniceri, privea pe 
fereastra de la birou, direct pe câmp, cazarma 
unităţii fiind aşezată la marginea localităţii, spre 
Dunăre, până unde mai erau vreo patru kilometri. 
Începând cu ultima lună de toamnă, uneori şi mai 
repede, în lunca fluviului se lăsa o ceaţă deasă de 
nu vedeai la câţiva metri. Acum ninsoarea se 
înteţise bine şi începuse să se aşeze, vizibilitatea 
reducându-se la fel ca pe ceaţă, ceea ce îngreuna 
orientarea militarilor în teren. 

 Ofiţerul a cerut legătura telefonică cu toţi 
comandanţii de companie din sectorul de 
responsabilitate, de la Jiu şi până la Vedea. De 
peste tot i s-a raportat că începuse să ningă şi era 
ştiut că, de regulă, ninsorile ce se porneau 
dimineaţa erau de durată şi aşezau zăpadă mare. 
Le-a cerut să se ocupe în primul rând de asigurarea 
echipării corespunzătoare a oamenilor şi 
planificarea lor în serviciu în două trimiteri. I-a 
atenţionat, totodată, că vor primi telefonic şi o 
dispoziţiune de pază a comandantului de batalion, 
cu măsurile ce se impun, aceasta având valoare de 
ordin scris. 

 Cu privirea pe geam, îşi aminti cum, la 
început de carieră, locotenent fiind, la un pichet de 
grăniceri, avusese un pui de câine lup crescut de 
militari. Era ţinut în uscătorie şi, fiind foarte mic, 
dormea într-un pâslar, la gura unei sobe în care se 
făcea foc cu lemne şi cărbuni. 

 Într-o noapte a căzut din sobă un tăciune 
pe spatele căţelului. A încercat săracu să scape, dar 
a nimerit în botul pâslarului, aşa că până la auzit 
scâncind sergentul de serviciu, tăciunele l-a ars 
până la piele, rămânându-i pe blană o porţiune ca 
un bănuţ, unde nu mai creştea părul. Soldaţii l-au 
botezat „Ursu”, întrucât se vedea după primele 
luni că va creşte mare şi puternic, ceea ce s-a 
adeverit. Când a crescut, reuşea să tragă două-trei 
sănii pline cu copii gălăgioşi şi fericiţi de o 
asemenea plimbare. 

 În iernile cu zăpadă, pe „Ursu” îl luau 
militarii, noaptea, în serviciul de pază. Se zbenguia 
tot timpul, dar era şi folositor. Deşi nu fusese 
dresat la centrul de specialitate, militarii l-au 
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învăţat să răspundă la diferite comenzi pentru 
mersul la picior, semnalarea prezenţei unei 
persoane, refuzul hranei de la străini şi altele. 

 În afara faptului că „Ursu” era în serviciu 
un prieten credincios, care la comandă devenea 
agresiv, apărându-şi camaradul, câinele avea 
uneori şi manifestări de animal sălbatic. Astfel, 
iarna, când iepurii întâlniţi fugeau speriaţi, 
împiedecându-se în zăpada mare, „Ursu” reuşea 
să-i ajungă cu câteva salturi mari. 

 După o astfel de întâmplare, odată, la 
bucătărie, s-a pregătit pentru soldaţi o tocăniţă de 
cartofi cu puţină carne de iepure, în completare la 
porţia de „balastru”, cum numeau soldaţii 
mâncarea simplă de orez. 

 Continua să ningă din ce în ce mai tare, 
deja tot peisajul începuse să se îmbrace într-o 
mantie albă, strălucitoare, şi se făcuse linişte, 
zăpada atenuând zgomotele zilei. Ofiţerul puse 
instinctiv palmele pe calorifer. Era destul de cald. 
Mica centrală termică a unităţii funcţiona destul de 
bine, numai că, din când în când, combustibilul 
special primit periodic, cu un vagon cisternă, nu 
era de cea mai bună calitate. 

 Subunităţile de frontieră, respectiv cele 
cincisprezece pichete şi cele patru sedii ale 
comenzilor de companie, se încălzeau toate cu 
lemne de foc şi cărbuni. Aprovizionarea se făcea 
încă din timpul verii, când delegaţii unităţii plecau 
să contracteze şi să aducă vagoanele cu lemne şi 
cărbuni. A fost o perioada când această 
aprovizionare s-a făcut centralizat de eşalonul 
superior. 

 Până când combustibilii nu erau asiguraţi 
şi depozitaţi la toate subunităţile, în cantităţile 
necesare pentru preparatul hranei, încălzitul şi 
îmbăiatul militarilor, precum şi pentru 
funcţionarea uscătoriilor, acest obiectiv nu lipsea 
din planurile de muncă ale celor de la serviciile de 
specialitate (logistica de azi-n.r.) ale Batalionului. 

 Acum, când se părea că iarna îşi intrase în 
drepturi, comandantul unităţii, colonelul Mazere 
Ioan, un gospodar desăvârşit, era mai liniştit 
ştiindu-şi aprovizionate toate cazărmile. Dacă 
iarna se va prelungi foarte mult, se va proceda ca 
şi în alţi ani, când a fost restrâns numărul 
încăperilor în care se desfăşurau activităţi cu 
militarii, realizându-se astfel economie la 
combustibil. 

 Şeful de stat major îl chemă pe maiorul 
Gavrilă, ofiţerul cu paza frontierei, specialist cu 
mare experienţă şi vechime în sectorul unităţii, 
căruia îi spuse: 

 — Tovarăşe maior, ştiu că privind afară 
te-ai gândit şi dumneata la dispoziţiunea de pază 
pe care trebuie s-o transmitem la subunităţi şi în 

care să prevedem măsurile pregătite din timp 
pentru paza frontierei, în noile condiţii de stare a 
vremii.  Te rog să te prezinţi la tovarăşul locţiitor 
al comandantului pentru servicii, la locţiitorul 
tehnic şi medicul şef, cu care am vorbit deja, să-ţi 
precizeze fiecare, dacă mai au completări de făcut, 
pe care să le introducem în proiectul documentului 
ce urmează să-l prezentăm comandantului. Să nu 
uiţi câteva măsuri şi anume: retragerea 
dispozitivului de pază, la prima terasă a Dunării, şi 
dispunerea patrulelor şi posturilor grănicereşti 
îndeosebi pe comunicaţii şi în puncte obligate de 
trecere; păstrarea intactă a stratului de zăpadă din 
apropierea frontierei, pentru descoperirea urmelor 
infractorilor, contravenienţilor, contrabandiştilor şi 
braconierilor, şi realizarea pârtiilor pe zăpadă 
numai pe itinerariile de deplasare a grănicerilor, 
stabilite de fiecare comandant de pichet; plantarea 
jaloanelor colorate ca repere pentru prevenirea 
rătăcirilor şi punerea în stare de funcţionare a 
locurilor pentru adăpostire în  
caz de viscol; pregătirea echipelor de la companii 
şi batalion pentru intervenţie la pichetele Dăbuleni, 
Potelu, Gîrcov şi Năvodari, izolate la malul 
Dunării. 

 În continuare, mr. Bălănescu i-a mai 
amintit de hrănirea şi cazarea efectivelor, 
incluzând servirea unui ceai cald la plecarea şi 
înapoierea grănicerilor din serviciu, de prevenirea 
îmbolnăvirilor şi degerăturilor, de întreţinerea 
armamentului şi a tehnicii, precum şi de hrănirea şi 
întreţinerea animalelor de serviciu, cai şi câini. 

 Într-adevăr, iernile grele, cu zăpadă, 
constituiau o perioadă mai puţin activă în ceea ce 
priveşte tentativele de trecere frauduloasă a 
frontierei şi de contrabandă pe fâşia verde, în afara 
Punctelor pentru controlul trecerii frontierei, 
întrucât deplasarea şi rămânerea infractorilor în 
teren erau foarte dificile, de unde şi tendinţa de a 
folosi mai mult comunicaţiile şi localităţile pentru 
adăpost şi hrană. Indiferent de frecvenţa 
evenimentelor, paza frontierei avea caracter 
permanent, fără nici o diminuare a misiunilor, ci 
doar schimbarea unor procedee şi metode 
corespunzător particularităţilor anotimpului. 

 Din experienţa anilor anteriori, când, într-o 
situaţie similară, eşaloanele superioare s-au 
întrecut în transmiterea succesivă a unor 
dispoziţiuni de pază pentru perioada de iarnă, cu 
căderi abundente de zăpadă, mr. Bălănescu s-a 
gândit să-şi întrebe şeful ierarhic nemijlocit, dacă 
intenţionează să transmită astfel de măsuri întrucât 
batalionul este cel implicat direct, iar în sectorul 
său ninge abundent, având pregătită o 
dispoziţiune. Ca urmare, a cerut legătura telefonică 
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la brigada de grăniceri, solicitând să vorbească cu 
„119 Geneza”, adică şeful de stat major. 

 — Să trăiţi, tov. colonel, sunt mr. 
Bălănescu. 

 — Să trăieşti, Ioane, răspunse amical col. 
Popescu Ricu, cu care fusese coleg la Academia 
Militară. Care-i necazul? Ai ceva la frontieră? 

 — Ninge la Turnu Măgurele, asta este 
problema, şi se pare că nu se va opri degrabă. În 
tot sectorul s-a aşternut deja un strat de zăpadă de 
câţiva centimetri. Se pare că a început să ningă şi 
dincolo de Jiu, la Brigada vecină. La dvs. nu 
ninge? 

 — Deocamdată nu. Este cerul închis, dar 
dacă va ninge, iarna nu-şi face decât datoria. Ai 
nevoie de ceva sprijin? 

 — Vreau să vă rog ceva. Am pregătit o 
dispoziţiune de pază a comandantului pentru noile 
condiţii, cu măsurile necesare aici, în sectorul 
nostru. Anul trecut, după ce am transmis o astfel 
de dispoziţiune la toate pichetele, la scurt timp am 
primit telefonic alte dispoziţiuni asemănătoare de 
la brigadă şi comandament, cu măsuri pe care am 
fost obligaţi să le transmitem tot la pichete deşi se 
refereau exact la aceleaşi lucruri. 

 — Te-am înţeles, răspunse col. Popescu. 
Ce propui? 

 — Să completăm dispoziţiunea noastră, a 
batalionului, şi cu alte măsuri pe care le 
consideraţi dvs. necesare, şi apoi să o transmitem o 
singură dată, ca să nu ne repetăm şi să ţinem 
comandanţii de subunităţi de vorbă în timp ce ei au 
treabă, ca să nu spun că ne comentează negativ 
stilul nostru de muncă. 

 — Bine, de acord. Transmite-ne şi nouă, la 
Punctul de comandă operativ, măsurile pregătite 
de voi şi dacă vom avea completări, le dau ordin la 
ai mei să vi le comunice în maximum 10 minute, 
ca să puteţi transmite dispoziţiunea la companii şi 
pichete. Mulţumit? Mai ai ceva? 

 — Deocamdată, nu. Cred însă că 
particularităţile astea, cu măsuri specifice iernii, 
trebuie să le introducem în noile regulamente de 
pază, pentru a nu le mai repeta de fiecare dată, 
urmând să fie transmise prin dispoziţiuni numai 
măsurile de sprijin din partea eşaloanelor 
superioare. Cred că asta ar simplifica lucrurile. 

 — Te-am ascultat cu atenţie, o să facem 
aceste propuneri la primele convocări dedicate 
începerii lucrului la noul regulament. În încheiere, 
col. Popescu spuse, glumind: 

— Acum, hai, la treabă, că vă înzăpeziţi 
până transmiteţi măsurile. Te salut! 

 — Să trăiţi!  
 Îl chemă pe mr. Gavrilă, dându-i ordin să 

raporteze telefonic măsurile la Punctul de 

comandă operativ al brigăzii, după care să aştepte 
10 minute răspunsul. 

 Mr. Bălănescu s-a prezentat apoi la 
comandantul batalionului, cu propunerile de 
măsuri şi graficul misiunilor ce vor fi executate de 
cadrele din comandamentul unităţii. După ce a 
intrat în biroul comandantului, acesta i s-a adresat:  

 — Ia loc, te rog. M-a sunat, adineauri, 
tovarăşul comandant al brigăzii, col. Petrescu, şi s-
a interesat de starea vremii. I-a raportat şeful de 
Stat Major de cererea noastră, ca să prevenim 
repetarea unor măsuri, şi a fost de acord. M-a 
informat că ne pune la dispoziţie o echipă de 
genişti şi transmisionişti de la brigadă, pentru 
intervenţie, la nevoie, în sectorul nostru, la 
Zimnicea. I-am mulţumit pentru acest sprijin şi m-
a anunţat că se va deplasa la Olteniţa, cu un 
colectiv de control. Ce ai adus? 

 — Am aici măsurile şi, după definitivarea 
lor, vă voi prezenta dispoziţiunea la semnat. 

 Colonelul Mazăre a citit măsurile, făcând 
pe text câteva sublinieri. 

 — Bine, poate începe transmiterea lor, 
succesiv, prin P.C.O. Să nu uiţi să ordoni ca la 
toate subunităţile să se execute, cu militarii, 
instructaje practice, pe bază de semnătură, pentru 
prevenirea evenimentelor grave, abaterilor şi 
accidentelor. 

 Mr. Bălănescu prezentă apoi graficul 
planificării în serviciul de pază a frontierei a 
cadrelor comandamentului unităţii, pe care, de 
asemenea, comandantul l-a avizat. 

 Lucrurile s-au derulat în continuare 
potrivit celor convenite şi dispoziţiunea de pază a 
batalionului, pentru condiţii de iarnă cu căderi 
abundente de zăpadă şi viscol, a fost transmisă 
telefonic şi înscrisă în registrele de pază, la toate 
companiile şi pichetele de grăniceri din sectorul de 
responsabilitate. De la brigadă nu s-au mai primit 
completări. 

 Şi, în timp ce mr. Bălănescu începuse să 
lucreze la câteva notări de serviciu ale cadrelor din 
Statul Major, operaţiune ce trebuia încheiată în 
luna decembrie, în birou a intrat mr. Gavrilă. 

 — Să trăiţi! Vin de la P.C.O. Ofiţerul de 
serviciu primeşte o Notă telefonică de la brigadă. 
Este o dispoziţiune, dată de ei, în care sunt trecute 
măsurile noastre pentru pază în condiţii de 
ninsoare. 

 — Extraordinar, răbufni Bălănescu. Păi nu 
le-am spus că transmitem noi măsurile. Doar eu 
am vorbit cu şeful de stat major al brigăzii. Hai să 
vedem despre ce este vorba. 

 Au verificat la P.C.O. şi s-au convins că 
măsurile erau exact aceleaşi, formulate la batalion, 
transmise informativ apoi la brigadă şi reprimite 
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acum cu alt număr de ordine şi cu atenţionarea că 
trebuie să ajungă până la pichete. 

 Bălănescu a cerut la centrală să vorbească 
cu şeful de stat major al brigăzii, dar acesta 
plecase din unitate. I-a răspuns şeful Biroului pază, 
mr. Dumitrescu, explicându-i că el a avut 
iniţiativa, întrucât ningea la Turnu Măgurele şi 
brigada trebuia să intervină cu ceva, deoarece, 
dacă venea un control ar fi fost criticaţi că nu 
conduc paza şi nu intervin la schimbările de 
situaţii; în concluzie, a solicitat înţelegere pentru 
soluţia adoptată de el în lipsa şefului de stat major 
al brigăzii.  

Mr. Bălănescu şi-a dat seama încă odată că 
de ce îţi este frică nu scapi şi că oamenii se 
desprind greu de unele practici. A raportat şi 
comandantului despre întâmplare şi la asigurat că 
va rezolva problema. A cerut la telefon 
comandanţii de companii, cărora le-a relatat despre 
primirea noii dispoziţiuni şi le-a indicat ca, în toate 
registrele de pază să se înscrie la dispoziţiunea 
batalionului şi numărul de înregistrare al 
dispoziţiunii de pază al brigăzii, întrucât măsurile 
sunt aceleaşi. 

 Şi iar s-a apucat şeful de stat major al 
batalionului de alte treburi, privind din când în 
când pe geam cum ningea, cu fulgi mari ca în 
poveste. Şi-a amintit că băieţelul său, Călin, s-a 
născut în ianuarie, tot pe o vreme cu ninsoare 
mirifică, iar acum se bucura de apropiata revedere, 
aşteptându-l acasă să-l plimbe cu săniuţa. 

 Deodată, în uşa biroului, a apărut din nou 
mr. Gavrilă. Bălănescu l-a privit întrebător, cu 
sprâncenele ridicate. 

 — Să trăiţi! La Comandamentul trupelor 
de grăniceri s-a auzit că ninge la Turnu Măgurele, 
iar cei de la P.C.O. au întrebat la Brigada de 
grăniceri Giurgiu dacă au fost luate ceva măsuri. 
S-a raportat că a fost dată o dispoziţiune de pază, 
pentru tot sectorul brigăzii, fiind de aşteptat să 
ningă în sudul ţării. 

 — Mă rog, treaba lor, spuse mr. 
Bălănescu. Eşalonul superior trebuie să cunoască 
totul şi să aibă situaţia sub control. 

 — Şi eu cred la fel, spuse mr. Gavrilă, 
numai că Punctul operativ al comandamentului a 
cerut să i se transmită dispoziţiunea dată de 
brigadă, ca să se poată raporta şefilor că s-au luat 
măsuri.  

Era vorba, de fapt, de dispoziţiunea noastră, 
a batalionului, copiată de brigadă. 

 — Am înţeles. Şi în continuare, ce s-a mai 
întâmplat? 

 — Păi, lucrătorii de la Bucureşti, probabil 
din dorinţa de a se evidenţia, au copiat 
dispoziţiunea brigăzii, de fapt a noastră, i-au dat 

un nou număr şi au prezentat-o, ca propunere de 
noutate, să fie transmisă în toate trupele de 
grăniceri, deci inclusiv la noi, până la nivelul cel 
mai de jos, al Pichetului de grăniceri. 

 — Şi te pomeneşti că acum ne transmit 
nouă măsurile? 

 — Da, cu atenţionarea că ofiţerii din 
comandament vor controla la pichete dacă 
măsurile respective au ajuns la comandanţi şi sunt 
puse în practică. 

 — Ca să vezi ce-a ieşit, spuse mirat şi 
ironic Bălănescu. Probabil că acum ofiţerul nostru 
din P.C.O. scrie iar măsurile transmise de la 
C.T.Gr. S-a ridicat apoi de la birou şi a făcut câţiva 
paşi prin încăpere. Uite ce faci, tovarăşe maior 
Gavrilă. Te duci la P.C.O. şi vorbeşti cu toate 
companiile ca la dispoziţiunea noastră, care are şi 
numărul brigăzii, să-i scrie alături şi numărul 
dispoziţiunii C.T.Gr. Când vor fi întrebaţi dacă au 
primit dispoziţiunea cu măsurile pe timp de iarnă, 
în funcţie de eşalonul care întreabă, să raporteze 
numărul corespunzător al documentului. Am să 
vorbesc şi eu cu comandanţii de companii să 
verific dacă au înţeles. Nu are nici un rost să se 
scrie şi să se transmită de la companie până la 
pichete, de trei ori, acelaşi lucru. 

 — Aşa am să fac, răspunse ofiţerul. 
 — Totuşi, insistă Bălănescu, toate 

măsurile sunt la fel? Nu este nici o completare, 
nici o deosebire? 

 — Există una: „Să se dea jos zăpada de pe 
cercevelurile geamurilor pentru a nu fi spulberată 
în încăperi şi să se spargă gheaţa de pe aleile 
circulate pentru prevenirea accidentelor”. 
 Exact când ofiţerul termină fraza, sună 
telefonul. Mr. Bălănescu ridică receptorul. 

 — Sunt centralistul de serviciu, caporal 
Alexandru. Vă caută „Migdalul”. Aveţi legătura. 
Era Comandamentul Trupelor de Grăniceri. 

 — Mr. Bălănescu, şeful de stat major al 
batalionului. 

 — Noroc Ioane, col. Suciu. Ce faci, măi, 
băiatule. Am auzit că ninge la voi, la Turnu 
Măgurele. Aveţi probleme ? 

 — Avem, tovarăşe colonel, că noi aici am 
stabilit nişte măsuri concrete pentru subunităţi, pe 
care le-am raportat la brigadă şi apoi le-am 
transmis în frontieră. Măsurile au ajuns pe urmă şi 
la C.T.Gr., odată cu informaţia că ninge la Turnu 
Măgurele. Ulterior lucrătorii de la Punctele de 
comandă operative ale brigăzii şi 
comandamentului, ni le-au transmis ca fiind ale 
eşaloanelor respective, deşi erau propriile noastre 
măsuri plimbate în sus şi în jos. Râd ofiţerii de noi, 
pe la colţuri. 

 — Ce să-i faci, Ioane, avem oameni care 
nu ştiu cum să se evidenţieze şi să-şi justifice 
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activitatea. Bine că mi-ai spus. Mă duc să raportez 
şefului de stat major al C.T.Gr. 

 —- Tovarăşe colonel, vă rog frumos nu 
raportaţi. O să-mi fac duşmani. O să spună că i-am 
pârât şi nu este bine să te ai rău cu ăştia de la 
P.C.O., că doar ei fac buletinele informative 
zilnice şi, dacă vor să te picteze, îţi trec numai 
lipsurile. Lăsaţi-o aşa. Măcar în viitor de nu s-ar 
mai repeta. Numai eu sunt de vină că m-am 
complicat singur, crezând că simplific lucrurile. 

— Bine, Ioane, spuse col. Suciu, ardelean ca 
şi Bălănescu, de unde simpatia reciprocă 
manifestată fără rezerve. O lăsăm aşa. Dar, i-a 
spune, ninge în continuare la voi? 

 Bălănescu se uită pe geam şi răspunse, 
râzând: 

 — Gata, a încetat! Nu mai ninge la Turnu 
Măgurele! 

 
Bălăei Ion 
 

             
                 Dr. Ing.  Gheorghe INDRE 
 

Verii Mariei (II) 
 

Cel mai mare dintre verii Mariei era Ioan 
Feurdean, om liniştit şi respectat, bun gospodar, 
care locuia în capătul dinspre Sud al comunei, pe 
una din uliţele paralele cu drumul ţării, la care se 
ajungea urcând un piept de deal. Casa lui, ultima 
de pe acea uliţă, situată şi la o oarecare înălţime 
faţă de nivelul drumului naţional, era pentru 
Gheorghe, fiul Mariei, asemenea unui punct de 
observare de unde aveai panorama aşezării cât 
puteai cuprinde cu ochii: se vedea banda drumului 
naţional, Arieşul curgând molcom, lunca sa 
mănoasă, coasta paralelă cu valea Arieşului, iar 
din sat de acolo se vedea întreaga porţiune a 
Forţaţilor, zonă a satului construită pe locurile de 
casă dobândite de săteni după primul Război 
Mondial, prin efectul reformei agrare. Acest văr al 
ei era un om mai discret, interiorizat, mai puţin 
comunicativ decât ceilalţi trei copii ai unchiului 
Vasile. Deşi în drumurile lui spre centrul satului 
sau spre oraş  trecea de fiecare dată pe la poarta 

Mariei, el nu intra niciodată pentru a le face o 
vizită, să îi vadă copii sau să o întrebe cum se mai 
descurcă. Părea mai străin şi mai îndepărtat, spre 
deosebire de de sora sa Maria şi de ceilalţi doi fraţi 
ai lui, Gheorghe şi Constantin.. Ion s-a căsătorit cu 
Ileana: o fată din familia bătrânului Dănilă, moşul 
cu viţelul care în fiecare seară de vară, când turma 
de vaci se întorcea de la păşune, era întâmpinat de 
Gheorghe, fiul Mariei, cu nerăbdare şi cu aceeaşi 
întrebare rostită cu mare emoţie:  
-Moşule, îmi dai mie viţelul?  
-Da, dragul moşului, mâine ţi-l dau ţie că tare mult 
îţi place. Mâine seară este al tău! Astfel îi promitea 
lui Gheorghe, fiul Mariei, că mâine îi va da lui 
viţelul fătat de vacă, care mergea în urma acesteia; 
iar copilul, entuziasmat, fugea acasă să îi spună 
mamei că va avea un viţel de la moşu', iar mama 
râdea şi îi spunea că îl păcăleşte, el neînţelegând 
şotia bătrânului, şi aşteptând întreaga vară un 
mâine care nu a venit niciodată.  
Bătrânul Danilă Ion era un om inteligent, plin de 
farmec şi cu un dezvoltat simţ al umorului. 
Obişnuia să le povestească oamenilor din sat tot 
felul de păţanii din experienţa sa de viaţă dintre 
care unele au devenit proverbiale, putând fi 
integrate cu succes în mitologia locului 
binecuvântat de Dumnezeu pe care care este 
aşezată seculara comună Luna. Dintre aceste 
istorii, circula prin sat cea întâmplată odată cu 
vizita lui la doctor. De o bună bucată de vreme nu 
se simţea prea bine, voma des şi nu mai avea poftă 
de mâncare acuza dureri de burtă aşa că, la 
insistenţele celor din familie, s-a dus la doctor la 
consult în oraş, la Câmpia Turzii.  
După ce l-a examinat şi i-a făcut o serie de analize, 
medicul internist, văzăndu-l palid şi slăbit, i-a spus 
că pentru vindecare el trebuie să fie mai atent la 
ceea ce mănâncă şi i-a prescris un regim alimentar 
din care trebuiau eliminate pentru o vreme, carnea, 
mâncărurile grase, slănina de porc şi trebuie 
consumate mai multe legume; ciorbele cu rântaş 
trebuiau evitate şi în locul lor recomanda supe de 
cartofi şi de legume proaspete cu morcovi, 
pătrunjel, cu ţelină şi toată gama de zarzavaturi 
proaspete. Bătrânul a ascultat atent, a luat reţeta cu 
recomandarea şi a mulţumit domnului doctor 
pentru consultaţie şi pentru sfaturi. I se părea că 
deja începe să se simtă mai bine. Era început de 
vară şi aveau toate cele necesare pentru a mânca 
de regim. În Luna, mâncarea preferată pentru cina 
din zilele verii era mămăliga cu tocăniţă de pui, cu 
mai mult sos, cum spuneau lunenii „cu unsoare 
bine făcută”, precedată de mămăligă cu lapte dulce 
sau prins. Era şi mâncarea preferată a lui Ion 
Danilă: un fel de lux alimentar ce venea de 
departe, din copilărie. În primăvară toate femeile 
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strângeau ouă şi puneau cloşte, puii fiind la mare 
preț în economia gospodăriei. Adeseori puii erau 
sacrificaţi după 3 săptămâni sau o lună, când încă 
erau cruzi şi mici ca nişte porumbei. În vara aceea, 
povestea bătrânul, Carolina, soţia lui, avea o 
cloşcă cu 20 de pui, la care ţinea mult. La 
întoarcerea de la doctor, uitând total recomandarea 
acestuia, moşul Danilă i-a cerut să îi facă de cină o 
tocăniţă de pui; chiar dacă sunt mai mici, să facă 
mai multă unsoare, aşa cum îi place lui. Deşi nu 
prea era de acord să sacrifice puiul atât de crud, 
ştiind că e bolnav şi trebuie menajat, femeia i-a 
respectat dorinţa iar el a mâncat cu multă 
plăcere,fără să se mai vaiete că îl doare ceva. 
Scena s-a repetat seară de seară timp de douzeci de 
zile, până au mâncat toţi puii. În cea de a douăzeci 
şi una zi, bărbatul, văzând că cloşca a rămas 
singură, i-a cerut femeii să taie şi cloşca, să facă o 
supă cu multe legume şi bineînţeles friptură de 
găină. După 3 săptămâni se făcuse termenul 
indicat de doctor pentru vizita de control şi 
bătrânul s-a întors alt om, avea o cu totul altă 
înfăţişare, dispăruseră paloarea şi slăbiciunea: 
schimbări pe care doctorul le-a observat imediat, 
plăcut surprins. L-a consultat şi a concluzionat 
fericit:  

- Ei, bade Ion, acum este mult mai bine. Nu-
i aşa că ai păstrat cu stricteţe regimul 
alimentar pe care ţi l-am dat? 

- Să fii tu sănătos, doctore, eu m-am făcut 
bine pentru că între timp am mâncat toţi 
cei douăzeci de pui de la o cloşcă, cu 
cloşcă cu tot. 

Şi povestind toate acestea, bătrânul izbucnea într-
un râs molipsitor care îi cuprindea pe toţi 
ascultătorii săi. 
Ion Feurdean sau Ion al unchiului, cum zicea 
Maria, a avut un băiat botezat tot Ion, care după 
război a făcut cursuri la şcoala agricolă şi a devenit 
unul din cei mai destoinici brigadieri ai 
gospodăriei agricole colective, devenită ulterior 
cooperativă agricolă de producţie, responsabil de 
cultura mare, cereale păioase, plantele tehnice şi 
porumb, într-o zonă în care pământul de pe 
platourile întinse ale podişului Transilvaniei şi din 
lunca Arieşului era la fel de productiv ca în 
Bărăganul Regatului, iar culturile de grâu, orz, 
ovăz, porumb, sfeclă, cânepă, floarea soarelui, 
trifoi şi lucernă reprezentau o mare bogăţie. În anii 
‘60 ele au fost una din sursele principale din care 
satul s-a reconstruit aprape integral. Majoritatea 
caselor vechi, acoperite cu paie, construite din 
chirpici şi având două camere au fost demolate şi 
înlocuite cu case noi, construite pe fundaţie înaltă 
de beton, cu cameră de subsol pentru pivniţă, cu 
trei şi 4 camere în formă pătrată, dreptunghiulară 

sau cu verandă, două camere la stradă, cu terase în 
faţa verandei şi obligatoriu cu o cameră de zi, 
conia, care servea de bucătărie şi în zidul cărei la 
multe case era uşa cuptorului de pâine. Brigadierul 
a fost ispitit de bogăţia recoltei şi în complicitate 
cu alt tovarăş au hotărât să-şi facă partea lor. Dar 
cum nimic nu se putea ascunde în lumea satului, 
iar vigilenţa autorităţilor vremii era greu de înşelat, 
au sfârşit prin a fi descoperiţi şi arestaţi şi a îndura 
pedeapsa unei condamnări pentru furt din avutul 
obştesc, una din cele mai grave învinuiri. Nu era 
vorba de o pagubă mare, de dimensiunea furturilor 
din zilele noastre, dar dimensiunea politică şi 
morală amplifica mult semnificaţiile iar pedepsele 
şi toată orchestrarea administrării lor erau 
popularizate, stigmatizând drastic pe făptaşi. În 
toate locurile publice, pe pereţii din căminul 
cultural, panourile şi pereţii de la primărie, la 
şcoală, la dispensar etc., era afişat pe hârtie de 
dimensiune A4 îndemnul cu valoare şi de 
avertisment ”Păstraţi avutul obştesc!”. Era noua 
poruncă a ideologiei marxiste, noua cerinţă 
fundamentală a comunismului pentru a putea 
asigura ordinea şi funcţionarea societăţii, 
gestionarea judicioasă a resurselor şi atingerea 
obiectivelor de dezvoltare economică. Forţa de 
acţiune a acestui comandament asupra 
comportamentului indivizilor era foarte puternică 
în anii de început, imediat după război şi în 
următoarele două decenii, când şi pedepsele erau 
drastice şi urmăreau pe lângă apărarea bunurilor 
colectivităţii, adeseori devenită pretext, să 
contribuie şi la instaurarea noului regim politic 
radical schimbat, ce se simţea ameninţat de 
rezistenţa celor care pierduseră nu numai averi, 
case, poziţii sociale şi putere ci și dreptul la liberă 
exprimare şi mai ales respectarea ritualurilor și 
tradiţiilor religioase şi a credinţei strămoşești pe 
care regimul le interzicea și le pedepsea cu 
vehemență.  
Fapta brigadierului Ion Feurdean s-a consumat 
mult după încheierea procesului de colectivizare, 
cam pe la sfârşitul anilor 60, când regimul politic 
se simţea stăpân pe situaţie, iar semnificaţia 
ideologică a comportamentului nu mai era atât de 
pronunţată, fapta lor fiind una reprobabilă dar cu 
consecinţe măsurate preponderent prin valoarea 
cantităţii de cereale sustrasă, aşa că pedeapsa nu a 
fost una exagerat de mare.  
Al doilea copil al unchiului Vasile, Gheorghe, era 
cunoscut în sat cu porecla Răstăşanu, deoarece 
originile familiei lor erau cel mai probabil la 
Harastăş, un vechi sat secuiesc din vecinătatea 
Comunei Luna, de unde ar fi venit la Luna familia 
Feurdean.  
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Gheorghe era un om frumos, cu trăsături regulate, 
nu foarte înalt, de statură medie, o faţă mare, 
iluminată de doi ochi albaştri, cu un corp masculin 
bine legat, care trăda un om puternic şi plin de 
vitalitate. Avea o rafinată ştiinţă a 
comportamentului, un zâmbet cald şi cuceritor 
care a rămas aşa până la sfârşitul zilelor sale, în 
ciuda încercărilor prin care a trecut. Îi plăceau 
mult animalele din curte pe care le îngrijea cu 
dragoste şi pricepere, dorea ca lumea să îi remarce 
vacile şi animalele de povară, fapt pentru care era 
foarte atent cu întreținerea lor, nu neglija furajarea 
şi curăţenia grajdului. Chiar şi în ultimii ani de 
viaţă, la bătrâneţe, el neavând copii creştea şi 
îngrijea unul sau doi tăuraşi pe care îi livra la 
contract asigurându-şi, lui şi soţiei şi uneori şi 
nepoţilor din partea soţiei, o completare 
substanţială a veniturilor. 
În tinereţea sa el s-a îndrăgostit de Ana, o fată 
frumoasă şi harnică din vecini, cu care mergea 
duminica în pustă, la joc şi care lucra cu ziua la 
părinţii lui, la treburile câmpului sau la treburile 
gospodăriei.  
Satul transilvan dintre cele două războaie, în 
complicata sa alcătuire socio-umană, era încărcat 
de istorie şi prejudecăţi. Lumea lui era destul de 
strict ierarhizată, criteriul de bază fiind 
dimensiunea averii, deşi marea lor majoritate 
locuitorii erau oameni modeşti, fără averi 
impresionante. În limitele acestor averi erau două 
categorii bine definite: gazdele, sau familiile mai 
înstărite, care deţineau pământ mai mult, aveau şi 
animale şi case mai mari, influenţă în conducerea 
treburilor satului şi săracii, majoritari, oameni 
sărmani, fără pământ sau cu pământ puţin, nevoiţi 
să lucreze în parte pământul celor avuţi, trataţi de 
aceştia adeseori cu aroganţă şi superioritate, 
desconsideraţi şi uneori umiliţi, consideraţi leneşi 
chiar dacă munceau din noapte în noapte şi erau 
cinstiţi şi respectuoşi.  
Familia Anei făcea parte din această categorie a 
oamenilor nevoiaşi, ce îşi câştigau existenţa 
lucrând pentru cei înstăriţi, slugărind la gazdele 
din sat. Din acest motiv mătuşa Ană, soţia 
unchiului Vasile, fratele Sofiei Feurdean, mama 
Mariei, nu era de acord cu legătura lui Gheorghe 
cu Ana Zamfir şi excludea sub orice formă ideea 
unei posibile căsătorii a celor doi, considerând-o 
pe frumoasa Ană nedemnă să îi fie noră. Din 
relaţia celor doi tineri s-a născut un copil căruia 
Ana i-a dat numele Vasile, după numele bunicului 
din partea tatălui său, copil pe care Gheorghe nu l-
a recunoascut toată viaţa lui, respingând de la 
început ideea de a se căsătorii cu Ana. Pe măsură 
ce timpul trecea, Vasile Zamfir semăna tot mai 
mult la înfăţişare cu Gheorghe, nemaiexistând nici 

un dubiu pentru nimeni că este fiul lui. Ana şi-a 
crescut băiatul cu demnitate şi dragoste maternă şi 
a rămas cu ruşinea pe care o fată dintr-un sat 
ardelenesc al acelor vremuri trebuia să o îndure 
pentru faptul că avea un bitang, sau cu alte cuvinte 
copil din flori, născut de cele mai multe ori din 
dragoste curată, neîmpărtăşită de tatăl copilului. 
Denumirea copil din flori, reprezenta exprimarea 
poetică a dragostei neîmplinite, o iluzie al cărui 
fapt consumat era întotdeauna asociat cu parfumul 
şi delicateţea multicoloră a florilor de câmp, un 
câmp imaginat în maxima lui strălucire răpitoare, 
în mai sau în iunie-iulie, când varietatea, vitalitatea 
şi frumuseţea florilor încurajau şi alimentau 
înflăcărarea visului de dragoste, dar se constituiau 
şi într-o circumstanţă atenuantă pentru căderea în 
ispita păcatului.  
Vasile Zamfir a preluat numele de fată al mamei 
lui, a fost un copil foarte reuşit şi cuminte, 
înzestrat şi silitor la şcoală, a urmat cursurile şcolii 
profesionale şi ale liceului şi s-a calificat ca 
maistru în Atelierul de turnătorie de neferoase al 
Uzinei Industria Sârmei. Şi-a construit o casă mare 
şi frumoasă pe aceeaşi uliţă pe care locuiau mama 
şi bunicii săi şi şi-a întemeiat o familie fericită. 
Deşi a trăit o viaţă în sat, alături de tatăl său, căruia 
i-a purtat întotdeauna mare respect şi de care a 
încercat în repetate rânduri să se apropie, 
Gheorghe Feurdean, care nu a avut alţi copii, l-a 
respins întotdeauna, această atitudine a lui 
dovedindu-se a fi de neînţeles.  
Aventura lui Gheorghe cu Ana s-a consumat în 
perioada dintre cele două războiae mondiale, 
perioadă în care Gheorghe s-a căsătorit cu Susana 
din familia Hedeş, o femeie harnică, cinstită, 
credinciasă şi devotată, împreună cu care şi-a 
construit construit o casă şi si-a întemeiat familia 
şi gospodăria, tot pe Forţaţi de partea dreaptă a 
drumului ţării în raport cu sensul de curgere al 
Arieşului, pe o uliţă paralelă cu drumul țării, 
situată la poala urcuşului pe dealul unde se 
rostuise fratele său Ion. 
 Al doilea război mondial, cu tăvălugul lui de 
suferinţe şi schimbări, nu a ocolit nici comuna 
Luna. Toţi flăcăii şi bărbaţii tineri din sat au fost 
înrolaţi şi au plecat pe front pentru a participa la 
desfăşurarea ostilităţilor, începute pentru România 
în iunie 1941, după intrarea României în război 
alături de Germania şi de forţele Axei. Un război 
de eliberare a Basarabiei, Bucovinei de Nord şi a 
teritoriului Hertza, confiscate de URSS după 
încheierea Pactului Ribentrop-Molotov în iunie 
1940. Românii din Transilvania erau într-o situaţie 
dramatică, deoarece România intra în luptă alături 
de Germania şi Italia fascistă în condiţiile în care 
în August 1940, prin Dictatul de la Viena, 
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Germania şi Italia au decis să rupă din trupul ţării 
40000 kmp reprezentând Ardealul de Nord cedat 
Ungariei hortiste. Luna era situată în judeţul 
Turda, care era la graniţa cu Ardealul cedat. Din 
acest punct de vedere lunenii nu au fost direct 
afectaţi, dar în sufletele lor durerea era vie şi 
sfâşietoare, iar plecarea la război alături de cei ce 
au decis cu brutalitate sfâşierea trupului ţării era o 
povară suplimentară pe care mulţi tineri din Ardeal 
o îndurau ca pe o umilinţă greu de suportat. 
Gheorghe Răstăşanu a făcut parte din primul grup 
de încorporaţi şi s-a dus la datorie să lupte pentru 
ţară şi rege, plin de credinţă şi speranţă. A făcut 
aproape patru ani de război, din iunie 41 până în 
mai 1945, la încetarea lui şi încheierea păcii. Mulţi 
dintre cei plecaţi odată cu el nu s-au mai întors 
niciodată, iar unii au rămas prizonieri la ruşi în 
îndepărtatele Siberii, alţii s-au înrolat în Divizia 
Tudor Vladimirescu după întoarcerea armelor. El 
însă a fost ocrotit de soartă şi a ajuns la Cotul 
Donului iar de acolo înapoi până în Munţii Tatra, 
apărat de Dumnezeu, fără ca să i se clintească în 
cap un fir de păr. S-a întors aşadar, după toate 
încercările cumplite prin care a trecut, teafăr şi 
sănătos, nevătămat și şi-a reluat cursul vieţii ca şi 
cum nimic nu s-ar fi întâmplat.  
În una din dimineţile din acea primăvară a 
reîntoarcerii fericite, Gheorghe s-a hotărât să îşi 
are grădina de lângă casă în teritoriul căreia 
semănau porumb şi fasole şi pe care îşi amenajau 
şi o porţiune de grădină de legume pentru straturi 
de morcovi, pătrunjel, ţelină, ceapă, usturoi, 
castraveţi, roşii şi cartofi. Era o dimineaţă liniştită, 
în aer plutea o atmosferă umedă şi ceţoasă. Îşi 
pregătise de seara rotilele, plugul, grapa şi s-a dus 
în grajdul vacilor pentru a le da mâncare şi apoi le-
a dus la apă şi a rânit, toate făcute ca într-un ritual 
zilnic, într-o mecanică care nu solicita foarte mult 
mintea încă încărcată de amintirile vii multe și 
dureroase şi de impresiile din anii grei de război. 
După ce a înjugat vitele şi a pregătit plugul, a 
început lucrul plin de speranţa unui an bun, cu 
recoltă bogată. A tras două brazde, fericit că 
pământul era reavăn iar animalele pe care le 
îndrăgea atât, erau ascultătoare şi supuse. La acea 
oră timpurie de dimineaţă satul încă nici nu se 
trezise pe de-a întregul, când o bubuitură 
îngrozitoare şi o flacără înfricoşătoare au ţâşnit din 
pământ când plugarul ajunsese pe la jumătatea 
locului, şi şocul unei explozii incredibile a spart 
liniştea satului şi geamurile casei şi ale unor case 
din jur, atelajul şi animalele fărâmiţate şi risipite, 
iar omul grav rănit zăcea trântit şi el la pământ, 
într-o baltă de sânge, spaţiul din jur umplându-se 
de vaiete şi suferinţă. Îngrozită, Sana, soţia lui a 
ieşit din casă şi nu reuşea să înţeleagă ce 

nenorocire s-a abătut asupra lor, s-au alertat toţi 
vecinii şi au sărit în ajutorul lui Gheorghe care 
foarte grav rănit, cu părţi semnificative ale trupului 
grav afectate, oamenii au înţeles repede că  fierul 
plugului a lovit capsa unui proiectil rămas 
neexplodat din toamna anului 1944 când peste sat, 
între coastă, dealul de la de la răsărit şi dealul 
Totului de la apus, au avut loc schimburile de 
artilerie dintre trupele ungureşti şi germane aflate 
în retragere şi trupele româneşti şi ruseşti.  
Au sunat la Turda, de la primărie şi a venit o 
salvare. Maria povestea copiilor ei că pe bietul 
Gheorghe l-au adunat cu cearceaful, dar el era un 
om tânăr şi puternic şi mai ales ocrotit de Cel de 
sus. După toată această întâmplare dramatică şi 
după luni de suferinţă prin spitale, doctorii vremii 
au reuşit să îl trateze şi să îl repună pe picioare în 
condiţiile în care puţini din cei care au văzut ce s-a 
întâmplat în acea dimineaţă blestemată, credeau că 
o să îl mai vadă mergând şi vorbind, că va fi din 
nou om întreg şi se va bucura de viaţă până la 
adânci bătrâneţe.  
După însănătoşire, Gheorghe s-a angajat om de 
serviciu la Primărie; era comunicativ şi harnic, iar 
printre sarcinile sale era şi aceea de toboşar cu 
misiunea de a face cunoscute hotărârile Primăriei 
şi obligaţiile ce decurgeau pentru săteni din aceste 
hotărâri. Nepotul lui Gheorghe, băiatul Mariei, l-a 
iubit mult pe cest unchi deoarece era un om cald şi 
bun şi niciodată nu trecea pe la poarta lor fără să 
intre. Obişnuia să îl ia în braţe sau să îl ţină pe 
genunchi să îi ceară să-i spună ce a învăţat la 
şcoală şi să îl mângâie ocrotitor pe obraz cu baba 
lui aspră. De căte ori bătea toba ei copii din sat 
ieşeau la porţi şi îl însoţeau la toate intersecţiile şi 
opririle în care rostea cu glas tare, bărbătesc şi 
răspicat veştile. Şi azi în mintea lui Gheorghe mai 
răsună ecoul formulelor sale de anunţ: „Se dă de 
ştire …” sau „S-aduce la cunoştinţă…”, rostirile 
erau făcute cu o anumită gravitate, momentul 
comunicării devenea astfel unul încărcat de o 
anumită solemnitate, în vibraţia aerului care 
transmitea ştirea aşa cum o enunţa Răstăşanu, cu 
un aer de plin de importanţă şi solemnitate, se 
simţea forţa, prestanţa şi puterea autorităţii ce 
făcea cunoscute prin vocea lui mesajele către 
cetăţeni. Între două opriri mergând Răstăşanu 
bătea toba cu o anumită ritmicitate atenţionând toţi 
locuitorii că urmează un comunicat ce trebuie 
ascultat. 
Şi tătăişa Sană, soţia lui Gheorghe era o femeie 
foarte bună şi apropiată de copiii şi familia Mariei. 
Maria era prietenă cu cumnata sa, iar tătăişa în 
drum spre magazin, spre biserică, sau spre centrul 
satului intra mereu să îşi vadă nepoţii ea suferind 
că după accidentul soţului ei nu au mai avut copii 
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şi tratând aceşti copii ai Mariei ca pe proprii ei 
copii. 
Maria îşi amintea cum în luna noiembrie a nului 
1950, fetiţa ei Lenuţa, care începuse şcoala în 
septembrie şi urma să împlinească 7 anişori, a răcit 
foarte tare, şi având o sensibiltate cu urechile a 
început să îi curgă urechea dreaptă, bietul copil 
plângea de durere de ţi se sfâşia inima. Drumul 
ţării, drum de piatră ce lega oraşele transilvane, 
Târgu Mureş, Luduş, Câmpia Turzii, Turda şi 
Cluj, deşi era drum naţional nu era încă asfaltat, 
era un drum de piatră pe care circulau foarte rar 
maşini sau motociclete, mijoacele de transport 
obişnuite erau atelajele trase de animale, căruţele 
trase de cai şi carele trase de vaci sau de boi. Era la 
câţiva ani buni după accidentul vărului ei 
Gheorghe, acesta se însănătoşise şi făcea şi 
cărăuşie în sat, folosindu-se de căruţa şi calul său. 
În acea seară rece, ceţoasă, în care plutea în 
atmosferă o umezeală sâcâitoare, necăjită şi foarte 
îngrijorată de starea fetiţei, Maria a înţeles că 
trebuie să meargă cu ea la spital cât mai repede. S-
a dus aşadar la Gheorghe şi i-a explicat situaţia 
rugându-l să o ajute să ajungă la spital. Până la 
Turda erau mai bine de 18 km ceea ce nu era puţin 
pentru un drum cu căruţa. El însă ţinea foarte mult 
la copii Mariei şi nu a ezitat nici o clipă, a prins 
calul la căruţă, a pus în căruţă o pătură și olaviță şi 
s-a dus cu Maria la ea acasă, au pregătit copilul şi 
au pornit la drum. Ghemuită la picioarele Mariei 
înfofolită şi acoperită cu pătura fetiţa a parcurs 
acest drum al suferinţei de care îşi amintea şi la 
mai bine de 50 de ani, a fost un drum foarte 
important deoarece perioada de internare care a 
urmat a fost lungă şi grea. A stat internată toată 
iarna până la sfârşitul lunii martie, şi a fost nevoită 
să întrerupă anul şcolar şi să reia cursurile în anul 
următor. Impoartant a fost faptul că doctorii au 
făcut o treabă faorte bună şi serioasă de atunci 
chiar dacă a mai avut dureri, urechea ei s-a 
vindecat şi a servit-o toată viaţa, se gândea la acest 
unchi al ei vărul mamei cu un sentiment de 
recunoştinţă şi istorisea cât de frumos şi delicat a 
vorbit cu ea în cursul acelui drum, povestindu-i 
despre ceea ce se vedea din căruţă despre locurile 
prin care treceau şi încurajându-le şi 
îmbărbătându-le atât pe ea cât şi pe Maria, 
spunându-le din propria lui experienţă, că doctorii 
de la Turda sunt foarte buni şi pricepuţi, ştiu multă 
carte şi pot vindeca orice boală oricât de gravă şi 
dureroasă ar fi ea. Acceptând să înfrunte frigul 
năprasnic şi atmosfera umedă a acelei nopţi, fără 
să ţină cont de faptul că şi organismul lui era slăbit 
în urma accidentului pe care îl suferise, Gheorghe 
demonstra încă odată că este un om cu suflet mare 
pentru care ideea de familie şi preocuparea pentru 

viitorul acesteia reprezentat de copii erau aproape 
de importanţa ideilor şi preceptelor religioase ce 
trebuie respectate cu sfinţenie.  
Cel de al treilea văr Mariei din partea unchiului 
Vasile, Constantin, familiar Dini, era un om mai 
simplu. Din tinereţe avea o suferinţă cu urechile, şi 
neauzind prea bine, vorbea foarte tare şi apăsat. 
Era om scund cu faţa rotundă, un chip smead, care 
călca apăsat aşa cum şi vorbea şi era foarte legat 
de pământ spre deosebire de fratele lui Gheorghe 
el reprezenta prototipul ţăranului get beget. Şi el o 
vizita pe Maria de câte ori avea ocazia şi era foarte 
apropiat de copiii ei. Aceasta probabil şi pentru 
faptul că nici el nu a avut proprii lui copii. S-a 
căsătorit cu o fată din Gligoreşti o femeie voinică 
şi foarte retrasă, rareori ieşea în sat, avea şi o 
suferinţă cu ochii şi aceasta era una din explicaţiile 
atitudinii şi comportamentului ei. 
Dini a rămas în casa părintească el şi-a asumat 
sarcina îngrijirii părinţilor pe tătăişa Ana şi pe 
unchiul Vasile. Unchiul Vasile avea o curte mare 
în care erau casa şi acareturile, grajdul şi şura largă 
în podul căreia erau păstrate furajele şi sub 
acoperişul ei în zona centrală se păstrau carul, 
căruţa, şi uneltele agricole mari, iar stânga dreapta 
erau două încăperi, cu rol de magazii cu zid făcut 
din din grinzi de lemn în care erau adăpostite de 
oparte hambarele şi butoaiele pentru depozitarea 
fructelor, iar de cealată parte grajdul vacilor. 
Loturile primite de pe Forţaţi, erau egale de ¾ de 
jugăr,  deschiderea la drum era de peste 50 m, iar 
curtea şi grădina au fost împărţite în două pe 
jumătate, o parte revenindu-i Mariei fata 
unchiului, iar cealaltă parte cu casa părintească şi 
acareturile a moştenit-o Dini. 
Dini a fost cum spuneam toată viaţa lui afectat de 
auzul slăbit, în sat se povestea despre istoria lui cu 
recrutarea pentru armată. Voind să fie clasat 
pentru a scăpa de serviciul medical el s-a prezentat 
în faţa comisiei de examinare medicală, cu o 
atitudine de om amărât şi suferind şi aşa cum 
vorbea tare le-a spus doctorilor că el nu e bun 
pentru armată deoarece de mic copil nu aude bine. 
Era însă în această atitudine şi o doză de simulare 
a neputinţei şi de încercare de accentuare a acestui 
handicap. Preşedintele comisiei l-a întrebat iritat:  
- Ce tot spui tu măi băiete? întrebare pe care a 
trebuit să o repete de 3 ori tot mai tare şi mai 
aspru, deoarece Dini nu înţelegea motivând că nu 
aude. 
Medicul specialist din comisie i-a spus 
preşedintelui să lase că îl verifică el. S-a apropiat, 
să-l consulte la ambele urechi şi după examinare a 
lăsat voit să cadă de sus pe pardoseala de beton în 
spatele lui Dini câteva monede. Păcălit şi incitat de 
zornăitul banilor, cu un gest reflex Dini s-a întors 
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să le vadă şi să le ridice, gest după care doctorul a 
concluzionat că este apt şi i-a spus lui Dini să iasă 
afară.  
Întâmplarea avea ceva hazliu dar, vorbea mult şi 
despre preţuirea pe care ţăranii o aveau pentru 
bani, pe care îi obţineau foarte greu aşa cum 
mărturisea, şi unchiul Ambrozie în conversaţiile 
sale cu nepoţii săi Maria şi soţul acesteia 
Gheorghe. Atitudinea faţă de bani şi preţuirea lor 
era de fapt universal valabilă, un proverb german 
cunoscut afirmând că: „Cine nu preţuieşte un 
pfening nu merită o marcă!”, deci nu era 
importantă mărimea monedei ea trebuia dobândită 
şi preţuită. 
Al patrulea copil al unchiului Vasile era Maria, ce-
a de a doua verişoară a ei din partea mamei, căreia 
ea îi spunea pentru a o identifca de multele femei 
din sat  cu acest nume,  Maria unchiului.  
Era o femeie scundă dar foarte energică şi plină de 
viaţă avea şi ea un remarcabil simţ al umorului şi o 
mare prezenţă de spirit. Gheorghe fiul Mariei îşi 
amintea despre această mătuşă a lui o întâmplare 
din copilărie care a rămas de pomină în familia lor. 
Era o după amiază de primăvară cu cer înnorat o zi 
ploioasă în care nu se putea sta afară şi toţi copii 
Mariei şedeau în tindă camera de zi o cameră 
scundă de 4 metri pe 4, cu o uşă înfundată, era uşa 
de intrare în casă fără geam, iar lângă uşă era o 
fereastră cu două foi de geam şi toc de lemn care 
acoperea toată lăţimea zidului. În cameră erau şi 
copii din vecini  fata mai mică a vecinului Aurel 
de peste drum şi băiatul învăţătorului Deteşan care 
avea grădina gard în gard cu ei şi care fiind singur 
se plictisea şi prefera compania copiilor Mariei. 
Stăteau de vorbă despre lucruri curente când 
deodată cineva a bătut în uşă şi apoi aintrat, 
salutând politicos aproape ceremonios. Era o 
femeie îmbrăcată cu un pardesiu albastru închis 
din fâş, cu o umbrelă neagră şi cu un aer de 
doamnă, la a cărei apariţie privirile tuturor s-au 
îndreptat spre uşă total surprinse intrigate şi uşor 
inhibate de această femeie necunoscută. Înzestrată 
cu o inteligenţă nativă remarcabilă, şi dispunând 
de un dezvoltat simţ al umorului nou venita, sub 
protecţia semiîntunericului camerei, s-a prezentat 
cu aplomb:  
-Bună seara ! eu sunt doamnă de la Raion, raionul 
fiind, diviziunea administrativă înfiinţată după 
reorganizarea teritorială făcută de regimul 
comunist, pe modelul sovietic de import. 
De regulă funcţionarii de la raion veneau cu 
sarcini precise, pentru colectarea cotelor, pentru 
diferite investigaţii privind averile, şi nu erau prea 
iubiţi în sat, ba mai mult erau temuţi de toată 
lumea, până şi de copii, aveau faimă de oameni 

severi, foarte aspri, exponenţi ai regimului politic 
autoritar.  
Mariei i s-a părut ceva nefiresc în vocea acestei 
femei venea dintr-un registru care ei îi era foarte 
familiar şi apropiindu-se de uşă a observat că este 
vorba despre verişoara ei Maria unchiului, despre 
care ştia că este întotdeauna pusă pe şotii, aşa că a 
izbucnit în râs spunând pentru a risipi total 
sentimentul iniţial de spaimă ce îi cuprinsese mai 
ales pe copii: 

- O bată-te, să te bată, norocul, tu Marie ne 
bagi pe toţi în sperieţi! S-au îmbrăţişat râzând 
zgomotos, atmosfera s-a destins şi toţi au început 
să râdă molipsitor şi eliberator.  
De atunci de la această întâmplare hazlie, copiii 
Mariei au poreclit-o şi au reţinut-o pe această 
mătuşă a lor ”doamna de la Raion”. Maria 
Feurdean s-a căsătorit şi s-a rostuit în grădina 
părintească, a avut o familie frumoasă cu doi 
băieţi şi o fată.  

 Gheorghe Indre  
Decembrie 2014         

 
Ioan BEMBEA 

                          
PAVEL, COPIL FĂRĂ ÎNGER 

                                                                                         
„ Lupii mâncă boi şi vaci                                                          
Nu mâncă copii săraci.” 
 

 Îmi revine adesea în minte şi  revăd mereu chipul 
unuia din tovarăşii mei de copilărie. Eram adesea 
împreună sus pe munte la păscutul vitelor sau al oilor, 
că la noi în sat nu era ciurdă ca la câmpie, aici fiecare 
gospodar avea pământul lui pentru fânaţ, pentru 
păşune, pentru holdă sau ogor pentru cartofi, în afara 
grădinii de lângă casă.  
 Pe vremea aceea îndată ce se termina şcoala copiii 
erau trimişi de părinţi toată vara cu vitele la păscut. 
Îmi aduc şi acum aminte cum mi se lipeau ochii de 
somn dimineaţa, cum aş fi dorit să mai dorm doar 
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câteva clipe, dar soarele era necruţător şi de vreme ce 
razele lui luminau vârfurile munţilor trebuia să ascult 
glasul mamei, să las aşternutul cald, să mănânc în 
grabă ceva şi, cu traista cu merinde în spate, să duc 
vacile şi viţeii la păşune. Boii îi duceam mai rar la 
păscut, cu ei pleca tata cu noaptea-n cap la mânat, 
aducea minereu de aur cu carul de pe la diferite mine 
la şteampuri, iar oile erau în turmă. Primăvara până la 
Sângeorz, hotarul era liber, aşa că oile şi vitele erau 
slobode pe câmp, puteau umbla să pască peste tot, dar 
trebuiau totuşi păzite ca să nu se piardă, sau ca să nu 
vină lupul la oi şi la miei. 
 Şi vara, la munte dimineţile sunt reci. Trebuie să 
urce mult soarele pe bolta cerului pentru a mângâia cu 
razele-i calde casele de jos din sat cu tot freamătul şi 
agitaţia începutului unei noi zile de muncă. Pe la toate 
casele cântă cocoşii, guiţă porcii după mâncare, se 
deschid porţile şi pleacă vitele la păşune cu tălăngile 
atârnate la gât. Se aud mugete de despărţire ale vacilor 
de viţeii lor de lapte, neînţărcaţi, rămaşi acasă. 
 După ce mulge mama vaca, pe Steluţa, numai ea 
era cu lapte, pornesc şi eu cu vitele la păscut. Aveam 
în grijă două vaci, un viţel, Mişca, şi un junc, pe 
Bodor. Una dintre vaci, Frăguţa, şi Bodor, juncul, 
purtau câte un clopot că în mijlocul zilei, de groaza 
muştelor, vitele se ascundeau în desişul pădurii încât 
se pierdeau şi puteau să ajungă prin holde, să facă 
stricăciuni şi să ai ceartă cu vecinii. 

 Cu o nuia de salcie în mâna îndemn văcuţele roşii, 
sprintene, să grăbească pasul pe un drum lateral de car, 
îngust şi pietros, deasupra căruia îşi întind fagii o 
droaie de ramuri frunzoase. În deplină simetrie cu 
acestea, cu crengile aeriene, pe pământul spălat de 
ploi, jos din pietrişul drumului ies la iveală o groază de 
rădăcini ramificate întocmai ca venele proeminente de 
pe dosul unei mâini muncite, osoase, de bărbat. Peste 
pârăul din stânga din loc în loc câte o gură de baie îşi 
arăta întunericul ce vine din pântecele adânc al 
muntelui aducând de acolo o răcoare umedă cu un 
miros specific. Pe pietre ieşite din apă, câte o 
codobatură fără astâmpăr îşi clatină coada şi face de 
dimineaţă exerciţii vocale. 

 În ritmul clopotelor ne continuăm drumul ce urcă 
tot mai pieptiş. Orizontul se lărgeşte şi apare soarele. 
În înaltul cerului un singur nor rătăcit, alb şi pufos, 
pluteşte deasupra Negrilesei, ca o căciulă uriaşă pusă 
pe-o ureche. Pădurea răsună de glasul păsărilor 
mărunte dar şi de trilurile clare, distincte, ale mierlei şi 
sturzului ce îşi au cuibul ascuns între crengile dese de 
brad. Trecuse primăvara şi cucul nu mai cânta, fiindcă 
auzise ascuţit de coasă; aşa ştiam, că dacă aude coasa 
nu mai cântă.  

Vitele flămânde, ba ici, ba colo, smulg cu lăcomie 
smocuri de iarbă de pe marginea drumului. Viţelul şi 
juncul, mai vioi, sunt mult în faţă dar Frăguţa cu 

pântecele umflat, că urmează să facă un viţel, merge 
încet şi suflă greu. 

Drum lung. Când ajung la păşunea din Conţu 
aproape că se luase roua de pe iarbă iar razele soarelui 
aduc o căldură plăcută.  

„Ai sosit şi tu?”mă întreabă Pavel, un băiat ce-şi 
păştea vitele pe un pământ alăturat. „Când a răsărit 
soarele eu am fost aici. Vacile mele-s sătule” îmi mai 
spune el. 

Vacile lui erau sătule că el era slugă şi pe el îl 
trimiteau cu vitele la păscut cu noaptea-n cap, când se 
crăpa de ziuă. 

Cunosc povestea vieţii sărmanului Pavel din 
lungile zile de vară când stăteam ore în şir de poveşti 
acolo sus pe munte de unde vedeam jos satul cu 
casele înşirate pe lângă vale sub streaşina pădurii.  
 Era ceva mai mare decât mine, poate cu un an, 
poate cu doi-trei dar rămăsese scund şi slăbuţ. Avea 
obrajii pământii iar nasul pistruiat, ba şi umerii 
obrajilor galbeni îi erau pistruiaţi dar pistruii de pe 
nasul alb erau mai vizibili. Cuceritoare îi era privirea 
cu nişte ochi verzi larg deschişi care te făceau să-l 
crezi fiindcă întotdeauna te privea convingător în 
adâncul ochilor. Pe fruntea înaltă pielea era albă, 
fără pistrui iar partea de sus se ascundea sub un păr 
galben mătăsos pieptănat cu cărare. Purta o pălăriuţă 
neagră dată mult spre ceafă. Sub şnur pusese, ca şi 
mine, trei pănuţe pestriţe de gaiţă, cu albastru, alb şi 
negru. 
 Era slugă la un vecin al nostru, om gazdă cu multe 
vite, cu şteampuri şi cu moară dar fără copii. Baciul 
şi Biţa erau noii lui părinţi, aşa le spuneam noi 
copiii, în semn de respect, celor vârstnici. Femeilor 
bătrâne le ziceam bobă. 
 Prietenul acesta al meu, Pavel, nu avea tată, murise 
în război undeva foarte departe în Rusia. „Dacă ar 
trăi tata nu aş fi slugă” îmi amintea adesea. 
 Era de la Mogoş, din satul Mămăligani. De ce i se 
spunea aşa acestui sat nu e greu de înţeles. Purta 
acest nume de ocară, de dispreţ, simbol al sărăciei, 
de când lumea, iar un sat vecin avea o altă denumire 
asemănătoare, de lapte acru, Năcreleşti, tot cu 
rezonanţă istorică şi socială.  

Femei de la Mogoş încălţate cu opinci şi cu ciorapi 
groşi din lână veneau în fiecare duminică la târgul 
din Poieni cu câte un bulgăraş de unt învelit în 
frunze late de paltin sau de varză, cu câteva ouă, cu 
smântână, cu caş proaspăt sau cu brânză. Puţinele lor 
produse se vindeau repede, cât ai bate din palme, 
oferta de produse fiind întotdeauna mai mică decât 
cererea. Străbăteau drum lung pe jos sau cu calul ca 
să facă rost de câţiva lei din care să cumpere petrol 
pentru lampă, sare sau chibrituri. 

 Tot aici, duminica dimineaţa în târgul de la Poieni 
„se vindeau” şi copiii. Buciumanii, care aveau 
nevoie de slugă, băiat sau fată, lăsau vorbă femeilor 
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de la Mogoş că au nevoie de un copil la oi sau la vite 
spunându-le ce condiţii ar trebui să îndeplinească, îşi 
lăsau numele şi adresa iar în câteva zile se trezeau că 
le intră pe poartă o mamă cu un copil de mână… 

Pavel era cel mai mare din cei patru fraţi, trei 
băieţi şi o fată, rămaşi orfani încă din 1942. Fiind 
mai mărişor, de acum putea să-şi câştige singur 
mâncarea şi îmbrăcămintea, putea fi dat slugă la 
Buciumani unde se mai găseau şi alţi copii de la 
Mogoş. Simbria era mâncarea şi două rânduri de 
îmbrăcăminte pe an, o pereche de opinci şi alta de 
ghete, strictul necesar pentru a trăi. Ce viaţă duceau 
aceşti copii nu e greu de imaginat, oricum erau 
diferenţe mari de la o familie la alta dar era frecventă 
zicala Mămăligă de pe drugă / dă-i la slugă să nu 
fugă… 

Pe prietenul meu tot îl frământa un gând; de ce l-a 
dat mama de acasă, oare nu-i mai era drag? De ce l-a 
minţit şi l-a păcălit când l-a adus aici? Fusese 
cuminte, o asculta fără să iasă din vorba ei, făcea de 
toate pe lângă casă. Chiar nu înţelege… 

 Era vară şi i-a spus că-l duce la târg să vadă 
Abrudul. Pornesc pe jos, drum lung, iar el era 
desculţ. Urcă drumul de piatră în serpentine până la 
Negrileasa apoi de la Grâul Bun o iau în jos pe 
scurtătură spre Valea Albă. Mersul peste câmpul cu 
pajişte este mai plăcut, mai moale la talpă, dar nu 
ţine mult, căci de la Piatra lui Căliman intră iar în 
drumul ţării, pietros, chinuitor. Spre seară trag la o 
casă unde să doarmă peste noapte, aşa credea copilul 
după spusele mamei, fără să ştie că popasul lui în 
această casă va pune capăt călătoriei şi că aici îl va 
părăsi fiinţa cea mai dragă inimii lui. 

Gazda s-a arătat foarte primitoare, le dă de cină pe 
săturate, mămăligă cu lapte şi cu brânză, stau de 
vorbă, iar pentru Pavel a pregătit o albie de lemn cu 
apă călduţă ca să se spele pe picioarele pline de praf 
şi, ce nu se aştepta, îi dă să încerce nişte opincuţe noi 
de gumă şi ciorapi groşi împletiţi din lână aspră de 
oaie ţurcană.  

Cum se făcuse întuneric, cu un lămpaş au fost duşi 
în şură şi s-au culcat îmbrăcaţi acoperindu-se cu fân 
pe picioare. Istovit de oboseala drumului Pavel 
adoarme fericit în îmbrăţişarea mamei. Îşi mai 
aminteşte, doar ca o părere, că a doua zi foarte de 
dimineaţă, fără să se poată trezi, fără să poată 
învinge somnul, a simţit plecarea mamei, ştie sigur 
că l-a sărutat pe obrazul pistruiat şi că l-au udat 
câteva lacrimi pe care tot mama le-a şters cu dosul 
degetelor. De câte ori îmi povestea, mereu îşi băga 
vină că nu s-a trezit atunci şi, în naivitatea lui, credea 
că acum nu ar fi slugă dacă nu se pierdea de mamă. 

 Treptat s-a convins că toată povestea cu târgul de 
la Abrud nu a fost decât o amăgire ca să-l poată 
porni de acasă că altfel dacă ar fi ştiut că-l dă la 
străin nu ar fi plecat nici în ruptul capului. Din ce 

trăiau ceilalţi copii de acasă putea să trăiască şi el, 
doar nu-i mare lucru să mai pui un cartof şi o ceaşcă 
de apă în oala de pe sobă, să mai faci o porţie de 
zeamă. 

La început Baciul Simion şi Biţa Evuţă s-au purtat 
frumos cu el, că tocmai le fugise vechea slugă, l-au 
luat cu buna, i-au spus că ciorapii de lână şi opincile 
cele noi de gumă sunt ale lui şi că de acum nu-şi mai 
sparge tălpile desculţe prin pietre şi spini. 

Copilul mereu întreba „unde-i mama, când vine 
mama?” până când i s-a spus verde-n faţă că mamă-
sa l-a lăsat slugă, că de acum poate şi trebuie să-şi 
câştige singur mâncarea doar e băiat mărişor. Când 
aude una ca asta îşi pune barba în piept, nu a mai 
scoate un cuvânt, doar cu mâneca şi cu dosul palmei 
tot îşi ştergea nasul şi ochii. 

„Lasă plânsul, că nu pentru asta te-am tocmit şi-ţi 
dăm de mâncare, poţi plânge cât vrei acolo sus la 
Curmătură până paşti vacile, dar aici acasă să nu te 
mai vedem că plângi că dacă nu, îţi dau câteva să ai 
de ce să plângi” i se adresează apăsat şi răstit Baciu 
Simion. A mai sughiţat Pavel de câteva ori prin curte 
pe ascuns, că la stăpân se vede că n-ai voie să plângi, 
apoi cu Baciul au plecat sus pe munte la colibă să 
sloboadă vitele la păscut şi ca să-i arate ce are de 
făcut. Pe drum nu prea au avut poveşti, răspundea 
doar cu câte un „da” sau „nu” la întrebările omului 
ce i-a devenit „tată”. „Bagă de seamă pe unde 
mergem, ca să ştii veni singur deseară acasă, că n-am 
vreme să vin după tine”. 

Ajunşi la grajd i-a arătat unde e ascunsă cheia, au 
slobozit vitele, i-a arătat unde să le adape, până unde 
ţine pământul şi păşunea lor, i-a mai spus să aibă 
grijă să nu intre vitele în iarba de coasă sau în 
semănătura cu cartofi. 

Rămas singur copilul priveşte în jur şi în depărtări. 
Sub nişte nori grei recunoaşte Geamăna privită de 
departe. Undeva la poala unuia dintre cele două 
vârfuri de munte gemene, acoperite de pădure, era 
satul Mămăligani dar casa lor era mult mai jos şi nu 
se vedea. 

Prima zi a trecut tare greu. Seara când să lege 
vitele la iesle i-a fost frică să nu-l lovească cu 
coarnele, erau înalte că greu ajungea să le treacă 
lanţul pe după gât. 

 Cu paşi mărunţi, cu traista goală în spate şi cu un 
bastonaş drept de alun porneşte spre casă. 

 Îndată după apusul soarelui pe bolta senină 
străluceşte Steaua săracului. Întunericul vine cu 
repezeală din toate părţile; culmile din depărtare îşi 
pierd conturul iar pădurea e tot mai neagră. Pentru 
Pavel copacii de pe marginea cărării au forme 
ciudate, ba de lup ce stă la pândă, ba de strigoi. Prin 
alburiul înstelat al cerului din înălţimi săgetează 
umbra neagră a păsărilor de noapte. Din pădure se 
aude foşnet de frunze uscate. Cuprins de înfiorare 
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copilul grăbeşte paşii. Întoarce capul când spre 
dreapta, când spre pădurea din stânga, mai aruncă 
câte o privire în urmă ca să nu-i sară ceva în spate. 
Abia acum îşi dă seama că băţul din mână e mult 
prea subţire pentru a se putea apăra de o primejdie. 
Principalul duşman e lupul. Prin pădure ceva mişună 
prin frunze, se aude chiar şi pocnet de crenguţe 
rupte. Parcă ar fi paşi…Simte un fior pe spate ce 
urcă până în creştet. Îşi aduce aminte că îi spusese 
cândva tată-său, odată când era mic şi îl luase şi pe 
el la pădure, că lupul se teme de om, că omul ar 
putea să aibă puşcă, de aceea îi e frică de om, că 
altfel…Mai ştia de acasă că lupul mâncă boi şi vaci, 
nu mâncă copii săraci. Ca să alunge frica şi vietăţile 
ce-l pândeau din toate părţile, fluieră de câteva ori pe 
degete apoi cu glas cât se poate de tare începe să 
cânte „Hei, hei, lupii mâncă boi şi vaci / Nu mâncă 
copii săraci.” Glasul lui se aude până departe în 
liniştea nopţii din pădure. Din coasta cealaltă de 
peste pârâu ecoul îi trimite înapoi o parte din cântec 
„ copii săraaaci.” Coboară grăbit şi continuă să 
cânte, „Hei, hei, lupii mâncă boi şi vaci, / Nu mâncă 
copii săraci”. Convins de acest adevăr şi însoţit de 
propriu-i glas se simte puternic, prinde curaj. 

Ajuns acasă îl aşteaptă aceeaşi mămăligă cu lapte 
şi cu brânză, din prima seară de la sosire, iar Biţa 
mai înţelegătoare îi spune să închidă mai devreme 
vitele şi să vină pe ziuă acasă, înainte de a se lăsa 
întunericul. 

 În scurtă vreme a învăţat tot ce avea de făcut. 
 După ce s-a ros păşunea la Curmătură s-a mutat 

cu vitele la Conţu unde nu mai aveau grajd şi şură, 
vitele dormeau acasă. Aici ne-am cunoscut şi din 
prima zi am devenit prieteni.   Pavel ştia să cânte din 
frunză tot felul de cântece dar ce îmi plăcea şi mai 
mult la el era că imita cântecul păsărilor, fără frunze, 
numai cu limba, cu buzele şi cu dinţii şi le imita atât 
de bine că uneori veneau mierla sau sturzul până 
aproape de noi şi intrau în conversaţie. Cântau 
alternativ. Când avea chef aducea păsările pădurii 
lângă noi să ne cânte. 

 Mai spre toamnă pe când să se coacă ovăsul dintr-
o tulpină groasă, dintr-un pai, îşi face un fluier. La 
capătul cu nod, cu briceagul bine ascuţit, desprinde o 
aşchiuţă dar numai într-o parte aşa încât suflând, ea 
să poată vibra întocmai ca o lamă de muzicuţă. Mai 
face apoi pe lungimea paiului câteva găurele şi 
fluieraşul este gata, în stare să cânte orice melodie.  

 Ne plăcea să cioplim. Uneori ne luam la întrecere 
în cioplitul cu briceagul pe beţe drepte de alun a 
unor figuri geometrice sau modele, cum le ziceam 
noi. Scoarţa de alun se desprindea cu uşurinţă pe 
urma tăieturii de brişcuţă scoţând la iveală cerculeţe, 
spirale, pătrăţele, liniuţe verticale, toate separate prin 
brâuri ce se repetau la aceeaşi distanţă. Alte jucării 
nu aveam, ori poate ştiuleţii, conurile de brad, pe 

care ni-i închipuiam boi sau vaci iar din muşchiul 
moale şi gros de la umbra pădurii clădeam, pe lângă 
un băţ, mici căpiţe, ca să aibă ce mânca la iarnă boii 
imaginari. 

În miezul zilei de vară sărmanele vite de la munte 
sunt chinuite de mulţimea muştelor şi a tăunilor ce le 
sug sângele prin trompele lor subţiri dar lungi ce îşi 
fac loc prin blăniţa roşie lipită de piele. Se apără 
bietele dobitoace cu coada, mai dau cu capul dar 
când nu mai pot răzbi, chiar flămânde, renunţă la 
păşune şi o iau la streche, adică ridică coada şi 
pornesc în goană spre umbra şi desişul pădurii. Uram 
şi noi aceste mici vietăţi obraznice şi voiam să le 
dăm o lecţie, să facem dreptate, să vadă dacă lor le 
place să le muşte şi pe ele cineva. Prindeam de pe 
gâtul blândelor vaci muşte şi tăuni, le rupeam câte o 
aripă apoi le aruncam pe un muşuroi de furnici. 
Acestea se repezeau asupra lor, urma o luptă inegală 
cu un bâzâit disperat, furnici alarmate, câteva mici 
rotocoale din zbaterea unei singure aripi. După ce 
insecta răpusă se liniştea, furnicile o duceau în 
interiorul muşuroiului, hrană pentru iarnă. Ne erau 
dragi la amândoi furnicile, le urmăream cu mare 
atenţie şi le ocroteam. Aveau cărări lungi prin pajişte 
şi printre pietre pe unde îşi duceau cu trudă spre 
căsuţa-muşuroi beţigaşe de iarbă, viermişori, 
frunzuliţe uscate. Aşa cum sugeam o aromă dulce 
din florile de salcâm, pe muşuroiul de furnici 
puneam un fir lung de iarbă, îl agitam puţin, ca să fie 
muşcat de cât mai multe furnici după care îl 
scuturam de micile vietăţi apoi îl treceam prin gură 
şi simţeam pe limbă un gust acrişor, oţetul de 
furnică. Aceasta era lumea noastră acolo pe câmp în 
lungile zile de vară. Mai ştiam unde cuibăresc 
păsările, cum şi din ce îşi fac cuibul, culoarea ouălor, 
urmăream cum le cresc puii. Pentru noi câmpul şi 
pădurea cu toate plantele şi vieţuitoarele lor nu mai 
aveau niciun secret.  

Mare i-a fost bucuria lui Pavel când am dus în 
straiţa cu mâncare o carte cu poezii de George 
Coşbuc. El cunoştea literele dar citea greu de tot, pe 
litere şi nu nimerea cuvântul, aşa că nu înţelegea ce 
citea. Nu prea trecuse pe la şcoală şi tot îmi cerea 
mie să mai citesc o poezie. Ne plăceau la amândoi 
Trei, Doamne, şi toţi trei, O scrisoare de la 
Muselim-Selo, El-Zorab, Mama şi multe altele. După 
mai multe lecturi ştia pe de rost strofe întregi din 
poezii şi dându-i cartea a învăţat să citească pe texte 
cunoscute. Am adus şi alte cărţi, pentru el că eu le 
citisem, dar îmi plăcea să le citesc şi a doua oară; 
Basmele românilor, Of şi Ţepeluş, Poveşti de Ion 
Creangă. În vara aceea Pavel s-a deprins cu cititul ba 
mai mult, a început să scornească el însuşi tot felul 
de basme unele chiar mai interesante decât cele citite 
de noi din cărţi. Îi plăceau grozav poveştile comice, 
păcălelile. 
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Toamna ne-am despărţit, eu am mers la şcoală iar 
el a rămas la vite. În vara următoare păşunatul era de 
cealaltă parte a satului, spre Detunata, că la munte 
pământul fiind sărac se ara doar din doi în doi ani, 
un an rămânea păşune pentru turmă şi se gunoia cu 
staulul în care dormeau oile. Ne-am întâlnit şi aici.  

Din vara aceea îmi aduc aminte că într-o duminică 
fiind pe undeva aproape de Flocoasa - aşa i se 
spunea uneia dintre Detunate, aceleia de la Poieni, 
acoperită cu brazi – vedem de departe o femeie că 
vine spre noi. „Asta-i Buna” îmi spune Pavel şi 
porneşte la vale, în calea ei, mai să se prăpădească. 
Se opresc, se îmbrăţişează, stau jos pe iarbă şi 
povestesc. Stau mult şi eu îi tot priveam.  

Într-un târziu au urcat amândoi până la mine. Ne-
am aşezat pe iarbă lângă o grindă lungă şi groasă de 
bazalt, ce s-o fi rostogolit cândva de pe Flocoasa, pe 
care o foloseam drept masă când ne scoteam 
merindea din trăistuţe. 

Era bunica din partea tatălui, Buna Sava, cum îi 
spunea Pavel. „Am venit la târg cu câte ceva, am 
întrebat oamenii unde stă Evuţa. Am găsit-o uşor, ea 
mi-o spus unde sunteţi şi iată-mă aici la voi” ne 
explică bătrânica aceasta căruntă-căruntă, adusă aici 
de dorul nepotului. Avea o înfăţişare senină iar ochii 
ei, ca ai lui Pavel, verzi, mari şi strălucitori nu te 
ocoleau, te priveau cu luare-aminte şi cu bunătate. 
De sub năframa neagră înnodată sub bărbie ieşea în 
faţă deasupra frunţii un păr bogat, alb, prins într-o 
coadă ce trecea pe deasupra urechii. Doar culoarea 
părului te făcea să crezi că e bătrână că altfel nu avea 
cute nici pe frunte nici în dreptul ochilor, ba mai 
mult, pielea ei albă era întinsă şi netedă, ca la 
femeile tinere. 

Din straiţa ce o purta pe braţ a scos o pungă din 
hârtie de ziar plină cu cocoşi cumpăraţi din târg. 
Floricelele de porumb, cum li se spune acum, mai 
păstrau încă o parte din mirosul lor ispititor ce se 
răspândeşte în preajmă prin prăjirea boabelor. Mi-a 
întins şi mie punga, am luat câţiva cocoşi albi şi am 
mulţumit. „Să creşti mare” a fost răspunsul ei. 

Cât a stat bunica acolo cu noi, şi când am stat jos 
pe iarbă şi când s-a ridicat să plece, tot l-a ţinut pe 
Pavel de mână şi cu degetele îi mângâia dosul 
palmei, iar el, în loc să se bucure, să râdă că i-a venit 
bunica, era tot cu ochii în lacrimi. „Du-mă acasă, 
Bună dragă, du-mă acasă, nu mă mai lăsa aici. Dacă 
ai şti cât de rău mă bate Baciu şi cum strigă la 
mine… Te rog frumos ia-mă de aici şi du-mă acasă.” 
„La ce să te duc, dragul bunii, că numai Dumnezeu 
ştie cum trăim şi noi… Poate că nici Viorel nu se 
prăpădea dacă nu era aşa de slăbuţ, dacă am fi avut 
mâncare mai bună.” Cuminte şi ascultător peste 
măsură, nepotul înţelege situaţia şi nu mai stăruie în 
dorinţa lui de a-l duce acasă. „Să-i spui la mama să 
vină la mine să o văd, că eu în toată ziua mă gândesc 

la ea şi seara când mă culc, până adorm, plâng de 
dorul ei. Îmi făgăduieşti, Bună, îmi promiţi? Îi 
spui?” „Îi spun, dar acum repede nu poate bate atâta 
drum că nu de mult a născut şi are fătuţa la ţâţă, da’ 
vine ea mai încolo.” „Să aducă şi pe Mărioara, să o 
văd şi eu.” 

Pavel plânge cu suspine adânci, nestăpânite. „Să 
ştii, Bună, - spune el plângând - că eu în toată seara 
zic Îngerelul, aşa cum m-ai învăţat dumneata, şi sub 
ţol mă rog pentru voi toţi de acasă…” După o tăcere 
lungă, apăsătoare, fără să mai plângă: „Eu nu am 
Îngerel, că uite unde am ajuns şi cum mă bate 
Baciu… Nu mă bate prea des, dar strigă tare la mine, 
mă scutură de umeri şi mi-i aşa de frică…Câteodată 
fac pe mine de frică, tot mă ud,” zice el ruşinat. 
Tăcem toţi trei… „Nici tata n-o avut Îngerel...” 
Continuă cu glas rar: „Cât se ruga mama pentru el; 
Adă-l, Doamne, înapoi acasă întreg şi sănătos…Şi 
noi copiii ziceam seara Îngerelul şi Tatăl nostru şi 
pentru tata… şi tot o murit…” După un suspin 
adânc, cu un glas stins a deznădejde: „Oare eu de ce 
n-am Îngerel? Nici Viorel… Mulţi oameni n-au 
Îngerel…” 

Înfricoşată de vorbele copilului, Buna îşi face de 
trei ori semnul crucii. „Să nu mai spui niciodată 
vorba asta.” 

După o tăcere lungă, dureros de tristă, în timp ce 
bunica tot îi mângâia părul galben: „Şi când zici că o 
murit Viorel?” întrebă nepotul suspinând din adâncul 
pieptului ca să-şi învingă plânsul. „În martie, era 
încă zăpadă în ţintirim. L-am îngropat acolo unde am 
făcut cruce pentru tată-to.” 

Ştiam că Viorel era unul din fraţii lui Pavel, mereu 
îmi spunea câte ceva despre el, dar eu abia acum 
aflam că murise. Pavel ştia deja de când se 
întâlniseră acolo mai jos, înainte de a urca la mine. 

 Ca să poată povesti în voie, am plecat să întorc 
vitele care se depărtaseră mult de noi şi puteau să 
intre în troaş la Jinaru.  

Buna Sava a pornit încet spre Mămăligani, nu pe 
unde venise ci pe un alt drum, mai scurt, peste câmp 
drept spre Piatra lui Căliman. Pavel a însoţit-o până 
în tăietura de pe Valea Albă de unde a cules în grabă 
frăguţe coapte pe care le-a înşirat pe câte un păiuş, 
ca şiragurile de mărgele şi a trimis câte un fir lung 
pentru mama, pentru Nicu şi pentru Ileana. Aflase 
acum că mai avea o soră, Mărioara, de o lună.  

Mama lui Pavel nu era muiere stricată, după cum 
s-a aflat de pe la oamenii din Mămăligani duminica 
prin târg, dar femeia fiind văduvă, nu s-a putut apăra 
de cânele de Amos, un vecin al lor care i-a spus că 
nu-i mai aduce lemne cu boii dacă nu merge cu el în 
şură. Sărmana femeie era mamă cu mulţi copii… 
„Cum să te prindă iarna cu atâţia copii mici fără 
lemne, fără foc în sobă” cugeta ea. „Sărăcia-i de 
vină.…”  
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De trăia Pavel al ei, om harnic şi bun, altă viaţă ar 
fi avut. Ani la rând a sperat aşa ca într-o minune că o 
fi prizonier la ruşi şi că vine înapoi acasă. Aşa o 
îndemna inima cu toate că primise înştiinţarea de la 
primărie că „Medrea Pavel a murit eroic pe front, 
pentru Rege şi Ţară”. Văzând că nu mai vine, i-a 
ridicat o cruce de lemn în cimitir ca să aibă şi „omul 
ei” o cruce şi loc unde să aprindă, după datină, câte o 
lumânare.  

Tânăra văduvă a rămas în continuare în bună 
înţelegere în casa socrilor, în casa soacrei, că numai 
ea trăia, şi niciodată nu i-a spus soacră ci Mamă. 

 Pentru Pavel erau primele veşti de acasă după mai 
bine de un an de când venise aici slugă. Veştile 
aduse de bunică nu erau bune. Murise Viorel, fratele 
lui mai mic, la numai cinci ani. Alt frate, Nicu, avea 
trei ani. Cu Viorel se juca de-a trânta anul trecut. 
Acolo pe iarba dintre pruni Pavel se lăsa învins de 
fratele lui care se urca peste el şi râzând în hohote 
nu-l mai lăsa să se ridice. „Io-s mai tare, io-s mai 
tare” spunea bucuros Viorel.  

Toată vara a aşteptat Pavel să mai vină cineva de 
acasă la el, dar n-a avut acest noroc. 

În durerea lui, a dorului de mamă, se compara cu 
alte vietăţi. Când duceam la păscut o vacă ce avea 
viţel mic, neînţărcat, se întâmpla adesea ca în 
mijlocul zilei vaca-mamă, mugind, să o ia la goană 
spre casă. Când fugea la viţel era de neoprit. Dacă îi 
stăteai în drum cu o bâtă groasă ori cu o joardă lungă 
nu mai ştia de teamă sau de durere şi, cât era de 
blândă, acum era în stare să te ia în coarne sau să te 
calce în picioare, pentru a ajunge acasă la puiuţul ei. 
„Oare mamele de ce nu fac aşa?” mă întreba Pavel. 
Dar tot el se consola: „Şi căprioara îşi părăseşte 
puiul. Aşa o fi rostul lumii…” 

Spre toamnă, pe la sfârşitul lui august, când a 
început secerişul holdelor ne-am mutat cu vitele la 
păşune mai bună pe cealaltă parte a satului, iar la 
Conţu. Aici izvoarele erau rare iar apă se găsea 
departe, jos de tot în adâncimea pâraielor. Când ne 
era sete sau trebuia să ducem apă secerătorilor 
intram în câte o mină şi de acolo scoteam apă rece ca 
gheaţa. În unele galerii apa se găsea destul de 
departe de intrare aşa că te prindeau fiori de teamă 
pe măsură ce te adânceai în întunericul minei. 
Picăturile de apă ce se desprindeau de pe cerime, în 
atâta linişte, răspândeau sunete pline de mister iar 
vâlva băii ne urmărea din fiecare umbră. Peticul de 
lumină de la gura minei devenea tot mai îndepărtat. 
După ce ochii se obişnuiau cu întunericul, şi mai cu 
pipăitul, găseam bălţile cu apă din care umpleam 
doniţele uşoare din lemn de brad cu miros de răşină. 
În aceste mici puţuri apa nu se tulbura niciodată 
pentru că era doar stâncă şi apă. Ajunşi afară 
simţeam iarăşi căldura şi lumina orbitoare a soarelui. 

 Cu greu am reuşit să-l conving pe Pavel să intre în 
aceste băi părăsite, îi era frică, deşi era mai mare 
decât mine. De multe ori îi aduceam eu apă în 
colopul meu verde. Ca să vadă ce e prin adâncimile 
muntelui şi că nu e nimic de care să-ţi fie teamă, din 
răşină de molid ne-am făcut torţe şi numai aşa pe 
lumină a îndrăznit să vină cu mine şi a rămas tare 
mirat de ce a văzut acolo, de ramificaţia galeriilor de 
sclipirile metalice ale cristalelor de pirită sau chiar a 
firişoarelor de aur. Din loc în loc pe la îmbinările de 
stâncă ţâşneau din crăpături cristale sticloase de 
cuarţ transparent. Nu am întâlnit, spre mirarea lui 
Pavel, nici strigoi, nici vâlve, nici draci cum se 
vorbea că ar fi prin băile părăsite. 

Când s-a sfârşit vacanţa eu am lăsat opincile şi 
cioarecii în plata Domnului, am îmbrăcat iarăşi 
hainele de şcoală, am scos chipiul din dulap şi cu o 
căruţă, sus pe salteaua plină ca un sac cu paie de 
ovăz, am pornit spre Abrud. 

Pentru Pavel n-a început niciodată şcoala, el era 
slugă în toate zilele anului, şi duminica şi la Crăciun 
şi la Paşti. De când a plecat de acasă pe el nu-l mai 
ducea nimeni la biserică. Poate că de aceea nu mai 
avea nici Îngerel, care să-l ocrotească, să-l apere de 
strigătele şi de bătăile lui Baciu, gândea el. 

 Cum era obiceiul locurilor, sătenii aveau grajduri 
şi colibe sus pe munte pe la toate pământurile şi ca 
să aibă aproape gunoiul vitelor pentru a face 
pământul mai roditor, nu coborau fânul acasă ci 
duceau acolo, pentru iernat, vitele şi oile. Şi aşa 
prietenul meu Pavel urca şi cobora dimineaţa 
muntele prin zăpada neîncepută, hrănea şi adăpa 
vitele, mulgea vacile, venea acasă cu laptele, urca a 
doua oară spre seară muntele, dădea iarăşi fân vitelor 
şi oilor, le adăpa departe la pârâu, curăţa gunoiul, 
mulgea din nou vacile şi apoi cobora cu vasele grele 
pline cu lapte prin întunericul serii timpurii de iarnă.  

 În zilele ploioase de toamnă prin noroiul cărărilor 
se vedeau cu uşurinţă urmele cu paşi mari ale lupilor 
dar şi mai clar le era mersul iarna prin zăpadă. 
Ciudat, le plăcea şi lor să meargă tocmai pe cărarea 
bătătorită de Pavel. Uneori mai de aproape sau de 
departe se auzeau urlând…Şi, ca să-i alunge, Pavel 
le spunea iarăşi, cântând, ce poate că ei nu ştiau: 
„Lupii mâncă boi şi vaci / Nu mâncă copii săraci.” 
Cântecul acesta repetat seară de seară şi auzit de 
săteni când de unii când de alţii a rămas de pomină 
în satul meu. 

În dimineţile geroase, îndată ce apare o rază de 
soare, de pe crengile pline de promoroacă piţigoii 
alarmaţi ţipă neîncetat: Opinci, opinci, opinci! semn 
că se aşterne o iarnă grea şi guralivele vieţuitoare o 
ţin tot aşa cu Opinci, opinci, opinci! până se moaie 
frigul, până prin martie când îşi schimbă glasul în 
Simţi, a vară! Simţi, a vară! Simţi, a vară! Prietenul 
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meu asculta toate păsările pădurii şi pe toate le 
înţelegea. 

 Într-o luni, fiind zi de târg la Abrud, când a venit 
mama la mine la şcoală, ştiind că suntem prieteni 
buni, mi-a spus că Pavel a fugit acasă la Mămăligani 
că l-a bătut rău de tot baciu-so Simion.  

Primăvara, după ce a început să se ducă zăpada, ca 
să cruţe fânul, Pavel, la porunca stăpânului, a scos 
oile la păscut, mai găseau frunze aduse de vânt, iarbă 
uscată, cetină de brad şi chiar muguri de lăstar. 
Mieii, separaţi de oi, au rămas la căldură în ţarcul 
din grajd.  

Prin topirea zăpezii în pârâiaşul de sub brazi unde 
se adăpau vitele, apa rupsese micul stăvilar de pietre 
şi astfel s-a spart tăul. Pavel îl reface. Din apa rece 
culege cu mâinile goale pietre mai mari şi mai mici 
pe care le pune de-a curmezişul ca să oprească apa. 
Reface balta dar întârzie mult pe aici. Piţigoii 
vesteau venirea primăverii Simţi, a vară! Simţi, a 
vară ! 

 Pe câmp, în căutarea hranei o oaie intră adânc pe 
sub ramurile pline de spini ale unui măcieş. Când să 
iasă, nu mai poate şi cu cât se zbate mai tare, 
crengile spinului se amestecă cu lâna ei bogată şi 
acolo rămâne. Oile s-au depărtat. Pavel nu a băgat de 
seamă ce s-a întâmplat dar spre seară vede o mulţime 
de păsări de pradă şi aude ceartă şi croncănit de 
corbi. Se duce să vadă ce e acolo. Vulturii şi corbii 
aproape că nu voiau să renunţe la prada lor, se roteau 
la mică înălţime pe deasupra micului om. Oiţa încă 
vie cu burta în sus mai dădea din picioare dar avea o 
buză ruptă de păsări din care curgea sânge iar din 
pântece, cu ciocul tăios ca un briceag, răpitoarele 
înaripate începuseră să-i scoată măruntaiele. Până să-
i desfacă crengile spinoase din lână, oaia s-a liniştit 
de tot, a murit. Avea un mieluţ alb, oacheş, rămas 
acum fără mamă, fără lapte.  

 A urmat o pedeapsă cruntă. L-a bătut cu biciul 
acolo în grajd ca să nu i se audă pe afară strigătele de 
durere. „Îţi scot ochii ca la oaia aia de care nu ai avut 
grijă, derbedeule. Auzi, derbedeule, îţi rup şi ţie gura 
ca la oaie. Mai bine te mâncau pe tine corbii, că nu 
era nicio pagubă”. „Iartă-mă, baciule, n-am vrut să 
se întâmple aşa, iartă-mă te rog frumos” îl implora 
prin plâns şi prin sughiţuri Pavel. 

În liniştea dimineţii următoare, Biţa Evuţă se 
plângea peste gard vecinei Saveta: „Auzi tu dragă, 
iar ne-o fugit sluga. Pe când să crească, să le tragi 
mai bine folosul la munca câmpului ori la şteampuri 
îţi fug. Ptui, - scuipă într-o parte - bată-l Dumnezo 
să-l bată. Sărăntocul!” „Apoi, tu Evuţă, eu mă mir că 
o stat şi până acuma, după cum v-aţi purtat cu el, cu 
un copil orfan, fără tată… şi cu un glas tărăgănat îi 
mai spune: Mămăligă de pe drugă / Dă-i la slugă să 
nu fugă.” Evuţa intră în casă trântind uşa. 

După aproape trei ani de muncă şi mai ales de 
suferinţă Pavel a fugit acasă fără nici o simbrie, 
poate că opincile din picioare le avea în plus, căci 
venise desculţ. 

Plecat înapoi la Mămăligani am rupt orice legătură 
cu Pavel şi nu ne-am mai văzut. 

 După vreo doi ani, nu-mi venea să cred, îl 
întâlnesc pe Pavel al meu într-o zi de târg, toamna, 
prin Abrud îmbrăcat într-o salopetă nouă albastră iar 
pe piept şi pe bonetă purta câte o insignă una de 
Brigadier – Bumbeşti-Livezeni - iar alta de Fruntaş în 
munca patriotică. Crescuse mult, era înalt şi frumos, 
tot pistruiat. Mă privea şi acum, zâmbind, drept în 
ochi. Cumpărăm amândoi un kilogram de struguri şi 
ciugulind din boabele dulci stăm mult de vorbă. 

Poveştile noastre curg aşa de firesc de parcă ieri 
ne-am despărţit. Scoate din raniţă un pacheţel învelit 
într-o hârtie albă şi-mi arată o primă roşie de mătase, o 
panglică din acelea cum îşi puneau fetele în păr, în 
prelungirea cozii, cumpărase puiul târgului pentru 
Ileana, o fată din vecini, de acolo de la ei din sat. Îi era 
gândul numai la ea. „Mă lasă să o sărut” îmi spune 
aproape în şoaptă, ca un mare secret, simţindu-se chiar 
vinovat, dar faţa îi strălucea de bucurie. „Ştii, să nu 
crezi că mă laud, dar eu - îţi spun drept - n-am mai 
văzut o fată aşa de frumoasă ca ea…Şi la mama i-i 
dragă…Nu mai spun de Buna Sava.” Îl vedeam fericit, 
iar eu eram tare bucuros de fericirea lui. 

Mi-a mai povestit despre şantierul de muncă 
patriotică de la calea ferată Bombeşti-Livezeni, unde 
lucrase la un tunel. Locuiau în barăci mari de 30-40 de 
paturi şi a cunoscut mulţi tineri din alte părţi iar un 
maistru din Braşov, văzându-l harnic şi priceput la de 
toate, l-a chemat să-l angajeze la o fabrica de tractoare. 
Avea de gând să meargă, dar ceva mai încolo după ce 
îşi mai cumpără nişte haine. Acum lucra cu ziua la 
pădure. 

 Tot el mi-a spus că apăruse o lege prin care 
persoanele ce prestaseră muncă de servitor puteau, prin 
instanţa de judecată, să solicite o retribuţie retroactivă 
corespunzătoare muncii depuse. De legea asta aflase 
tot acolo pe şantier. Nu s-a lăsat şi a obţinut drepturi 
băneşti de la fostul lui stăpân, de la Baciul Simion, în 
valoare de o vacă cu viţel. Urma să primească banii. 

Ceasul de pe biserica reformată din centrul 
oraşului mă avertizează că trebuie să fiu la şcoală, 
începeau orele de meditaţie iar pedagogul, om corect şi 
exigent, nu admitea întârzieri. Pavel, după ce îşi 
numără puţinii bani, mai cumpără un kilogram de 
struguri ca să-i ducă acasă. „Mai vreau şi strugurele 
acesta mare, pune-l, te rog, pe cântar” se adresează el 
ţăranului pe a cărui căruţă era înscris cu negru pe o 
tăbliţă albastră Bucerdea, nr. 8. Ciorchinele dulce, 
galben şi mare, era cu destinaţie precisă. Pavel 
zâmbind îmi trage cu ochiul. „Pentru Ileana…” Eram 
sigur. În acea clipă mi-am adus aminte de bunătatea lui 
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atunci când a trimis prin Buna Sava, de sus de lângă 
Flocoasa, pentru fiecare din cei de acasă câte un şirag 
de frăguţe roşii de câmp înşirate pe un fir lung de 
iarbă. 

Ne-am strâns bărbăteşte mâinile a despărţire. „Şi 
acum parcă mi-e frică să trec pe lângă casa lui Baciu 
Simion din Buciumani, trec cu groază. Acuma cu 
procesul e în stare să bage furca în mine. Şi la proces 
în faţa judecătorilor mi-o zis sărăntoc.” „Mergi 
liniştit”, îl asigur eu. „Nimeni nu-i mai stă slugă. De 
când s-au închis minele îşi păzeşte singur vitele. 
Doamne, cum le mai bate. Nu-i acasă, treci fără 
teamă.” 

 
Epilog 
Anii au trecut iar drumurile noastre nu s-au mai 

întâlnit. 
 Într-o vară, venind la casa părintească împreună 

cu familia mea, duminica după ce ieşim de la biserică 
fiind şi zi de târg, îmi atrage atenţia o femeie încălţată 
cu opinci. Aşa ceva devenise o raritate. După port era 
de la Mogoş. Într-un coş avea ouă de vânzare. Întoarce 
privirea spre mine. Ne recunoaştem deodată: „Buna 
Sava” zic eu. „Chiar aşa, io-s dară” îmi răspunde. 
Păstra aceleaşi trăsături dar era ceva mai bătrână, puţin 
ştirbă, iar pielea ei fragedă pe frunte şi în dreptul 
ochilor făcuse câteva încreţituri. I-am cumpărat toate 
ouăle, dar cu condiţia de a ni le aduce acasă, voiam să 
o poftesc la masă şi altfel poate că nu ar fi venit.  

În acea duminică de vară la masa întinsă în curte 
sub umbra mărului am aflat de la Buna Sava că Pavel 
al meu şi dragul ei nepot a plecat din această lume, că 
e în ţintirimul din Mămăligani lângă fratele său Viorel. 

 Muncise cu ziua la pădure la Negrileasa, departe 
de casă de unde venea doar sâmbăta. Tăiau pădurea şi 
făceau buşteni groşi de brad. Dormeau într-o baracă 
improvizată, neîncălzită. După o zi rece şi ploioasă de 
toamnă, seara istovit de oboseală s-a culcat cu hainele 
ude şi a făcut aprindere de plămâni. După trei zile l-au 
dus acasă cu o căruţă, avea arşiţă mare şi delira. Mama 
lui îngrozită a fugit la dispensarul din comună după 
medic. „Să încercăm o minune, poate că scapă la spital 
la Abrud,” spune doctorul fără nicio convingere. 

 Cu multă grabă, în căruţa unui vecin îi fac lui 
Pavel un pat de fân, îl duc pe sus la căruţă, îl învelesc 
cu un ţol gros şi pornesc spre spital. Căruţaşul mâna în 
tropote calul în timp ce mama îi ţinea o batistă umedă 
pe frunte iar cu cealaltă mână îi mângâia faţa şi vorbea 
cu el. „Iartă-mă, Paveluţ dragă, că te-am dat slugă la 
străin, la stăpân rău. Să nu mori, că şi aşa m-o pedepsit 
destul Dumnezeu…” 

Sătenii îngrijoraţi urmăresc cu privirea căruţa ce 
urcă pe Dealul Mogoşului apoi dispare în ceaţa deasă 
fără a se mai zări măcar vreo umbră, ca şi cum pe 

acolo nu a fost nimic niciodată. Ajunşi la Buciumani 
pe Valea Albă cu tot tropotul calului şi hurducăturile 
căruţei, Pavel adoarme pentru totdeauna sub privirile 
disperate ale mamei. 

Întorşi acasă „cu mortul” băieţii şi fetele din sat, 
după datina, i-au împodobit o mireasă dintr-un brad 
înalt-înalt şi subţire cu multe panglici colorate. 

 Cu privirea în pământ, fără a ne mai vedea pe nici 
unul din cei de la masă Buna Sava parcă vorbea pentru 
sine: „Întreg satul o plâns la înmormântarea lui. Amar 
mai plângea o fată, Ileana, ce se aveau bine laolaltă, 
uda pământul, nu alta, de-atâta plâns… Sărmana…” 

 Toate astea s-au petrecut la numai două luni după 
întâlnirea noastră de la Abrud. 

Prin tot ce ne-a povestit, Buna Sava ne-a făcut să 
simţim că acolo la noi în curte sub măr suntem la o 
masă de parastas. Eram trişti cu toţii. Ne-a mai spus că 
nu a primit nici un leu de la cânele de Simion pentru 
trei ani de muncă. Dacă primea ceva bani, Pavel voia 
să plece la Braşov la o fabrică de tractoare.  

La întrebarea, mea am aflat că Ileana, cea care se 
lăsase sărutată de Pavel după vreo doi ani s-a căsătorit 
cu alt băiat, „om bun şi harnic, ţine la ea, nu o bate, dar 
pe Pavel nu-l poate uita” îmi spune şi continuă tainic 
cu voce şoptită: „La mai mult de un an după ce s-o 
măritat vine într-o zi la noi, numai eu eram acasă, şi ne 
aduce, împachetată frumos într-o batistă cusută cu 
floricele albastre, ca ochii ei, o primă roşie de mătase, 
o primise de la Pavel, puiul târgului adusă de la 
Abrud. La soţu-meu nu-i place să o mai păstrez, ştie 
că o am de la Pavel şi… nu vreau să se prăpădească. 
Ţineţi-o la dumneavoastră zice ea. Batista am cusut-o 
pentru el, dar n-am mai apucat să i-o dau… Mi-o 
pune mie în mână, mă strânge în braţe, întoarce capul 
şi iese plângând pe uşă…”  

Toată viaţa l-am purtat cu mine, în gând şi în 
inimă, pe acest copil fără înger… pe acest om fără 
înger şi în amintirea lui am scris această poveste cu 
totul şi cu totul adevărată. 

Ioan Bembea 
 31 ian. 2013 
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Opinii

 
 

 
Ion PETRESCU 

 
Interviu cu ambasadorul Poloniei la 

Bucureşti 
 

Ambasadorul Marek Szczygiel:  
 
„Intensificarea colaborării noastre este atât în 
interesul Poloniei, cât şi al României, al întregii 
regiuni” 
 
 
Ambasadorul Varşoviei la Bucureşti, Excelenţa Sa 
Marek Szczygiel este un diplomat optimist, 
ofensiv, cu o gândire pozitivă în ceea ce priveşte 
evoluţia comunităţii euroatlantice şi rolul NATO, 
între Summitul derulat în toamnă, în Ţara Galilor, 
şi cel planificat a se desfăşura în capitala Poloniei. 
În cadrul dialogului purtat a accentuat importanţa 
pe care ţara sa o acordă parteneriatelor strategice 
cu SUA, Germania şi România. Interviul l-am 
realizat în cadrul emisiunii ZIUA Z, pe care am 
iniţiat-o la postul de televiziune The Money 
Channel.  
 

      
 

"FUNDAMENTUL UNUI RĂSPUNS PE 
CARE TREBUIE SĂ ÎL DĂM ACESTEI 
PROVOCĂRI" 
 
 - Care este misiunea pe care înţelege Polonia să 
şi-o îndeplinească în cadrul NATO?  
- De când este membră a NATO, Polonia a devenit 
un partener puternic şi de nădejde al aliaţilor săi, 
când suntem martorii crizei din Est, provocată de 
agresiunea Rusiei asupra Ucrainei, de anexarea 
Crimeei. Este, cu siguranţă, un moment de 
încercare pentru NATO, dar, de asemenea, vedem 
şi o şansă, pentru Alianţă, ca să îşi regăsească 
scopurile originale şi misiunile sale, să se se 
întoarcă la rolul pe care ar fi trebuit să îl aibă de la 
început NATO, ca o alianţă care trebuie să asigure, 
în primul rând, securitatea membrilor săi. Pentru 
Polonia, acest rol al NATO este esenţial. Ne găsim 
acum într-o ameninţare foarte serioasă pentru 
siguranţa ţării noastre. Cea mai serioasă de la 
încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial. Şi 
de aceea suntem foarte mulţumiţi de rezultatele 
Summitului NATO de la Newport, care a 
confirmat tocmai faptul că Alianţa consideră că 
acele obligaţii rezultate din articolul 5 sunt 
esenţiale şi că securitatea aşa numitului flanc de 
est al NATO este o misiune esenţială şi centrală, 
pentru întreaga Alianţă. Mă bucur deci că ţările 
noastre au colaborat atât de bine, la pregătirea 
participării la Summit. Şi chiar şi Summitul a fost 
o demonstraţie de unitate a Alianţei. Iar deciziile 
adoptate, în sfârşit, trec dincolo de şi întrerup acea 
împărţire a ţărilor NATO între state mai vechi şi 
cele cu un stagiu mai scurt. Pentru Polonia şi 
pentru alte ţări din regiune, însemnătatea acestui 
Summit este foarte mare. Deciziile adoptate acolo 
privind crearea unei noi forţe de reacţie rapidă, de 
sporire a prezenţei Alianţei pe teritoriile din 
Europa centrală şi de est, de sporire a cheltuielilor 
pentru apărare, reprezintă fundamentul unui 
răspuns pe care trebuie să îl dăm acestei provocări. 
 
"NU VOM FI LĂSAŢI SĂ NE DESCURCĂM 
SINGURI, ÎN CAZ DE NEVOIE"  
 
- Există voci, pe care le cunoaşteţi, care spun că 
NATO ar trebui să fie numai a europenilor şi că ar 
trebui ca statul care se află peste Ocean, SUA, să 
nu mai facă parte din această Alianţă. Oare o 
asemenea afirmaţie, dincolo de aspectul acesteia, 
propagandistic, nu arată o anumită tensiune?  
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- Eu consider că acest Summit a împrăştiat aceste 
temeri privind retragerea Statelor Unite din 
Europa. La Varşovia, preşedintele Obama ne-a 
declarat, foarte hotărât - în prezenţa tuturor 
conducătorilor de state, din această parte a Europei 
-, că pentru SUA este esenţială apărarea aliaţilor 
din Europa. Şi că nu vom fi lăsaţi singuri să ne 
descurcăm, în caz de nevoie. Faptul că noul 
secretar general al NATO a făcut prima sa vizită la 
Varşovia, reprezintă tot un semnal, o confirmare a 
însemnăţii pe care ţara noastră o are pentru 
credibilitatea Alianţei, pentru rolul acesteia în 
asigurarea securităţii membrilor săi, dar şi pentru 
transformarea care are loc în cadrul NATO, în 
ceea ce priveşte încheierea misiunii din 
Afganistan, dar şi găsirea unui răspuns concret şi 
credibil la situaţia creată de agresiunea rusă în 
Ucraina.  
 
"RUSIA NU MAI POATE FI CONSIDERATĂ 
UN PARTENER CREDIBIL, PENTRU 
POLONIA" 
 
 - Cum se explică faptul că, dintre toate ţările care 
au fost socialiste, în Europa de Est, până în 1989, 
Polonia a devenit, acum, portdrapel, vocea cea 
mai puternică, aceea care cere Occidentului nu 
numai să îşi respecte angajamentele, conform 
articolului 5, ci şi să ajute statele mai noi, în 
NATO, ca să îşi întărească apărarea? De unde 
porneşte această determinare a conducerii 
Poloniei?  
 
- Eu consider că este suficient să ne uităm la harta 
Europei, unde anume este poziţionată Polonia. 
Suntem singura ţară care are graniţă şi cu Rusia şi 
cu Ucraina, dintre toţi membrii NATO. Nu putem 
să ne uităm indiferenţi la ceea ce se întâmplă la est 
de graniţa noastră. Acţiunile Rusiei, faţă de 
Ucraina, reprezintă o punere sub semnul întrebării 
a întregii ordini stabilite anterior, o ordine care a 
fost creată, de altfel, în acord cu Rusia. În mare 
măsură, cel puţin din partea NATO, a fost creată 
ţinând cont de Rusia, ţinând cont că se dorea ca 
Rusia să fie adusă să colaboreze, cu noi, pentru ca 
relaţiile noastre să devină de parteneriat, cu gândul 
că acea retorică şi acele vremuri ale Războiului 
Rece să rămână uitate, în sfârşit. Evident că Rusia 
şi conducătorii ei au hotărât să refuze această 
ofertă. Şi dovada o reprezintă aceste acţiuni 
întreprinse, respectiv afectarea integrităţii 
teritoriale a unei ţări, încălcarea unor obligaţii pe 
care şi le-au luat prin Memorandumul de la 
Budapesta din 1994 şi o retorică foarte dură, faţă 
de NATO, aş numi-o eu, pe care o auzim în 

ultimul timp. Este ceva ce ne-a surprins, a surprins 
multe persoane negativ, inclusiv persoanele care 
priveau, cu speranţă, dezvoltarea relaţiilor dintre 
instituţiile şi ţările din Vest şi Rusia. Aşadar, un 
efect important al acestor acţiuni ale Rusiei îl 
reprezintă o scădere foarte mare a încrederii faţă 
de Rusia, care nu mai poate fi considerată un 
partener credibil, pentru Polonia, pentru că asta m-
aţi întrebat. Este o situaţie foarte îngrijorătoare. 
Avem experienţe, în istoria noastră, destul de 
neplăcute, privind politica de construire a acestor 
sfere de influenţă, încercările de a impune ţărilor 
din regiunea noastră anumite soluţii politice sau de 
sistem, sau de creare a unei ordini europene pe 
baza unei politici de forţă. În Polonia nu putem fi 
de acord cu asta. Noi suntem pentru respectarea 
graniţelor existente, pentru respectarea dreptului 
de a alege, pentru fiecare ţară, din Europa. Fiecare 
ţară trebuie să îşi aleagă calea proprie de 
dezvoltare şi orientare politică. Considerăm că 
ţările care doresc să fie tratate ca parteneri trebuie 
să respecte aceste reguli. Cu drepturile vin şi 
responsabilităţile. Cred că de la Rusia, o ţară mare, 
importantă, membru permanent al Consiliului de 
Securitate al ONU, trebuie să ne aşteptăm ca va 
respecta aceste principii, ale relaţiilor 
internaţionale. De aceea, în Polonia există un 
consens foarte larg privind răspunsul la situaţia 
actuală din Ucraina, în ceea ce priveşte acţiunile 
Rusiei. Şi este, de asemenea, un sprijin foarte 
important, din partea societăţii civile, în ceea ce 
priveşte apărarea unor principii, în sprijinirea 
Ucrainei în această direcţie, pe care şi-a ales-o, 
pro-europeană, cât şi în construirea unei poziţii 
puternice a Poloniei, atât în Uniunea Europeană, în 
NATO. Ne dorim ca potenţialul nostru de apărare 
să fie la un nivel corespunzător situaţiei actuale. 
După cum ştiţi, probabil, Polonia, în ultimii 
aproape 20 de ani, menţine un nivel fix al 
cheltuielilor pentru apărare, la nivelul de 1,95% 
din PIB. 
 
"PREŞEDINTELE POLONIEI 
PATRONEAZĂ ACEST CONSENS 
NAŢIONAL"  
 
- Dar aici trebuie spus, domnule ambasador, că au 
meritul politicienii polonezi de a fi creat un cadru 
legal, de a fi dat o lege, de a fi găsit o soluţie pe 
care şi noi românii ne-am dori-o. Puteţi să 
explicaţi cum s-a ajuns la acest consens naţional, 
la nivelul clasei politice poloneze?  
- Un element foarte important al creării acestui 
consens, l-a reprezentat drumul nostru către 
NATO, către UE, pentru că, aici, colaborarea 
dintre diversele forţe politice a fost necesară. 
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Acest consens, care s-a creat din anii 90 există în 
continuare. Şi consider că suntem capabili, în 
Polonia, să trecem de acele limite dintre 
organizaţiile politice, în chestiunile importante. Nu 
există o forţă politică, în Polonia, care să pună, sub 
semnul întrebării, relaţiile noastre strategice, cu 
Statele Unite, sau rolul nostru activ, în politica faţă 
de ţările din Europa de Est. Este, pur şi simplu, un 
subiect în care există consens. Dar preşedintele 
Bronisław Komorowski (din 2010) este cel care 
patronează acest consens, alături de el Consiliul de 
Securitate Naţională, în care sunt reprezentate 
toate forţele politice.  
 
"CEL MAI IMPORTANT DOCUMENT 
ELABORAT ÎN REGIUNEA NOASTRĂ"  
 
- Şi cum s-a reuşit, deşi s-a schimbat premierul la 
Varşovia, să se menţină această unitate? Din 
fericire, la Varşovia vedem o unitate de acţiune a 
preşedintelui cu premierul. Care este explicaţia?  
- În primul rând, atât premierul actual, cât şi cel de 
dinainte provin din aceeaşi formaţiune politică, ca 
şi preşedintele. În al doilea rând, toţi conducătorii 
statului nostru, după căderea comunismului au 
manifestat aceeaşi convingere că locul Poloniei 
este în structurile nord-atlantice şi europene. Nu 
este întâmplător faptul că preşedintele şi aparatul 
din jurul lui au pregătit o strategie de securitate 
naţională. Mai exact, acum câteva săptămâni, a 
fost publicată această nouă strategie, care 
reprezintă rezultatul activităţii comune a 
guvernului, preşedintelui, cât şi reprezentanţilor 
forţelor politice parlamentare. Este un document 
strategic care dă răspunsul în situaţia actuală şi la 
provocările actuale. Este cel mai important 
document elaborat în regiunea noastră. Consider 
deci că Polonia are aici o privire trează. Nu ne 
temem să ne exprimăm opinia, în instituţiile din 
Europa, din care facem parte sau în relaţiile 
bilaterale. Şi lucrul important, care se află în acest 
document este confirmarea faptului că securitatea 
Poloniei se bazează pe trei piloni strategici: 
calitatea de membru al NATO, Alianţa militară pe 
care o creăm şi a cărui politică dorim să o creăm, 
în colaborare cu ceilalţi membri. De aceea, noi ne 
dorim ca NATO să fie puternică şi credibilă. Al 
doilea pilon îl reprezintă relaţiile strategice cu 
Statele Unite. Şi cel de-al treilea îl constituie 
capacităţile proprii de apărare. Acest al treilea 
element reprezintă o completare a primelor două. 
Dar este, de asemenea, oarecum şi o garanţie 
suplimentară, în cazul altor variante, altor scenarii 
neprevăzute. Suntem convinşi că NATO, în acest 
moment, se găseşte deja pe drumul pentru găsirea 
răspunsurilor la aceste provocări, care pun în 

pericol pe membrii săi. Ce trebuie noi să facem şi 
lucrul pentru care trebuie să ne mobilizăm este ca 
deciziile care au fost luate la Summitul NATO, să 
fie realizate la termen. 
 

    
Dialog purtat la emisiune Ziua Z la postul de 

televiziune The Money Chanel 
 

"TREBUIE SĂ FIM PREGĂTIŢI ŞI PENTRU 
ASTFEL DE ACŢIUNI 

NECONVENŢIONALE" 
 
- Domnule ambasador aş vrea să comentaţi un pic 
opinia care există la unii cetăţeni din România şi 
la unii din Europa, că nu ar trebui să ne facem 
probleme, Rusia nu va ataca ţări membre ale 
NATO. Dar Rusia vrea să aibă ultimul cuvânt în 
fostele state sovietice. Deci poate veni cu forţele 
armate până la graniţa NATO. Cum interpretaţi o 
asemenea naivitate, pe care aş numi-o aşa, cu 
indulgenţă?  
- Bineînţeles că este o diferenţă esenţială între 
atacul asupra unei ţări membre a NATO şi care 
beneficiază de garanţiile de securitate şi faţă de 
atacul asupra unei ţări care nu este membră a 
Alianţei. În schimb, ce se întâmplă acum, în 
Ucraina, reprezintă un motiv pentru ca noi să ne 
neliniştim serios. Nimeni nu se aşteaptă ca NATO 
să apere, cu forţe armate, Ucraina, pentru că 
Ucraina nu este membru al Alianţei, deci ar fi 
imposibil acest lucru. În schimb, aceste acţiuni 
reprezintă expresia unei tendinţe, a unei politici cu 
care noi nu suntem de acord. Care nu respectă 
valorile pentru care a fost înfiinţată Alianţa. În 
plus, mai avem de a face şi cu un lucru cumva nou, 
ceea ce nu înseamnă că este mai puţin periculos, 
ceea ce experţii numesc acţiuni hibride, respectiv 
cele făcute folosind un arsenal larg de mijloace...  
-...de la războiul propagandistic la trupele fără 
însemne militare, celebrii omuleţi verzi...  
-...care până acum au fost undeva în afara zonelor 
de acţiune ale radarelor de apărare, pe care noi le 
pregătisem în caz de evoluţii necorespunzătoare. 
Deci şi aici trebuie luate anumite măsuri de 
adaptare la această situaţie. Şi se pare că sunt 
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conştiente, atât structurile militare ale NATO, cât 
şi ţările membre, de faptul că trebuie să fim 
pregătiţi şi pentru astfel de acţiuni 
neconvenţionale. 
 
"ÎN ANUL 2016 VOM AVEA UN SUMMIT 
NATO LA VARŞOVIA"  
 
- Dar ţinând cont că vine Generalul Iarnă, cu 
gazele ruseşti livrate sau nu, va pune sub semnul 
întrebării această unitate, cel puţin teoretic.  
- Eu sunt totuşi optimist. Consider că nu ar trebui 
să ne concentrăm pe anumite semnale, care ar 
arăta o oarecare diferenţă de opinii în cadrul UE 
sau NATO. Aşa cum aţi spus şi dumneavoastră, 
acea ofensivă informaţională sau această activitate 
în sfera informaţională, din partea Rusiei, tocmai 
asta încearcă, să sporească impresia de pericol, 
care există. Eu sunt convins că situaţia reală se 
prezintă mult mai bine, decât ne-am putea gândi, 
citind ceea ce apare în media. Noi trebuie să ne 
uităm şi să ţinem cont de ceea ce avem pe hârtie, 
deciziile privind sancţiunile, din partea UE, care 
sunt în continuare realizate şi nimeni nu se 
gândeşte să mai reducă din sancţiuni. În cadrul 
Alianţei sunt în curs de implementare deciziile de 
la Summitul NATO. Şi nimeni nu le va schimba. 
În anul 2016 vom avea din nou, un Summit, de 
data asta la Varşovia. Şi sper că atunci se va 
închide acest proces de transformare al NATO, de 
pregătire pentru o nouă situaţie şi că vom putea 
spune la Varşovia că deciziile de la Newport au 
fost implementate. Şi că NATO este mult mai 
pregătit pentru aceste provocări.  
 
"NIMENI NU ARE INTERES SĂ PUNĂ 
RUSIA ÎN GENUNCHI"  
- Domnule ambasador sunteţi perceput la 
Bucureşti ca o voce calmă, un ambasador demn, şi 
care nu ezită să pună punctul pe "i", de câte ori 
este necesar. Există voci care pun problema în 
felul următor. Dacă sancţiunile economice se 
dovedesc eficiente, atunci ce rost are să întărim 
bugetele apărării?  
- Pe de o parte consider că ar trebui ca aceste 
sancţiuni să le privim nu ca un fel de pedeapsă sau 
nu doar ca o pedeapsă, ci şi ca un mod de a 
reacţiona la politica rusească, un mijloc de reacţie. 
Există semnale care ne arată că această acţiune 
este eficientă, că sunt rezultate. Consider că 
nimeni nu are interes să pună Rusia în genunchi 
sau să creeze haos economic în această ţară. Însă 
trebuie să prezentăm o politică fără echivoc, 
comună. Iar aceste mijloace de restricţii 
economice reprezintă un instrument pe care 
Uniunea Europeană îl are, de care dispune, pentru 

că nu are o armată proprie. Nu va putea trimite 
portavioane. Cheltuielile cu apărarea aş spune că 
sunt ca şi cum am luat un credit, în ultimii 25 de 
ani. Mai ales aliaţii noştri, din Vestul Europei, au 
folosit foarte atent acele numite dividende ale 
păcii. A fost de înţeles acest lucru. Asta cerea 
opinia publică. Dar ceea ce a spus noul secretar 
general al NATO a mers mai departe. În NATO 
sunt aliaţi europeni ale căror cheltuieli, pentru 
apărare, au scăzut sub nivelul de 1% din PIB, pe 
de altă parte vedem cum cheltuielile pe care Rusia 
le face cu apărarea cresc în proporţie geometrică şi 
ajungem la o afectare a echilibrului. Deciziile de la 
Summit nu fac decât să refacă, într-o oarecare 
măsură, echilibrul. Obligarea de a se ajunge la 2% 
din PIB, în viitor, nu reprezintă decât o revenire la 
normalitate. Şi la o analiză realistă a situaţiei de 
securitate.  
 
"PÂNĂ ÎN ANUL 2022 VOM CHELTUI 32 DE 
MILIARDE DE EURO PENTRU 
MODERNIZAREA ARMATEI"  
 
- Poate fi modelul polonez - legea pe care au 
adoptat-o înţelepţii clasei politice de la Varşovia – 
un model pentru alte state şi mă refer aici la 
România, la Bulgaria, la Cehia, la state care 
înainte au fost în socialism şi care acum însă se 
chinuie cu un buget pe care l-aş considera sub 
semnul întrebării, pentru armatele lor? Armate 
care, altfel, au experienţă. Militarii români au fost 
cu cei polonezi în teatre de operaţii. Personal am 
întâlnit foarte buni ofiţeri polonezi, la Al 
Diwaniyah, în Irak. Am lucrat cu ei la Szczecin, în 
comandamentul Corpului Multinaţional de Nord-
Est şi vreau să vă spun că îi consider profesionişti 
100%. Ei au de partea lor un buget care le asigură 
un statut demn. Cum ar putea oficialii din alte 
state, inclusiv de la Bucureşti, să urmeze calea 
poloneză?  
- Nu aş dori să afirm că soluţiile găsite de Polonia 
sunt cele mai bune. Fiecare ţară este liberă să îşi 
găsească soluţiile proprii. Ceea s-a reuşit în 
Polonia este asigurarea unor cheltuieli de apărare 
faţă de unele dorinţe politice de a reduce aceste 
cheltuieli. Ceea ce am introdus noi este un sistem 
de planificare pe o perioadă de mai mulţi ani. Un 
buget pe mai mulţi ani. 
 - Buget multianual bazat pe o planificare 
multianuală.  
- Una previzibilă, la nivelul de finanţare. Şi în 
acest moment putem să ne gândim că, până în anul 
2022, vom cheltui 32 de miliarde de euro, pentru 
modernizarea tehnică a armatei. Adică achiziţiile 
de tehnică de luptă nouă, înlocuirea unor 
echipamente învechite… 
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- Asta în condiţiile în care Polonia şi-a întărit 
forţele aeriene cu un număr impresionant de 
avioane de luptă americane.  
- Programul F-16 a reprezentat o decizie foarte 
bună. Şi ne-a permis să ne verificăm capabilităţile 
în ceea ce priveşte programele acestea dificile, 
complicate. Ceea ce se întâmplă acum, de doi ani, 
este un program de zece ani, care reprezintă 
programul cel mai ambiţios, din Europa, de 
modernizare a forţelor armate. Şi vorbim de toate 
categoriile noastre de forţe armate şi cele terestre 
şi cele aeriene şi cele navale. Rezultatul acestui 
program urmează să fie un nivel al capabilităţilor 
de apărare, care să ne permită realizarea unui efect 
de a fi foarte eficienţi în cazul unei potenţiale 
agresiuni. Costul unei eventuale agresiuni teoretice 
asupra Poloniei ar trebui să fie atât de ridicat încât 
nimeni să nu se gândească măcar la asta.  
 
"UN MODEL ÎN NATO"  
 
- În mod paradoxal, Berlinul este, la ora actuală, 
pentru occidentalii europeni, o capitală de unde se 
dă tonul la muzică. Iar Varşovia a devenit o 
capitală de unde se dă tonul la muzica fostelor 
state europene socialiste, în sensul bun, al 
coagulării eforturilor de a avea o unitate la 
nivelul UE şi la cel al comunităţii euroatlantice. 
Ce relaţie există între Varşovia şi Berlin, din 
perspectiva parteneriatului strategic?  
 
- Relaţiile bilaterale cu Germania sunt foarte bune. 
Am ajuns la ceea ce s-ar putea numi o comuniune 
de interese. Acesta este rezultatul unei acţiuni de 
mulţi ani şi al unei politici de construire a unor 
relaţii foarte bune, care au început aproape acum 
25 de ani, cu întâlnirea cancelarului de atunci, 
Helmut Kohl, cu primul premier democrat al 
Poloniei, Tadeusz Mazowiecki, ceea ce a constituit 
începutul unui proces de lămurire a unor anumite 
momente din istorie şi de construire a acestei 
relaţii strategice. În ceea ce priveşte securitatea de 
care vorbim acum, aţi amintit de acel Corp 
Multinaţional, care este tripartit, acolo sunt 
reprezentate trei ţări…  
 
- Este vorba de militari din Polonia, Germania şi 
Danemarca. Şi funcţiile sunt împărţite la cele trei 
ţări.  
 
- Este un exemplu de colaborare foarte eficientă. 
Un model în NATO. Şi deciziile de la Summitul 
NATO, din Ţara Galilor, din septembrie, fac ca 
acest corp să fie cu un potenţial şi mai important în 
ceea ce priveşte coordonarea acţiunilor de creare a 
unor forţe cu foarte înaltă pregătire. Acest Corp 

Multinaţional îşi va putea, în sfârşit, valorifica 
potenţialul şi va putea să facă lucruri pentru care a 
fost pregătit.  
 
- Va avea trupe în subordine, acest Corp 
Multinaţional, aşa cum are o altă structură 
comparabilă, în Turcia?  
 
- Ne aşteptăm ca la următoarele întruniri ale 
miniştrilor din NATO să se discute anumite 
detalii, atât în ceea ce priveşte distribuirea acestor 
forţe de reacţie foarte rapidă, aşa numita 
prepoziţionare, cu distribuirea anumitor mijloace 
pe teritoriul ţărilor din regiunea noastră, cât şi în 
privinţa anumitor soluţii operative şi a rolului 
Corpului Multinaţional.  
 
"POLONIA CONSIDERĂ CĂ PENTRU 
SECURITATEA EUROPEI IMPLICAREA 
SUA ESTE ESENŢIALĂ" 
 
 - Ca ofiţer român, acum în rezervă, sunt un pro-
american convins. De aici şi întrebarea: cum 
evaluaţi Parteneriatul Strategic dintre Polonia şi 
Statele Unite?  
 
- Parteneriatul este unul dintre pilonii politicii 
noastre de securitate. Observăm, ca răspuns la 
criza creată de Rusia, o confirmare a rolului SUA 
în asigurarea securităţii ţărilor din regiune, inclusiv 
a Poloniei. Aici nu există îndoieli, atât în ceea ce 
priveşte prezenţa, pe bază de rotaţie, a forţelor 
americane în Polonia, participarea sutelor, miilor 
de soldaţi americani, la exerciţii comune cu forţele 
armate poloneze, obligaţiile în ceea ce priveşte 
sprijinirea capabilităţilor poloneze la 
achiziţionarea, de către Polonia, a rachetelor 
pentru avioanele F-16, lucru pe care 
dumneavoastră l-aţi amintit, respectiv declaraţia 
şefului forţelor terestre americane, din Europa, 
privind prelungirea acestei prezenţe militare pe 
viitor, toate acestea ne arată că toate aceste 
obligaţii ale americanilor sunt solide. Bineînţeles 
că Polonia este una dintre acele ţări care consideră 
că pentru securitatea Europei implicarea 
americanilor este esenţială. Şi aici suntem pe 
aceeaşi lungime de undă cu România. Nu există 
niciun fel de diferenţă între noi. Şi nu întâmplător 
tocmai ţările noastre au fost alese de Statele Unite 
ca locuri în care să îşi poziţioneze instalaţiile de 
apărare. Este un factor suplimentar, care ne leagă. 
Dar trebuie să ţinem minte şi trebuie să îi 
convingem pe aliaţii noştri europeni că nu putem 
să călătorim aici cu... naşul! Trebuie să ne 
cumpărăm bilet. Trebuie să punem şi noi ceva. 
Dacă ne aşteptăm ca SUA să îşi menţină, pe viitor, 
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acest nivel de implicare. 
Şi în situaţia politică din Europa, de acum, avem 
nevoie unii de alţii, mai mult decât altădată, decât 
în trecut şi sunt convins că direcţia aceasta, de 
intensificare a colaborării noastre este atât în 
interesul Poloniei, cât şi al României, al întregii 
regiuni.  
 
- Domnule ambasador vă mulţumesc frumos 
pentru profesionalismul, căldura şi demnitatea cu 
care aţi prezentat cauza Poloniei la frontiera de 
est a NATO. 
 
Interviu realizat de colonel (r.) dr. Ion Petrescu 
 

 

 
 

Prof. Dr. Nicu VINTILĂ 
 

ESEU ASUPRA NEAMULUI 
ROMÂNESC                                                                                                                                 

 
   Neamul românesc cunoscut pe acelaşi teritoriu 
pe care a stat fixat de milenii întregi indiferent câte 
seminţii au trecut peste el sau printre el, 
demonstrând că este un neam puternic, dârz, 
răbdător şi viteaz. 
   Puţine sunt neamurile din continentul european 
care se pot mândri cu locuirea lor aşa de 
îndelungată pe un teritoriu dat, sau poate chiar nu 
sunt asemenea popoare, dar neamul românesc este 
unul dintre ele. 
   Nu numai că a fost statornic pe glia sa străbună 
dar a alimentat multe alte state din cele cinci 
continente cu seminţii daco-române, creind 
colectivităţi oriunde în lumea mare şi întinsă. 
   Vom exemplifica existenţa neamului românesc 
începând din apropierea graniţelor sale spre zări 
cât mai îndepărtate, neînchipuit de cât de mulţi 
români sunt aşezaţi în ţări aproape necunoscute 
acum o sută de ani. 

      Basarabia şi Bucovina, teritorii ale vechii 
Dacii, au fost de la întemeierea Moldovei trup din 
această ţară, drept care pământul fusese denumit 
de turci Bogdania, după numele voievodului dintâi 
Bogdan, coborâtorul din Maramureş. 
      Chiar teritoriul dintre Prut şi Nistru al Țării 
Moldovei a fost denumit Bogdania, spre deosebire 
de partea sudică, aparţinând de Țara Românească 
şi denumit Basarabia, după numele primilor 
domnitori care au fost Basarabii. 
      Trebuie să fie o mândrie, pentru întregul nostru 
neam, ca acest teritoriu, un alt Bărăgan, de o 
bogăţie incalculabilă, poartă numele de domnie al 
întemeietorilor Țării Româneşti, care au consolidat 
idealul de Românie pe care s-a alcătuit România 
Mare. 
      Întreaga istorie a Bucovinei, până la ocuparea 
ei în 1775 şi a Basarabiei, până la 1812, este parte 
din istoria Țării Româneşti, deci istorie a întregii 
Românii, cu prima ”Moneta Moldavie-Bogdan 
Woiwod, cu Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, 
Mihai Viteazul şi toţi ceilalţi 125 de domnitori 
aflaţi asupra Bucovinei şi aproape 139, care erau 
stăpânii Basarabiei până la răpire. 
      Mai mult decât atât, marii voievozi ai 
Moldovei şi-au aşezat cetăţile de apărare dinspre 
răsărit întotdeauna pe Nistru, niciodată pe Prut, râu 
care nu despărţea nimic, pentru că întotdeauna 
Bucovina şi Basarabia au fost pământuri ale Țării 
Moldovei. 
      Când Imperiul Otoman a cedat Rusiei 
provincia dintre Prut şi Nistru, în 1812, pe acest 
pământ românesc existau conform statisticii din 
1817 circa 482.630 locuitori, din care 88 la sută 
erau români, adică 419.240, acelaşi procent 
menţinându-se şi în statisticile din 1834, pentru ca, 
în 1862, într-o vreme în care erau doar 2,1 la sută 
ruşi şi 0,5 la sută ucraineni, să scadă la 66,4 la 
sută. 
      Prima statistică făcută în România, după unire, 
în 1930 menţionează ca populaţie totală a 
Basarabiei 2.866.440 locuitori, din care 1.610.757 
români, adică 56,2 la sută, 12,3 la sută, ruşi şi 11 
la sută ucraineni. 
      În anul 1989, populaţia Republicii Moldova 
era de 4.335.000, din care români 2.795.000, adică 
64,5 la sută, 13,8 la sută(600.000) ucraineni şi 13 
la sută(562.000.)ruşi. 
     Bucovina de Nord, ca cea dintâi răpită din 
trupul Moldovei, de fapt cedată de un imperiu, 
altui imperiu la 7 mai 1775, nesocotind stăpânul de 
drept, care era Moldova, Poarta Otomană a oferit-o 
plocon, Imperiului Habsburgic, printr-o convenţie 
bilaterală, luându-se în felul acesta şi zona 
Rădăuţi, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, 
inclusiv Suceava, dar fără Herţa şi Hotin. 
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    Ocupaţia a fost de ordin militar până în 1786, 
apoi în 1790, ea este alipită Galiţiei. 
    Peste 100 de ani în 1875, Mihai Eminescu 
protestează în felul lui, transportând clandestin la 
Cernăuţi o broşură demascatoare a actului silnic 
hotărât de marile puteri. 
    Reparaţia aşteptată se va face mai târziu, prin 
hotărârea Sfatului Ţării de la Cernăuţi, la 15-28 
noiembrie 1918, când Bucovina intra în drepturile 
ei negate de ani, revenind la ţara mamă. 
    Primul recensământ, după aceste date, este din 
1930, când populaţia principalelor judeţe, Cernăuţi 
şi Storojinei, este de 476.088 din care 136.184 
români la care se adaugă cei din judeţele intrate în 
noua componenţă, Rădăuţi şi Herţa, ajungând la 
circa 200.000 de români. 
    După ocuparea Bucovinei, în urma pactului 
Ribbentrop-Molotov, populaţia românească a 
scăzut brusc, două fiind motivele 
principale:refugierea românilor în patrie şi 
deportarea celor rămaşi, neacceptaţi de noua 
stăpânire, în Siberia. 
    Statisticile din 1989 au consemnat pe întreg 
teritoriul Ucrainei, existenţa a 460.000 de români, 
numai în regiunea Cernăuţi s-au înregistrat 
184.836 români (100.317 români şi 84.519 
moldoveni). 
      Să adăugăm existenţa unui mare număr de 
29.415 români(atestaţi în acte, ca atare, ca şi cei 
din regiunea Cernăuţi) în Transcarpatia, care face 
parte din regiunea ucraineană Ujgorod. 
      În concluzie, în conformitate cu ultima 
statistică, din 1989, situaţia din Republica 
Moldova, Bucovina de nord şi sudul Basarabiei se 
prezintă astfel: Republica Moldova-
2.795.000;Bucovina de Nord-
184.836;Transcarpatia-29.415;Basarabia de sud-
144.534; în total- 
3.153.185 de români. 
      În zonele din Bucovina şi sudul Basarabiei, 
alte surse decât cele oficiale indică 600.000 de 
români, nu 358.785, ceea ce ar însemna că pe 
teritoriile ocupate în 1940 şi 1944, există 
3.400.000 de români, cifre care se referă la 
români, nu la români şi moldoveni, ca în 
statisticile din fosta Uniune Sovietică şi Republica 
Moldova, pentru că nu există un popor distinct 
moldovenesc, cum nu există unul oltean,  altul 
moldovean, bănăţean, transilvănean, etc. Toţi 
suntem români. 
      În cazul revenirii acestor teritorii la România, 
populaţia ţării ar putea ajunge la 27.000.000 de 
locuiori, ceea ce ar situa ţara noastră pe locul 35 în 
lume. 
      În acest calcul nu a intrat numărul populaţiei 
din Transnistria, care ar echivala locuitorii de alte 

obârşii din Republica Moldova(ruşi, ucraineni, 
bulgari, ruteni, evrei, etc.) 
      Fără îndoială, o revenire la ţara mamă ar pune 
numeroase şi delicate probleme, mai întâi 
Transnistria, teritoriu care nu a fost cuprins în 
România, la 1918, care are circa 400.000 de 
români, în al doilea rând, în legătură cu numărul 
considerabil de ucraineni, ruşi, ruteni, alte 
naţionalităţi din care o anumită parte sunt 
semiromanizaţi, care poate fi interpretată fie ca o 
mai grabnică trecere spre o altă lume-celebra 
intrare în Europa-fie ca o înstrăinare de fraţii din 
Ucraina şi Rusia. 
      Ne-am lansat în afirmaţii şi prezentarea unor 
cifre, din acel gând de romanitate care nu implică 
politica şi diplomaţia românească în relaţiile 
fireşti, de reală prietenie, cu ţările din răsărit, 
îndeosebi cu Ucraina şi Rusia. 
      Republica Moldova este un stat independent 
care îşi va hotărî singur soarta în istoria şi 
conjunctura acestui început de mileniu. 
      Cât îi priveşete pe românii din Bucovina, 
Transcarpatia, Herţa, Hotin şi din Bugeac, o parte 
ce constituie bătrâna Basarabie, fără a intra în 
acest context de dispute teritoriale momentan, este 
necesar să precizăm că susţinem unitatea 
spirituală, depăşind opoziţiile de orice natură, va 
trebui să acţionăm pe căi de cele mai multe ori 
neguvernamentale pentru sprijinirea lor totală. 
      În ceea ce priveşte Europa de Est, putem 
afirma că aici în afară de zonele foste româneşti, 
românii sunt răspândiţi astfel: 
      -prin existenţa lor istorică dincolo de Nistru, 
spre Bug şi Don, pe malul Mării Negre, spre 
Pocuţia, Lituania şi centrul Rusiei; 
      -prin deportările suferite în 1940-1941 şi după 
1944-1946, unele dintre ele masive, au ajuns 
numeroşi români în principalele locuri de muncă 
cu destinaţie de interes de război şi apoi de 
refacere a Uniunii Sovietice, fiind răspândiţi 
aproape pe tot teritoriul Ucrainei, Bielorusiei, 
Rusiei şi în alte aşa zise ”Republici Unionale”, 
unii revenind cu greu în Basarabia; 
       -prin repartiţii în urma terminării studiilor, pe 
teritoriul fostei U.S., prin căsătorii şi aşezări după 
încheierea stagiului militar; 
       -prin admiterea în alte locuri cu un trai mai 
bun, mai bănos, politică dusă mai cu seamă în 
rândurile tineretului; 
       -prin interese de ordin cultural, artistic, 
ştiinţific, al unor meserii umanitare sau 
intelectuale. 
       În felul acesta până în nordul îndepărtat, cu 
centrele de deportări şi muncă forţată de la 
Vorentia până la Arhanghelesc şi Baical, până la 
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graniţa cu Coreea, Mongolia, China şi în sud, în 
Armenia şi Gruzia unde se află numeroşi români. 
       Amintim aici, fără a prezenta cifrele, situaţia 
privind răspândirea românilor în fosta Uniune 
Sovietică şi Bulgaria şi anume în Republicile: 
Ucraina ( Nicolaev,  Kirovograd, Kiev, Lvov), 
Rusia, Kazahă, Uzbecă, Bielorusă, Lituaniană, 
Gruzină, Turkmenă, Azerbaidjană, Kirghiză, 
Letonia, Estonia, Tadjică, Armeană. 
       Atestarea românilor pe ambele maluri ale 
Dunării nu a fost contestată de nimeni,astfel încât 
o istorie comună leagă popoarele care şi-au unit 
destinul,pe aceste meleaguri. 
       Cea dintâi statistică oficială din acest veac 
(1910),consemnează existenţa a 79.428 români pe 
terioriul Bulgariei, numărul lor oscilând în timp în 
funcţie de falsificarea evidnţelor astfel că în 1920 
existau 57.312, în 1926, 69.000, ca să scadă brusc 
în 1965 la 6.000. 
       Se înţelege că această ultimă cifră nu oferă o 
bază adevărată, chiar isoricii din Bulgaria vorbesc 
despre cel puţin 250.000 de daco-români sau vlahi, 
macedo-români sau aromâni. 
       Comunitatea riverană Dunării, de la Vidin, 
Lom, Nicopole, Rahova, Plevna, Vraţa, până spre 
fostul Cadrilater, la Tolbuhin şi din Sofia (unde se 
afla vechea biserică românească), numără circa 
50.000 de români(la Vidin existau în 1920 circa 
42.000 de români). 
   Locuitorii din regiunea Timocului Bulgar, circa 
160.000. Cei mai aşezaţi la nord de munţii 
Eminska Planina, în localităţi ca:Arnautlar, Ciflic, 
Chipca, Novoselo, Saridiv, Vlebar, în număr de 
10-15.000. 
   După alte surse, numai în Timocul bulgar existau 
1.400.000 de vlahi, activitatea lor fiind coordonată 
de Asociaţia Vlahilor din Bulgaria cu sediul la 
Vidin şi o filială în Sofia. 
   Din păcate, Palatul Reginei Maria de la Balcic şi 
capela, nu aparţin de această comunitate şi ar 
trebui găsite soluţii grabnice de susţinere. 
   O situaţie specială avem în Serbia unde statistica 
din Iugoslavia Regală din perioada interbelică 
dădea un număr mult mai mare de români şi 
anume 231.068, în 1925, faţă de cea din 1981, care 
atestă doar 86.742, din care 54721 români şi 
32.021 vlahi. 
   Informaţiile de care dispunem atestă că, în fosta 
Iugoslavie, românii şi slavii s-au bucurat de 
onoranta acceptare în componenţa statului 
multinaţional. Serbia actuală, descendentă a fostei 
iugoslavii a înăsprit condiţiile de vieţuire a 
naţionalilor români, existenţi aici de multe veacuri, 
poate chiar anterior venirii slavilor în Europa. 
    Vlahii sau vlasi, cum li se spune românilor din 
Serbia, aşezaţi între Timoc şi Morava, sunt 

estimaţi la 145.000, dar existând după sursele 
comunitarilor între 400.000 şi 1.000.000 iar după 
alţii 2.000.000 de români. 
     Macedonia, un număr destul de important de 
aromâni se află în această ţară desprinsă din 
Iugoslavia şi anume circa 300.000(după statistici 
între 8.000 şi 50.000), răspândiţi mai cu seamă în 
Bitolia, Ohrid, Prilop. 
     În Macedonia sârbească existau mai mult de 
16.000 de români, de vreme ce dispuneau de  26 
şcoli primare, liceu, şcoală profesională şi 10 
biserici, între care celebra catedrală din Bitolia. 
     În Banatul sârbesc locuiesc circa 80.000 de 
români în 80 de localităţi, din care 35 sunt 
majoritar româneşti. 
     Albania. Dacă în 1987 existau 80.000 de 
aromâni, pentru care statul român susţinea 17 şcoli 
şi un gimnaziu, astăzi numărul consemnat de 
specialişti este de 300.000(după alte surse ale 
grecilor, care îi numesc greco-vlahi, spre 500.000) 
     Grecia. Cea mai controversată problemă este 
situaţia românilor din Grecia deoarece Constituţia 
acestei ţări nu recunoaşte existenţa nici unei 
naţionalităţi, dar sursele statistice menţionau în 
1920, circa 800.000 de aromâni în Tesalia, Epir, 
Macedonia de sud, etc. Istoricii şi lingviştii 
vorbesc de existenţa aromânilor, informaţiile 
asupra numărului lor variind de la 700.000 la 
1.500.000, dar apreciez că este bine să luăm în 
considerare măcar cifra de 1.000.000 care 
reprezenta statistica din 1930, cu adausul normal 
de natalitate până în prezent. 
     Ungaria. O importantă comunitate românească 
este cea de aici, unde în 1937, trăiau 121.000 de 
români, concentraţi în jurul oraşelor Gyula(cu 
câteva comune majoritar româneşti:Micherechi,  
Chitihaz, Aletea, Apateu), Bekescaba, Szeged, 
Lokoshaza, Debrecin, Szolnoc şi la Budapesta. 
     În momentul de faţă, după informaţiile de la 
Uniunea Românilor din Ungaria, există peste 
30.000 de români, care beneficiază de 10 grădiniţe 
cu 445 de copii, 14 şcoli cu 1000 de elevi, un liceu 
purtând numele Nicolae Bălcescu cu 150 elevi şi 
40 cadre didactice, publicaţii, formaţii artistice 
dintre care cea de la Micherechi a obţinut locul al 
doilea pe ţară. 
     Slovacia. O comunitate mai puţin numeroasă de 
aproximativ 9.000 români se află în sudul 
Slovaciei. 
   Europa de Vest.  Franţa.  În decursul timpului 
mulţi intelectuali români şi-au făcut din Franţa o a 
doua patrie. Exemplele oferite de Constantin 
Brâncuşi, George Enescu, Eugen Ionescu, Martha 
Bibescu, sunt edificatoare, lor adăugându-se şi alte 
nume ilustre ca Elvira Popescu, Emil Cioran, Petru 
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Dumitriu, Henri Coandă, Gogu Constantinescu, 
N.Paulescu şi mulţi alţii. 
     În Franţa se află acum sute de mii de români în 
mai toate zonele inclusiv în Paris cum ar 
fi:Marsilia, Lion, Metz, Stasburg, Bordeaux, 
Avignon, Rouen, Grenoble, Coasta de Azur, etc. în 
unele din aceste localităţi există parohii ortodoxe 
române (Paris, Rouen, Strasbourg) iar comunităţile 
editează multe publicaţii. 
     Italia. A doua ţară în care se află un număr 
semnificativ de români este Italia, unde numărul 
acestora este mereu în creştere, mulţi ocupând 
funcţii publice în administraţiile locale. 
    A ne aventura să inventariem localităţile din 
peninsulă şi numărul românilor ar fi un demers 
care zilnic trebuie actualizat, aici existând şi multe 
parohii. 
    Profesiile românilor din Italia şi din multele ţări 
de pe mapamond sunt diferite începând cu cea de 
asistenţi casnici şi terminând cu sportivi, artişti, 
muzicieni, medici, ingineri, savanţi de renume, 
studenţi, cercetători, oameni care aduc fală ţării 
noastre, dar, pentru că există şi un dar, avem şi 
conaţionali care nu onorează calitatea de cetăţean 
român fiind de alte etnii, cum ar fi ţiganii, etnie 
care şi în ţară creează mari probleme deşi o 
oarecare trecere spre civilizaţie a lor a început să 
se facă simţită prin stabilizarea modului lor de 
viaţă de la nomad la sedentar. Mai urmează 
completarea educaţiei şi corectarea 
comportamentului. Ei sunt receptaţi ca fiind 
români, pentru că provin de aici dar din punct de 
vedere etnic sunt total diferiţi de români. 
    Spania. Pe imensitatea acestui teritoriu vieţuiesc 
numeroşi români, mulţi dintre ei stabiliţi în 
comunităţi distincte, cum ar fi cele din jurul 
marilor ferme agricole, dar şi aici diversitatea 
profesiilor şi specializărilor esta aşa de vastă încât 
cu greu poţi stabili care ar fi ponderea lor. 
     Numeric, românii trec de ordinul a sute de mii 
depăşind chiar un milion iar localităţi ca Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Granada, Cordoba, Salamanca, 
etc, au şcoli în limba română, parohii, unii dintre 
ei candidând la funcţii de primari de localităţi, 
consilieri locali, în Parlamentul naţional sau 
european. Nume mari de personalităţi au făcut 
cinste naţiunii noastre pe tărâmul spaniol. 
    Portugalia. Aici deşi există români, numărul lor 
este mai redus decât în alte ţări vest-europene, dar 
în Lisabona, Porto, Sintra sau alte mari oraşe se 
găsesc comunităţi compacte de conaţionali, 
amintind că la Estoril, o staţiune pe malul 
Atlanticului, s-a stabilit şi a trăit până la moarte 
regele Carol al II-lea, după abdicare, împreună cu 
Elena Lupescu, localitate cunoscută pentru faptul 

că şi alţi monarhi europeni, detronaţi s-au stabilit 
aici. 
    Germania şi Austria. Situaţia istorică a 
Bucovinei, Banatului şi Transilvaniei a făcut să fie 
cedate Imperiului Habsburgic, astfel cultura 
germanică a pătruns între români, în special prin 
studenţii aflaţi în marile universităţi din aceste ţări 
vestice. 
      Nu dispunem de date certe privind începuturile 
emigraţiei spre Germania şi Austria, cert este că, 
după 1918, unii etnici germani din Basarabia şi 
Bucovina au plecat în Germania, dar repatrierea 
masivă s-a produs în 1940 şi după 1944, de teama 
bolşevicilor. 
     Unele date statistice evidenţiază că au emigrat 
în Germania 5.000 de etnici din Bucovina, 75.000 
din fosta Uniune Sovietică (majoritatea din sudul 
Basarabiei), 50.000 şvabi, totalul germanilor 
proveniţi din România fiind de circa 300.000. 
     În ceea ce priveşte cetăţenii români aflaţi în 
Germania, datele cunoscute de noi dovedesc că 
sunt între 140.000-200.000, situarea lor făcându-se 
în timp, după 1945-1946, zonele în care se găsesc 
comunităţi româneşti sunt: Munchen, Stuttgart, 
Wurenburg, Hamburg, Offenbach, Solagitter, 
Berlin, Hanovra, Leipzig, Dresda, etc. unde se află 
şi parohii. 
   După informaţiile oferite de fundaţia Hans 
Seidel, în Germania s-ar afla circa 3.000.000 de 
etnici proveniţi din România, dintre care 1.000.000 
de români, cifre în care ar include şi Austria. 
   În orice caz, în Austria statisticile din 1968, 
atestau 11.000 de români la care se adaugă peste 
50.000 de saşi, şvabi, germani, proveniţi şi din 
Bucovina, sigur este că numărul etnicilor români 
este mult mai mare, depăşind 30.000, majoritatea 
situaţi în Viena şi împrejurimi. 
    Marea Britanie. Fostă mare putere colonială, 
care a avut în subordine mai mult de o treime din 
teriroriile globului terestru, acum Anglia şi ţările 
care o compun este asaltată de etnii din diferite 
colţuri ale lumii dintre care mulţi sunt români, 
datorită natalităţii scăzute a celor de etnie britanică 
şi nevoilor mereu crescând de forţă de muncă. Cu 
tot comportamentul rece şi dispreţuitor al 
englezilor,  conaţionalii noştri s-au impus şi ocupă 
zone întinse în Albion. 
    Mulţi dintre ei au ajuns aici după cel de al 
doilea război mondial,  statisticile arătând atunci 
un număr de 2.000 de români (1946) ca mai târziu 
să cuprindă cifre care i-au surprins şi pe britanici. 
Cu siguranţă,  în Londra şi Nothingham unde 
există câte o parohie,  şi în alte zone,  ca 
Birmingham,  trăiesc mai mulţi fraţi de ai noştri, 
lor adăugându-se zone din Scoţia, Irlandele şi 
urcând spre Islanda, Insulele Feroe şi chiar 
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Groenlanda cea neospitalieră, ţinut subordonat, 
încă, Danemarcei. 
    Aici există mereu tensiuni etnice, dar nu numai 
cu românii dar şi cu musulmanii care efectiv 
sufocă insulele engleze, cu asiaticii şi africanii, 
situaţie întâlnită mai ales în Franţa cea atât de 
deschisă emigranţilor de oriunde. 
    Olanda. Sunt menţionaţi la sfârşitul anilor 88-
89, 2.000 de români dar evoluţia acestei statistici 
este departe de cifra comunicată, existând şi aici 
parohii româno-ortodoxe, conaţionalii noştri 
grupaţi în Comitetul România, publică un buletin 
şi alte asemenea reviste cum ar fi Mântuirea 
ortodoxă şi Revista Internaţională de studii 
Române. Localităţile care grupează români sunt 
greu de enumerat, practic fiind peste tot, chiar 
dacă nu în număr mare, dar sunt. 
   Belgia. Cea mai puternică este comunitatea 
românească din Belgia, al cărui număr depăşea în 
1991, 2500 dar după aderarea României la 
Uniunea Europeană, nnumărul a explodat pur şi 
simplu, având funcţionari de înalt nivel continental 
în toate instituţiile comunitare. Şi aici întâlnim 
parohii cum ar fi Strana Strămoşească, asociaţii, 
lectorate de limba şi civilizaţia românească, 
reviste, cluburi şi diferite alte forme de asociere, 
românii considerându-se la ei acasă. 
    Danemarca, Ducatul de Luxemburg, Suedia, 
Norvegia, Finlanda, Irlanda. Dacă ar fi să ne luăm 
după statistici, aici prin anii 90, se aflau 400 
respectiv 300 de români în primele două state, dar 
cifra lor este mai mare. La fel şi în Suedia unde, 
tot în 1990 erau înregistraţi 1000 de români dar îşi 
ceruseră cetăţenia suedeză 2456 de români.În 
Novegia erau atestaţi 800 de români, deşi unele 
statistici vorbeau de peste 2000. Alte câteva state 
în care se află români sunt Finlanda şi Irlanda. 
    Mirajul creat de bunăstarea ţărilor nordice a 
atras multă populaţie de etnie română care a fost 
bine receptată întrucât aceştia şi-au însuşit modul 
de viaţă local şi s-au supus de bună voie rigorilor 
unei  civilizaţii înaintate, crescând considerabil 
numărul românilor în aceste câteva ţări diferite din 
punct de vedere cultural şi comportamental cu 
civilizaţia noastră neo-latină şi mult mai 
zgomotoasă 
    America şi Australia. Democraţia de tip 
american şi anglo-saxon din aceste două mari ţări-
continent, atât de ademenitoare pentru europenii 
din apus, a ajuns mai târziu la români şi printre 
primii care au trecut oceanele la est şi vest au fost 
românii din Banat, Bihor şi Transilvania ceea ce a 
făcut ca într-o statistică din 1881 să fie raportaţi 
doar 11 români în SUA, pentru că mai târziu  în 
continentele îmbogăţirii au migrat din ce în ce mai 
mulţi români. 

    Ritmul s-a accentuat la începutul veacului 20 şi 
mai ales după primul război mondial, astfel încât 
după 50 de ani de la statistica din 1881, în 1930, 
au fost atestaţi aproape 300.000 de români în ţara 
unchiului Sam, mai întâi în zona Atlanticului şi 
mai apoi în Vestul Îndepărtat, aşezându-se în mod 
compact în statele Ohio, Indiana, Michigan, 
Ilinois, New York, etc. 
    Australia a raportat mereu o creştere a 
numărului de români dar nu atât de semnificativă 
ca în alte state europene sau americane dar sunt 
multe familii stabilite definitiv la antipozi, unde 
statisticile oficiale menţionează românii stabiliţi în 
regiunile Melbourne, Sydnei, Adelaide, existând şi 
biserici româneşti. 
     În Noua Zeelandă sunt de asemenea stabiliţi 
mulţi români ca de altfel în Cambodgia, Vietnam, 
Coreea de Sud, Japonia, China, India, Ceilon, etc. 
    La ceeaşi dată în Canada erau 55.000 de români, 
emigraţia spre aceste pământuri a început tot spre 
sfârşitul secolului 19, îndeosebi din Transilvania şi 
Bucovina raportându-se în nordul continentului 
american ca zone mai populate cu români Regina 
Limerick,  Dysart, Kagville, Montreal,Toronto, 
Quebec, Ontario. 
   Astăzi în Canada sunt extrem de mulţi români 
care au reuşit să-şi stabilească locuri de muncă 
onorabile, bine plătite şi apreciate, şi-au dobândit 
locuinţe proprii şi au fost încurajaţi să se 
stabilească în acele locuri îndepărtate de neamul 
lor strămoşesc rămas acasă. 
   Statisticile oficiale atestă aproape 150.000 de 
români în America de Sud cei mai mulţi locuind în 
Venezuela (Puerta de Cruz, Maracay, Maracailo, 
Puerta Ortaz, Caracas unde este una din cele mai 
mari biserici româneşti) în Argentina(Buenos 
Aires, Cordoba, Santa Fe), Brazilia (San Paolo, 
Rio de Janeiro, Curililea, Porto-Alegre), iar în alte 
state:Peru, Mexic, Chile, Columbia, Bolivia, Cuba, 
locuind mari colectivităţi de români, dar răzleţ.  
   Migraţia românilor spre ţări care să le asigure 
continuitate în muncă, salarii convenabile sisteme 
sociale acceptabile, viitor pentru copii lor, locuinţe 
şi multe alte avantaje este continuă şi greu se 
întrevăd posibilităţi în România de a stopa acest 
exod chiar dacă înregistrăm mereu reveniri la vatra 
străbună a celor plecaţi spre Eldorado, motivele lor 
fiind felurite şi cunoscute numai de ei. 
 
Nicu Vintilă 
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   Victor Emanuel TOLAN  
 

CĂLĂTOR PRIN CHINA 
 
E greu de explicat, dar ceva ciudat mă atrage 
mereu spre orientul îndepărtat. Poate sunt 
dragonii, cu şerpii şi broscuţele reprezentate în 
toate obiectele de artă. Poate sunt mâncărurile 
diverse şi picante, poate sunt peisajele cu 
bamboo şi flori de lotus demne de imortalizare 
pe pânze de mătase sau sculptate cu migală şi 
detaliu în pietre de jad. Sau cine ştie, poate 
sunt însăşi oamenii care par să fie construiţi 
atât de diferit de noi. Pulsul rapid şi palpitant 
al vieţii de aici se transmite prin vibraţii 
oricărui vizitator. Dar pe lângă asta, statisticile 
vorbesc de la sine. Unul din patru copii 
născuţi sunt chinezi, chiar dacă oficial un 
cuplu poate avea doar un copil dar cu exceptii 
unii pot avea doi (asta nu înseamnă că nu fac 
practică). Civilizaţia lor este una dintre cele 
mai vechi pe acest pământ. Cu toate că limba 
chineză este cea mai vorbită în lume, locuitorii 
ţării sunt poate cel mai puţin înţeleşi pe glob. 
Zidul pe care îl vom vedea în zilele următoare, 
construit acum 2000 de ani cu scopul să-i ţină 
pe invadatori la depărtare, a reuşit să îi ţină 
izolaţi secole întregi. Abia în ultimii 30 de ani 
ţara s-a deschis şi s-a dezvolatat economic 
intr-un ritm infernal. Până nu demult GDP 
creştea cu peste 10% anual, doar ultimii doi 
ani s-a încetinit la sub 8%. Dar hai să derulez 
călătoria noastră începând cu sosirea în 
Shanghai, unde ajungem după 14 ore de zbor 
de la decolarea din Los Angeles. După şapte 
ani, Alina şi copiii se aflau din nou în această 
ţară uriaşă, gata să pornim în aventura pe 
marele râu Yangtze. 
Partea I-a 
Dar până să ne îmbarcăm pe vas petrecem 
câteva zile vizitând Nanjingul, fosta capitală 
cu orăşelul vechi, Gaochun, petrecem două 

zile memorabile în Munţii Huangshan 
(Galbeni). Am stat două nopţi la un hotel unde 
nimeni nu vorbea engleza, unde la micul dejun 
mâncarea cea mai populară erau cartofii prajiţi 
iar în loc de cereale am mâncat congee şi 
tăieţei (fidea) prajiţi şi cu ulei de sesam. În 
rest, hotelul foarte curat. La masa de seară am 
reuşit să folosesc telefonul portabil cu 
programul de traducere ca să comandăm ceva 
comestibil. Ca să fim siguri, am evitat orice 
mâncăruri ale căror ingrediente nu se puteau 
traduce. Munţii Galbeni sunt doar de 2000 
metri înălţime şi sunt acoperiţi cu păduri de 
brad «huangshan» cu frunze şi forme deosebit 
de interesante şi frumoase. Dacă vezi doar 
tablourile chinezeşti făcute pe mătase, ai 
impresia că aceşti copaci sunt imaginari. Abia 
când ajungi aici îţi dai seama că de fapt ei sunt 
reali. Fiind deasupra norilor, peisajul se 
schimbă fără exagerare la fiecare cinci 
secunde. Sunt gata să fac poza şi, dintr-o dată, 
piscul în forma ciudată dispare învăluit 
misterios în ceaţa albă a norilor. Splendoarea 
ce ne înconjoară este ceva deosebit şi de un 
farmec aparte. Urcăm pe doua din cele 9 
vârfuri, dintre care doar şapte sunt accesibile 
şi pe care potecile din granit le fac uşor de 
urcat. 
Până la 900 de metri (Alina m-a ameninţat cu 
divorţul dacă încerc să o fac să urce pe jos) am 
luat telefericul, iar de acolo am urcat doar încă 
700m în altitudine. 
La cota 1600 se gaseşte un hotel superb, Bei 
Tai, unde reuşesc să servesc cel mai scump 
dublu espresso din piaţă: 7$. Dar nu am nici 
un regret. Îl savurez şi mă gândesc nu ştiu de 
ce la Marco Polo. 
Tot ce se găseşte aici, inclusiv mobilierul şi 
cimentul folosit la construcţii a fost cărat de 
aşa numiţii «porters» pe spatele lor pârghii 
făcute din beţe de bambus. Sunt plătiţi 1,5 
yuan pe kg, iar unii cară 80 kg: asta ar veni 
cam 20$ pe un drum. Ei pot face maxim două 
drumuri pe zi. Te uiţi la ei şi admiri condiţia 
fizică. Nu au nevoie de sala de «sport» sau de 
cluburi...de fitness. 
A doua zi mergem pe valea de smarald numită 
uneori şi cea a iubirilor. Râul de o culoare 
verde aprins, asemănător cu nuanţele din 
peisajele lui Paolo Veronese, este de o 
frumuseţe magică. Alina se opreşte şi ne 
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declară solemn că ne va aştepta acolo pe o 
bancă, nemaiavând suflu să urce sutele de 
trepte ce ne aşteptau. Un înger îmi zâmbeşte şi 
îmi face semn să mă abţin din comentarii. 
Căldura şi umiditatea, nemaivorbind de 
aglomeraţia din jur, sunt singurele 
inconveniente peste care însă sar uşor. Mă 
distrează concertul gratuit al miilor de bondari 
- aşa numiţi «cicada» sau în latină «sphecius». 
Zgomotul este impresionant. 
Între timp Bianca face pe detectivul a la Dan 
Brown şi se delectează enorm când descoperă 
simbolul numărului 100 al literei ce descrie 
iubire în chinezeşte. Ah, tinereţea… 
Întorşi în oraş, luăm trenul rapid din Nanjng şi 
după 4 ore ajungem în Beijing. A fost mai 
practic să mergem cu TGV chinezesc la 300 
km pe oră decât să luăm avionul. Ne întâlnim 
cu ceilalţi din turul Viking Cruises la hotelul 
Ritz Carlton din districtul financiar. 
Seara mâncăm în sfârşit o cină italiană 
delicioasă cu carpaccio, parmesan şi arugula. 
A doua zi, prima vizită este în piaţa Tianemen, 
din centrul oraşului. Este şi cea mai mare piaţă 
publică din lume (poate primi peste un milion 
de oameni) dar şi cea mai controversată ca 
renume. Numele înseamnă, în traducere libera, 
Poarta Păcii din Paradis. Evenimentele 
petrecute însă aici în 1989 nu se prea potrivesc 
cu denumirea sa. La nord se găseşte o altă 
poartă, de data asta a intrării în «oraşul 
interzis», construit în timpul dinastiei Ming 
din secolul 14. La sud se află o clădire nouă 
care conţine corpul mumifiat al marelui lider 
Mao. Fostul amic a lui Lenin şi-a păstrat locul 
încă şi azi în sicriul de cristal. Sunt curios oare 
până când… Un înger îmi face semn să fiu 
atent la ce gândesc. Pereţii au urechi iar băieţii 
în blugi cu ochelari Ray Ban şi cu căşti în 
ureche nu au mutre de turişti.. Ghidul mă 
roagă ca nu cumva să pun întrebări despre 
locul tancului oprit de studenţi în 1989. 
În mijlocul pieţii se găseşte un monolit de 
granit «Monumentul Eroilor Poporului». 
Intrăm în misteriosul oraş interzis numit aşa 
deoarece până în 1911numai împăratul şi 
oamenii de vază, iar mai recent doar membrii 
speciali (cu carnete roşii de partid) puteau 
avea acces. În total 175 acri de palate elegante, 
pavilioane, curţi interioare şi grădini formează 
Muzeul Palatului. Este cel mai mare complex 

din lume. Caidee, este de zece ori mai mare 
decât Louvrul. Palatul a fost terminat în 1420, 
construcţia durând 15 ani, dar a fost nevoit să 
fie reconstruit de mai multe ori din cauza 
incendiilor produse de trăsnete ce l-au distrus 
aproape în întregime. Complexul constă în 
800 de clădiri care au exact 9999 camere, 
chinezii crezând că numărul 10000 este 
rezervat doar divinităţii. Zidul de 20 m 
înălţime înconjoară tot palatul care mai este 
protejat înc ă de un şanţ umplut de apă, 
canalul din jur fiind suficient de lat pentru 
mici manevre navale. În interior culoarea 
verde şi cea galbenă sunt prezente des, fiind 
considerate din gama culorilor nobile. Ghidul 
ne povesteşte că în 1987 guvernul a permis lui 
Bertolucci să toarne filmul «Ultimul Împărat» 
aici, în interiorul palatului. Împărăteasa Cixi a 
murit în 1908, urmaşul dinastiei Qing fiind 
micul prinţ de doi ani Puyi, cunoscut mai 
târziu ca şi Henry. În urma revoltei ţăranilor 
din Wuhan care a avut loc în 1911, dinastia a 
fost răsturnată şi odata cu ea a dispărut şi 
tradiţia imperială de mii de ani. Prinţului i s-a 
permis sa rămână în reşedinţa sa până la exilul 
din 1924. A fost «re-educat» de comunişti 
timp de 10 ani în lagăr (alt paradis inventat de 
Maoişti) şi a murit în 1967 de cancer. Multe 
dintre camere sunt transformate în muzeu fiind 
mobilate cu obiecte din palat. Cea mai 
valoroasă parte a colecţiei însă se găseşte în 
Taipei unde Chiang Kai-shek, după ce a 
pierdut războiul cu Mao, a dus (împrumutat) 
marea parte a tezaurului în Taiwan unde s-a 
refugiat cu armata sa. Este impresionant să 
vezi camerele unde locuiau concubinele 
împăraţilor, fiecare încercând din greu să 
rămână gravidă ca să aibă în felul acesta o 
şansă să scape cu viaţă. Obiceiul era ca toate 
concubinele sa fie omorâte la moartea 
împăratului. Doar dinastia Qing elimină acest 
obicei macabru. Intrigile şi poveştile de amor 
sunt deosebit de interesante, palpitante şi pot 
captiva uşor imaginaţia oamenilor. A celor de 
aici era uneori bolnăvicioasa: prea mulţi 
dragoni şi şerpi în jur, asta fiind concluzia 
mea. Trecem prin parcul uriaş cu chiparoşi 
bătrâni de sute de ani. Designul urmează ideile 
daoismului promovate de filozoful Lao Tzu 
din timpul dinastiei Shang (sec 16-11 BC), 
care spune ca singura ratiune a existenţei 
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umane este să trăieşti în armonie cu natura. Ca 
atare, totul se îmbină perfect, punând bine în 
evidenţă pietrele în formă ciudată aduse 
tocmai din lacul Tai. După masă, în loc să o 
luăm spre Palatul de Vară (unde am mai fost 
acum şapte ani), Alina şi copii au preferat sa 
ne odihnim în piscina de la Ritz Carlton. Îi 
înţeleg perfect: prea multe de reţinut şi ei sunt 
totuşi în vacanţă. În piscină, în timp ce înoţi, 
poţi viziona şi filme pe marele ecran. În după 
masa asta, între picături de apă, m-am distrat 
cu un film vechi a lui Gene Kelly.  
A doua zi, după micul dejun copios (a patra zi 
în care servesc o omleta), ne-am îmbarcat pe 
autocarul care ne-a dus la Marele Zid, poarta 
Badaling, partea cea mai bine prezervată a 
acestei realizări incredibile a civilizaţiei 
chinezeşti. Opt ziduri cu o lungime totală de 
aproape 10 mii de km. Construcţia a fost 
începută acum două mii de ani de împăratul 
Qin şi a fost terminată în timpul dinastiei 
Ming. Scopul a fost, bineînţeles, apărarea vis a 
vis de popoarele invadatoare din nord 
(Mongolia de azi). Unele porţiuni sunt făcute 
din cărămidă iar altele din pământ amestecat 
cu ceva lipici. Zidul de la poarta Badaling 
şerpuieşte (au început să mă obsedeze şerpii) 
în splendida vale Guangou. Lăţimea zidului în 
unele părţi depăşeşte 7 metri permiţând astfel 
la zece persoane să meargă alături. Distanţa 
dintre turnuri era de 120 m, tot strategic 
construite, în aşa fel încât duşmanul să nu 
poată scăpa din raza arcaşilor, distanţa 
maximă a unui arcaş să lovească ţinta cu 
săgeata sa fiind de 60 m. S-au gândit la toate 
chinezii mei. Turnurile erau folosite şi la 
semnalizarea cu fum a pericolelor de invazie, 
mesajele putând să parcurgă 400 km în 4 ore. 
Ce să faci, în lipsa de iPhone şi fumul era 
bun ! 
Ajung la turnul trei de la care urcarea este 
aproape verticală, pe scări foarte înguste. Îmi 
simt fiecare bucăţică de muşchi de la picioare, 
unele nici nu ştiam că există şi asta în ciuda 
faptului că am făcut destulă plimbare în 
ultimele zile. Refuz politicos nişte negustori 
care vroiau sa îmi vândă gravuri cu marele 
zid, făcute în marmură (cel puţin aşa păreau) 
sau ştampile cu numele meu chinezesc. De 
astea am mai multe acasă şi nici una nu se 
aseamănă cu cealaltă. Despre arta scrisului şi 

caligrafia chinezeasca aş putea scrie o carte 
întreagă. Este ceva foarte interesant şi mulţi 
studiază o viaţă întreagă ca să-şi perfecţioneze 
tehnica. Imaginea zidului într-adevăr pare ca a 
unui şarpe (din nou) care se caţără pe un 
munte. Când mă uit la acest monument istoric 
şi arhitectural îmi vine să admir şi mai mult 
acest popor. Termenul « Made în China » 
primeşte alte valenţe. Ar trebui să le 
reconsiderăm. Nu totul este « junk », cum 
spun americanii. Să nu uităm porţelanul şi 
ceramica dinastiei Ming.  
La întoarcerea spre Beijing ne oprim pe 
drumul sacru al mormintelor Ming. Un drum 
elegant făcut din marmură, pe fiecare parte 
sunt înşirate statui: întâi generalii împăraţilor 
iar apoi animale (elefanţi, lei, cămile, 
dragoni), toate făcute din granit, sculptate 
acum 400 de ani.  
Seara la masă servim faimosul «Peking 
Duck », raţă prăjită. Pielea cu grăsime se pune 
într-un fel de plăcintuţă unsă cu un sos de oţet 
şi soia, cu un pic de ceapă verde. Se înveleşte 
ca un pacheţel şi este delicios la gust. După 
asta, în loc de desert trebuie să servesc: 
«Lipitori », să-mi reducă colesterolul. 
Nu poţi să vizitezi capitala Chinei fără să te 
opreşti şi la faimoasele Hutongs, vechile 
cartiere care sunt pe cale să dispară. Străzi 
înguste, cu case care au băi comune. Acum 
şapte ani, pe aleile înguste circulau numai 
biciclete, iar azi circulă Mercedesuri, Land 
Rover şi alte maşini de lux, simbol evident al 
succesului economic al oamenilor care până 
acum erau săraci lipiţi pământului. Vizităm o 
casă a unei doamne a cărei nepoată pictează pe 
interiorul sticluţelor. Arta necesită o 
îndemânare extraordinară şi o mână care sa nu 
tremure. Bineînţeles mă simt obligat să 
cumpăr şi eu un splendid exemplar al vechii 
arte pe care îl voi adăuga colecţiei mele.. Un 
înger îmi oferă o ceaşcă cu ceai verde cu un 
semn de vădită mulţumire în privirea 
blândă... » Xie, xie. ». 
Partea a II-a  
După prânz luăm avionul şi după o întârziere 
de trei ore (normal, cu circulaţia aeriană 
internă din China) ajungem cam în 90 de 
minute la Xi’an, oraş vechi de trei mii de ani. 
De aici pornea drumul mătăsii spre Europa lui 
Marco Polo. În această fostă capitală a 
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imperiului, de-a lungul a 12 dinastii, oraşul a 
fost la un moment dat în istorie, cel mai mare 
oraş din lume. Vizităm soldaţei de teracotă (lut 
ars) făcuţi din ordinul împăratului Qin acum 
2200 de ani. În 246 BC, când avea doar 13 
ani, Qin Shi Huang a ordonat începerea 
construcţiei mausoleului său.  
Peste doua milenii, în 1974, un fermier local a 
descoperit din noroc locul acestuia şi, spre 
surprinderea arheologilor, s-au găsit peste 
2500 de soldaţi făcuţi din teracotă, de mărime 
naturală. Aceştia ar fi trebuit să-l păzească pe 
împărat în viaţa de apoi… În loc să-l păzească 
însă de spirite rele, azi aceştia contribuie 
enorm la bugetul de stat prin venitul de la 
miile de vizitatori uimiţi de aceste forme ce 
par atât de reale. Din păcate, la înmormântarea 
împăratului, pe lângă aceste figuri din teracotă 
au fost înmormântate de viu cu el şi cele peste 
300 de concubine. Mă întreb mereu cum 
reuseau să se descurce ei cu atâtea femei, când 
eu abia reuşesc cu una?! 
Obiceiul acesta ciudat şi macabru s-a menţinut 
până la începutul dinastiei Qing din secolul 
17. 
Vizităm şi fabrica de alături unde se fac şi azi 
copii fidele ale acestor soldaţi, folosind acelaşi 
proces de producţie. Se continuă lucrările de 
excavare şi restaurare ale celorlalţi 6000 de 
soldaţi. Mormântul împăratului, care se spune 
că ar conţine multe comori, nu a fost 
dezgropat încă până nu se perfecţionează 
tehnica de prezervare a obiectelor de artă ce 
sunt acoperite de lut şi apă. Părăsim oraşul 
care are « doar » opt milioane de suflete şi 
luăm cursa Sichuan Airlines care după un zbor 
de 70 de minute aterizează în portul Chongqin 
de pe râul Yangtze, care la rândul său are 
peste 32 (nu este greşeală de tipar) de milioane 
de locuitori. Dealurile oraşului îl asemuiesc cu 
HK şi de aceea aici nu prea găseşti biciclişti 
din cauza urcuşului abrupt. Unele blocuri cu 
multe etaje lipite efectiv de un deal, nici nu 
prea au ascensoare până la etajul 7. Oamenii 
urcă pe jos, iar de la etajele superioare sunt 
construite poduri mici care să lege blocul de 
şoseaua de pe munte. Deci coborârea de la 
etajul 30 se face mai repede pe şoseaua de 
care este legat blocul decât cu liftul. Mă rog, 
asta mi-a explicat ghidul. Ţara continuă să mă 

minuneze. În timpul celui de al doilea război, 
oraşul a fost capitala Chinei. 
Un înger în costum chinezesc decorat cu 
culori vii îmi şopteşte un proverb chinezesc: 
« Viata unui copil este ca o bucată de hârtie pe 
care fiecare persoana din jur va lăsa o 
amprentă ». Interesant. Respir adânc şi nu zic 
nimic. 
Ne îmbarcăm pe vasul nostru Viking Emerald 
împreună cu alţi 240 de pasageri şi o luăm pe 
râul Yangtze în jos (adică spre vărsare în 
Ocean). 
Mâncăm « wontons » aceste minunăţii 
umplute cu fel de fel de combinaţii care diferă 
după regiune: din Beijing la Sichuan (foarte 
picante, servite în sos de sesam şi un « chili »- 
făcut din boabe de piper numite « piper de 
hârtie » care este foarte iute), din Hubei la 
Shanghai în stilul Guandong (Cantonez). După 
ce guşti cele din Şichuan, nu îţi mai arde de 
sărutat oricât de tentat ai fi. Nu îţi simţi de loc 
buzele şi vei încerca să bei tot ce este pe masa 
din faţă, ca să stingi incendiul ce te macină. 
Noroc cu vecinii mei care nu s-au atins de 
berea lor. 
Prima oprire este în Shibaozhai, unde vizităm 
pagoda construita în 1650.Urcăm cele 99 de 
scări şi din vârf vederea este superbă. 
Următorii 250 km de aici până în Ychang, râul 
îşi forţează trecerea printr-o barieră 
spectaculoasă de calcar numită Cele Trei 
Porţi. O luăm pe prima numita Qutang, care 
este cea mai scurtă şi cea mai îngustă. Intrarea 
se face printr-o formaţiune naturală ce aduce 
cu o uşă enormă numită Kui Men. Chinezii le-
au dat nume ciudate piscurilor de pe cele doua 
maluri: « rinocer uitându-se la lună ». Ghidul 
inventează forme şi explicaţii care îţi cere să ai 
o imaginaţie bogată. Unele necesită fie alcool 
sau marijuana, altfel fiind greu de închipuit. 
Aproape fiecare pietricică are o poveste a ei. 
Ajungem în Wushan, oraşul care a fost în 
întregime reconstruit după ce vechiul sat 
fusese acoperit de apele barajului de 
acumulare. Apa a crescut de la 10 m la 165 m. 
Aproape 2 milioane de chinezi au fost 
evacuaţi prin forţă, dar în schimb li s-au   dat 
ceva bani şi pământ ca despăgubire. 
Majoritatea oamenilor erau fermieri, iar cu 
banii şi-au construit case cu etaj şi cu toalete 
înăuntru. Casele vechi erau mici şi fără WC. 
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Deci nu văd de ce s-ar plânge, mai ales că 
barajul cu hidrocentrala produce multă 
electricitate fără care Shanghaiul nu s-ar fi 
putut extinde. Oricum, înainte de construcţia 
barajului, inundaţiile din ultimii 100 de ani au 
produs moartea a peste un milion de oameni. 
Yangtze este al treilea râu ca lungime în lume 
după Nilul din Africa şi Amazon din America 
de Sud, având 6300 km. Începe undeva în 
Tibet din apele râului Ulan Moron care la 
rândul lui îşi are originea în apele topite ale 
gheţarilor Geladandong. Luăm o şalupă locală 
care ne plimbă prin poarta numita « Cea mai 
mică » care se afla pe râul Daning, un afluent 
a lui Yangtze în care se varsă aici în Wushan. 
Peisajul este intr-adevăr incredibil, coborât 
parcă din tablourile delicate pe mătase 
chinezeasca. Vedem nişte locuri istorice ale 
poporului dispărut numit Ba, de la care ne-au 
ramas şi aşa numitele « sicrie atârnătoare » 
ascunse în stânca de pe margine. Cum apa este 
ridicată la aproape 150 peste cota de 10 m, 
aceste morminte vechi sunt mai uşor de văzut 
acum, situate la doar 30-40 m înălţime. Se 
spune ca ele conţineau trupurile unora care au 
construit acest faimos « drum al mătăsii ». 
Stalactite în forma ciudată şi verdeaţa produsă 
de bambuşi dau o senzaţie de peisaje din 
basme. Unul dintre aceste piscuri se numeşte 
« Vârful zeiţei ». Este în forma unei fecioare 
care pare sa fie aplecată deasupra râului, 
despre care se spunea că ocrotea pe cei ce 
pluteau pe râul acesta uneori foarte periculos. 
Îmi vine să o sărut şi să-i mulţumesc că are 
grijă şi de noi. Povestea se aseamănă cu cea a 
lui Lorelei de pe Rhine. Bănuiesc că vreun 
chinez şmecher, fiind în tur prin Europa, s-a 
inspirat de acolo - aşa cum o fac ei cam în 
toate domeniile. Fecioara se numea Yao Ji şi 
era fiica zeiţei cerului. 
Continuăm să plutim pe poarta numita Wu 
(Vrăjitoarele) şi peisajul continuă să fie ceva 
ireal, cu un verde aprins cu piscuri acoperite 
uşor de nori albi ce par să coboare din cerul 
cenuşiu. Margritte şi Chirico îmi vin în minte, 
ca exemple de picturi. Ghidul îmi spune că 
verdele este ca un smarald şi de aceea unii 
numesc locul « Emerald » La chinezi, această 
piatră aduce noroc mai ales dacă îşi schimbă 
nuanţa spre mai întunecat. Astfel, ea prezice 
că purtătorul sau purtătoarea vor deveni mai 

bogaţi. Dacă piatra işi schimbă culoarea spre 
mai deschis însă, va aduce proprietarului 
sărăcie. Chinezii sunt poate cei mai 
superstiţioşi oameni din lume. Se bat să aibă 
ceva cu numărul 8 sau 18, mai ales când stau 
la hotel. Să te căsătoreşti cu cineva cu o 
deferentă de vârstă de 3 sau 6 ani, aduce 
ghinion. Respir uşurat, între mine şi Alina sunt 
12 ani. Un alt lucru important este să nu îţi 
construieşti case cu orientarea spre nord.  
Încă o dată mă bucur că a mea se îndreaptă 
spre sud şi cine ştie, ca să îi fac fericiţi şi pe 
musulmani, am garajul orientat spre Mecca. 
Seara după masa cu delicateţe chinezeşti, ne 
hotărâm să jucăm Mahjong. Nu am mai jucat 
de mult şi a trebuit să recitesc regulile. Un fel 
de remmy creat de Confucius - spun unii, dar 
azi cel mai asemănător fiind jocul din dinastia 
Sung (960 – 1279 AD), jucat cu pietre din 
fildeş. Ciudat că Mao l-a interzis în 1940 
zicând că este un joc capitalist. Din 1985 
devine din nou foarte popular. Norocul îmi 
surâde şi câştig două jocuri la rând. Alina se 
supără şi spune că nu înţelege cum pot să 
câştig mereu. Nu înţeleg nici eu. Zeiţa Fortuna 
îmi face cu ochiul şi zâmbesc. 
La zece seara ajungem la ecluzele celui mai 
mare baraj din lume. Coborâm în cinci etape şi 
trecerea durează aproape patru ore. Canalul 
Panama mi se pare ca o piscină mică în 
comparaţie. Un înger îmbrăcat în mătase roşie 
îmi urează: « Wan an » - noapte bună! Adorm 
însă visând la milioanele de fermieri chinezi 
ce-i înjurau pe comunişti. Azi însă au devenit 
toţi oameni de afaceri şi vând chiţibuşuri şi 
suveniruri la turişti şi stau pe toaletă în casă. 
Xie xie (mulţumesc) nenea Mao, minus pentru 
cei 40 de milioane de chinezi omorâţi din 
cauza ta. Numai când treci prin aceste ecluze 
îţi dai seama de imensitatea acestui proiect 
masiv din beton. 
Dimineaţa mergem 40 de minute cu autocarul 
până la baraj. În timp ce conducem, mă 
gândesc la ce ar fi fost dacă în educaţia 
tineretului ar fi rămas Budhismul în loc de 
comunism. Poate azi nu am avea acest tip de 
capitalism canibalic. Acum 2000 de ani, în 
timpul dinastiei Han, religia dominantă din 
India apare şi în China şi se integrează rapid 
cu Taoismul datorită similarităţii meditaţiei şi 
a filosofiei. Budismul a ajuns la apogeu sub 
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dinastia Tang dar prin 845 a început o 
distrugere a templelor budiste şi nu îşi va mai 
recăpăta gloria de mai de mult. Ajungem la 
barajul celei mai mari hidrocentrale din lume a 
cărei construcţie a costat în total 28 miliarde 
de dolari: 40% au mers direct la constructie şi 
materiale, iar restul a mers la despăgubirea 
celor 1,5 milioane de fermieri dislocaţi. 34 
generatoare produc echivalentul a 50 milioane 
tone de carbune. La cei 200 m înâlţime este al 
doilea după Hoover Dam din Colorado, iar cu 
cei 2450 m este al doilea ca lungime după cel 
din Egipt de la Asuan. Cele 463 mii de tone de 
otel foloşite ca armătură, ar putea face cam 60 
de turnuri Eiffel. Dar când ghidul îmi spune ca 
este construit să reziste la un cutremur de 
gradul 7, încerc să mă gândesc dacă nu ar fi 
fost mai bine să ne grăbim cu trecerea peste el. 
Oricum, odată cu inaugurarea lui în 2008, s-a 
reuşit o mare realizare inginerească, la care au 
participat echipe internationale de ingineri de 
construcţii. Trecem pe lângă un parc cu pomi 
numiţi « soap berries ». Nu am mai auzit de 
asta. Întors pe vas mă bucur că avem Wiener 
schnitzel la prânz. Îmi cam lipsea mâncarea 
occidentală. La sfârşit bem un ceai în stilul 
clasic chinezesc: « he, jing, yi, zhen »- în 
traducere: pace, linişte, savurare şi adevăr. 
Între timp începem şi traversarea ecluzelor. La 
prima ecluză am scăzut de la 165 m la 145 m, 
la a doua de la 145 m la 125 m, la treia la 105 
m, la a patra la 85 m, iar la a cincea poartă la 
65 m. 
Ne-a luat cam patru ore şi jumătate, cât a durat 
traversarea prin canalul Panama. S-a început 
construcţia unui « lift » care va reduce timpul 
la 40 de minute, fiind cel mai mare ascensor 
din lume (bineînţeles). 
După trecerea prin cele patru ecluze o luăm pe 
Yangtze mai departe spre Wuhan dar înainte 
va trebui să trecem de încă un baraj mai mic: 
Gezhouba. Aici coborâm la nivelul original al 
râului, 40 m deasupra nivelului mării. Ne 
oprim în Jingzhou unde Alina şi Bianca merg 
intr-un tur să viziteze o şcoală care este 
sponsorizată de firma Viking Cruises. Un gest 
nobil şi frumos al firmei. Clasa vizitată este a 
copiilor de 6-7 ani care nu au mai văzut 
« albi » în viaţa lor şi bucuria lor este maximă.  
Confucius, filozoful născut în 551 BC se pare 
că a împrumutat din biblie mesajul cel mai 

important când a spus: « Ceea ce nu îţi doreşti 
ţie, sa nu faci la alţii ». Toate gândirile sale au 
fost puse într-o carte numită Lunyu. Mesajul 
său era simplu: un educator trebuie să înveţe 
pe studenţi să trăiască cu integritate. Referitor 
la rolul şi importanţa educaţiei în societate, 
mi-a plăcut ce a zis mai departe: «Dacă planul 
tău este de un an: plantează orez, dacă planul 
este de zece ani, plantează pomi dar dacă 
planul tău este pentru o sută de ani, educă 
copii ». În secolul doi BC, în timpul dinastiei 
Han, filozofia lui a devenit ideologie de stat. 
Păcat că Mao nu a continuat-o. Cine ştie, 
poate azi vorbeam cu toţii chinezeşte. După 
masa de prânz, conform tradiţiei chinezeşti ce 
datează de mii de ani, servim ceai. Acest 
obicei s-a răspândit mai ales în timpul 
dinastiei Tang, atingând fiecare strat al 
societăţii. Sunt mai multe feluri de a pregăti 
ceaiul: forma de pudră, un fel de Nescafe, 
când peste pudră se punea apa fierbinte şi se 
« amesteca » cu un băţ de bambus până se 
făcea un fel de spumă la suprafaţă, ca la 
capucino azi. Apoi în dinastia Ming « steeped 
tea », în care frunzele de ceai se pun în ceaşcă 
şi peste ele se toarnă apă fierbinte. În ultimul 
fel este servit în stilul Gongfu: ca să îi păstreze 
aroma ceaiului, după ce se toarnă apa fierbinte 
peste frunzele de ceai, lichidul se toarnă în 
containere mai mici ca sa nu devină prea tare 
la gust şi din acestea este servit în ceştile 
individuale. Arta ceaiului devine sinonimă cu 
arta vieţii cam peste tot în Asia. Sorbind din 
ceaşcă, apreciind aroma delicată, mă uit pe 
geam şi văd că vasul nostru porneşte spre 
portul următor: Wuhan, cel mai mare oraş din 
sud estul Chinei, capitala provinciei Hubei.  
Acesta este locul revoluţiei republicane. Cel 
mai interesant obiectiv de vizitat este Muzeul 
Provincial cu nenumărate mostre de clopote pe 
care se cântau melodii pentru ceremoniile 
speciale. De asemenea, specimene superbe de 
bronzuri şi cutii lăcuite au fost descoperite 
intr-unul din mormintele ce datează din 433 
BC, scoase la iveala în 1978. Fiecare din 
clopotele descoperite în aceste morminte poate 
scoate doua sunete distincte. Asistăm la un 
spectacol pe clopote făcute după aceste 
originale. Mi-a plăcut muzica până s-a ajuns la 
ultima piesa «Joy to the world » a lui 



Gândul Anonimului nr.55-56 Anul XII /15 decembrie 2014 

 45

Bethowen, care nu prea a sunat bine pe 
instrumentele chinezeşti.. 
Ca sa închei, citez tot din Confucius: «Viaţa 
este foarte simplă, dar noi înşine 
 insistăm să o facem complicată ». şi cea care 
îmi place cel mai mult «Alege o muncă ce îţi 
place şi nu va mai trebui să lucrezi nici o zi în 
viaţă ».Asta fac de cel puţin 30 de ani… 
Sa auzim numai de bine şi până atunci “ Keep 
your feet on the ground and reach for the 
stars” 
 

Victor Tolan 
 

    
     Gabriel NĂSTASE 
 

ACTIVITATEA DE CERCETARE 
ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE 

TEHNOLOGICĂ ŞI INOVARE UN 
DOMENIU STRATEGIC NEGLIJAT 

 
Rezumat: Problemele vizând finanţarea 
domeniului cercetare-Dezvoltare-Inovare,  C-D-I 
(sub 0,5% din PIB), sub nivelul majorităţii ţărilor 
din UE, organizarea deficitară (inclusiv prezenţa 
actelor de corupţie) a activităţii CDI, distrugerea 
resursei umane, a specialiştilor care lucrează în 
domeniul CDI, a umilirii acestora şi lipsa 
dialogului social, sunt principalii factori care 
contribuie sistematic, timp de 25 de ani, „pas cu 
pas”, la distrugerea ireversibilă a C-D-I. 
 
Cuvinte cheie: cercetare,dezvoltare, inovare, 
progres, incompetenţă, corupţie. 
 
 Înconjurat de doi miniştri mediocri 
(Remus PRICOPIE şi Mihnea Cosmin COSTOIU, 
recomandaţi de Ecaterina ANDRONESCU), 
Victor Viorel PONTA, prim ministru al 
Guvernului României de la începutul mandatului 
său a avut o atitudine aflată în contradicţie totală 
cu politica europeană şi cu prevederile strategiei 

Europa 2020, faţă de Cercetarea Ştiinţifică – 
Dezvoltarea Tehnologică şi Inovarea (CŞ – DT – 
I) din România. 
 Considerat un domeniu care poate să 
asigure ieşirea din criză a economiei şi relansarea 
acesteia, C-D-I, principalii actori ai politicii 
româneşti menţionaţi anterior demonstrează din 
plin, aşa cum a făcut-o şi Ecaterina 
ANDRONESCU (implicată în afacerea 
„Megapower”), incompetentă în coordonarea 
acestei activităţi. 
 Conform documentului C.E. „Priorităţile 
preliminare ale României pentru utilizarea 
fondurilor europene în perioada de programare 
2014-2020 (Romanian Preliminary Priorities 
for Using European Funds in the Programming 
period 2014-2020)”, primele două obiective se 
referă la CŞ-DT şi Inovare. 
 Importanţa acestor prevederi şi obligaţiile 
României faţă de politica promovată de guvernul 
V. V. P. începând cu anul 2012 a neglijat 
importanţa priorităţilor transmise şi necesitatea 
realizării lor. 
 În aceste condiţii cu toate semnalele 
transmise de Preşedintele Federaţiei Sindicatelor 
lucrătorilor din Cercetare, Proiectare din România 
(FSLCPR), inclusiv despre situaţia dezastruoasă a 
salariaţilor din CŞ-DT-I  la INCD-I.P.C.U.P. 
Ploieşti, „Cei Trei” continuă politica de distrugere 
a domeniului prin desfiinţarea structurii juridice a 
CŞ-DT-I de menţinere a unui sector aberant 
„Învăţământ superior şi Cercetare Ştiinţifică” 
(creaţie iniţială a altui aiuritor prim ministru, Emil 
BOC şi reconfirmată de V. V. P. prin introducerea 
punctului 17 în Acordul pentru Educaţie înregistrat 
cu nr. 10232 din 27 octombrie 2014). 
 Acordul menţionat, semnat de V. V. P. şi 
alţi nouă miniştri „s-a reiterat sprijinul pe care-l 
acordă Guvernul V.V.P. mafiei universitare 
transpartinice, care a generat şi celelalte acte 
normative cu efecte dezastruoase pentru 
CŞ-DT-I”. 
 Preşedintele Radu MINEA contestă 
reprezentativitatea pentru CŞ-DT-I ai semnatarilor 
Acordului menţionat, respectiv Anton Hadăr, 
Mihnea Cosmin Costoiu şi Remus Pricopie. 
 Liderul Radu MINEA invocă şantajul 
electoral la care a fost supus V.V.P., care totuşi 
nu-l scuză pe imaturul Prim ministru de încălcarea 
normelor europene privind CŞ-D-I şi dialogul 
social. 
 Îndreptăţit, Radu MINEA solicită, cu 
fermitatea pe care ştim că o are, eliminarea 
punctului 17 din Acordul pentru Educaţie, ale 
cărei prevederi nu au nicio legătură cu domeniul la 
care se referă documentul. 
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 Lupta lui Radu MINEA cu impostura şi 
corupţia continuă, dar din păcate nu este apreciată 
ca fiind una pentru cauza domeniului activităţii de 
CŞ-DT-I şi pentru demnitatea profesiei de 
cercetător ştiinţific! 
 Printre problemele solicitate a fi rezolvate 
de „Cei Trei” le-aş menţiona pe cele pe care le 
solicita Radu MINEA, care sunt pertinente şi de 
bun simţ. 
  Revenirea la Autoritatea Naţională 
pentru Cercetare Ştiinţifică sau chiar revenirea la 
Ministerul Cercetării şi Tehnologiei (după modelul 
european);  
 Revenirea la dialogul social în domeniul CŞ-DT-
I care din păcate nu există conform legislaţiei în 
vigoare. Conducerea Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării în loc să relaxeze dialogul social, îl 
încordează prin argumente care îi irită pe 
partenerii sociali, reprezentanţi ai FSLCPR, de 
genul că Federaţia nu ar fi reprezentativă. Scuzele 
ministrului delegat sunt puerile şi neprofesioniste, 
cum că aşa a fost informat, fără însă a se purta un 
dialog cu cei incriminaţi. Ulterior, promisiunile 
acestuia de înfiinţare a subcomisiei de CŞ-DT-I au 
rămas şi până în prezent neonorate. 
 Nu este pentru prima oară când doamna 
consilier Rolanda Predescu are o atitudine de 
respingere a iniţiativelor care ar trebui să dezvolte 
comunicarea în general şi în special a celei ce 
vizează dialogul social între Guvern şi partenerii 
sociali (sindicate şi patronate). 
 În cazul de faţă, aceasta invocă faptul că 
nu există o subcomisie pentru dialog social 
întrucât există un „forum ultra select” (?!) în care 
sindicatele nu au acces (?!). 
 Cu ironie sau nu ministrul delegat M.C. 
Costoiu şi consilierul Constantin Enăchioiu au 
făcut precizarea că prezenţa lui A. Hadăr ca 
preşedinte al sindicatelor cadrelor din 
Universitatea Politehnica Bucureşti, Alma Mater 
„este o eroare materială”, deoarece el a fost 
cooptat în calitate de profesor universitar. Reacţia 
lui Radu Minea a fost îndreptăţită în sensul că 
acesta a solicitat ca el şi alţi colegi de-ai lui să fie 
cuprinşi în această structură, în calitate de 
cercetători ştiinţifici, de gradul pe care îl va avea 
reprezentantul lor. 
  Continuă să existe şi să se agraveze 
problema cu personalul calificat din unităţile de C-
D-I. În acest sens sunt şi institutele de cercetare 
din agricultură (de ex. INCD-ISPIF) care sunt 
ameninţate să piardă specialiştii şi activele 
patrimoniului pe care le deţin (corporale şi 
necorporale). 

  Nici până în prezent nu s-au aplicat 
prevederile Cartei Europene a Cercetătorului şi 
modificarea pe cale de consecinţă a legislaţiei 
specifice şi structurilor actuale. 
  Cu toate demersurile întreprinse 
începând cu anul 2012, O.G. nr. 6/2011 nu a fost 
abrogată cu toate avizele favorabile obţinute de la 
guvern şi comisiile de specialitate din parlament. 
Dimpotrivă, se fac eforturi pentru a se obţine 
respingerea acesteia de către parlamentarii din 
Camera Deputaţilor.  Existenţa incoerenţei dintre 
momentul apariţiei Strategiei Naţionale de C-D-I, 
cu toate aceasta este la baza Acordului de 
Parteneriat şi a Programului Operaţional de 
Competitivitate.  Amestecul brutal a conducerii 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării în activitatea 
sindicală (împotriva liderilor de sindicat şi a 
membrilor de sindicat).  Excesul de zel al 
doamnei consilier Rolanda Predescu este 
binecunoscut (există un istoric al 
comportamentului acesteia prin intervenţii 
necontrolate, dublate de atacuri la persoane şi 
insinuări) şi aproape de neoprit.  
 Cele mai multe dintre adresele pe care Radu 
MINEA le-a transmis lui Remus Pricopie, Mihnea 
Cosmin Costoiu şi spre ştiinţă secretarului general 
Gabriel Leahu, au primit răspuns prin fax, 
împotriva tuturor uzanţelor privind corespondenţa 
instituţională.  Blocarea fondurilor pentru 
semestrul II – 2014 ale Programului Nucleu (şi aşa 
insuficiente) atrage după sine consecinţe extrem de 
grave asupra funcţionării activităţii INCD-urilor.  
Aroganţa şi lipsa de responsabilitate cu care este 
tratată situaţia de la INCD-IPCUP Ploieşti prin 
încălcarea hotărârilor judecătoreşti, definitive şi 
irevocabile privind plata salariilor restante (pe 3 
ani de zile) pentru salariaţii institutului, a căror 
efecte pot conduce la desfiinţarea acestui institut 
de interes naţional pentru industria petrolieră. 
 Alerta este maximă dat fiind faptul că 
Radu Minea îi invocă pe secretarul de stat Tudor 
Prisecaru şi preşedintele CJ Prahova, ca fiind 
principalii autori implicaţi în acest proces de 
distrugere a institutului. O altă problemă extrem de 
gravă pe care o aduce Radu Minea la cunoştinţa 
demnitarilor Remus Pricopie, Mihnea Cosmin 
Costoiu şi Gabriel Leahu şi rămasă nerezolvată 
vizează amestecul nepermis al conducerii INCD-
EMC Timişoara, în acţiunile de deturnare a 
fondurilor publice, de hărţuire a reprezentanţilor 
sindicatului,de intimidare şi discriminare a 
membrilor acestuia, de abuzuri, clientelism şi 
nepotism. Cu alte cuvinte de practici mafiote.  
Preşedintele Radu Minea aduce grave acuzaţii de 
complicitate lui Remus Procopie, Mihnea Cosmin 
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Costoiu şi Gabriel Leahu la deturnarea fondurilor 
europene destinate Cercetării Ştiinţifice-
Dezvoltării Tehnologice şi Inovării pentru 
perioada 2007-2013, la distrugerea domeniului, 
inclusiv prin măsurile preconizate  pentru perioada 
2014-2020 şi prin încălcarea gravă a prevederilor 
Cartei Europene a Cercetătorului şi a Codului de 
conduită a cercetătorului. 
 După cum se observă, problemele vizând 
finanţarea domeniului C-D-I (sub 0,5% din PIB), 
sub nivelul majorităţii ţărilor din UE, organizarea 
deficitară (inclusiv prezenţa actelor de corupţie) a 
activităţii CDI, distrugerea resursei umane, a 
specialiştilor care lucrează în domeniul CDI, a 
umilirii acestora şi lipsa dialogului social, sunt 
principalii factori care contribuie sistematic, timp 
de 25 de ani, „pas cu pas”, la distrugerea 
ireversibilă a C-D-I. 
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POEZIA LUI GEORGE CANACHE 
 

 
 

Viorel Sâmpetrean 
 

Notă biobliografică 
-Născut la 26 ianuarie 1953 în comuna purcăreni 
judeţul Braşov 
-Absolvent al Facultăţii de filologie din Bucureşti, 
secţia română-franceză, cu lucrarea Introducere în 
po(i)etica  lui Geo Bogza 
-A debutat  în revista Astra(Braşov), 1971 
- Până în 1989,redactor la Scâteia tineretului, 
Colaborator cu versuri, reportaje la Luceafărul, 
România literară, Astra, Amfiteatru,etc. 
-După 1989, redactor şi secretar general de redacţie la 
Zig-Zag şi Expres, redactor şef la Europa Liberă ( 
revistă editată de Expres). 
- 1996-2002. redactor şef-adjunct la Azi, coordonatorul 
suplimentelor Feţele culturii, Azi-literar şi ABC  
-membru al Uniunii scriitorilor din 1993  
 Volume tipărite 
Vară de amiază (editura Junimea  1978), premiul 
Uniunii Scriitorilor şi al Junimii la Festivalul Nicolae 
Labiş, 1975); Amiaza lui Empedocle (editura Cartea 
Românească, 1983), Îngerul Exterminator (editura 
Cartea Românească, 2002), Cartea lui Ionuţ ( basm în 
versuri,2002), Ardealul (editura Viitorul 
Românesc,2003), Powder-Uimire ( editura 
Deliana,20060, Războiul şfărşitului lumii nu va avea 
loc (Editura Delian, 2008, antologie de autor cu o 
prefaţă de Eugen Simion), Iubire,  la capătul nopţii, 
ghilotina (jurnal-eseu, editura Nouă, 2010,),  (Contra) 
bandă cu moravuri subţiri (Publicistică, vol.I.,2011). 
Scenarii radiofonice: 
-Întoarcere din cruciadă (după Radu Gyr), Libertatea 
de a trage cu puşca (după Geo Dumitrescu), Heraldica 
iubirii (după Radu Cârneci)- difuzate la Radio România 
Cultural. 
-1996-2005: rubrica bi-săptămânală Radiografii 
culturale ( Radio România Cultural). 
Distincţii 
-Distincţia Culturală, Academia Română, 2001 
-Premiul pentru poezie: Asociaţia Scriitorilor Bucureşti, 
2007 (pentru volumul Powder-uimire)  
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Referinţe în volume: 
-Însemne ale modernităţii (II), ed. Cartea Românească, 
nicolae Ciobanu, 1979. 
-Literatura română  contemporană, ed. Eminescu, 
Laurenţiu Ulici,1995. 
-Dicţionarul general al literaturii române, literele S-T, 
Academia Română,2008 

 
Mi-e dor de Sparta! 

 
 Încă din tinereţe, când citea prin cenacluri, 
George Canache a atras atenţia criticilor, 
lectorilor de poezie şi împătimiţilor printr-o 
”îndrăzneală ” care nu se referea la exuberanţa 
gesturilor, ci la ideea de a scrie/compune într-un 
anume fel: scurt/semnificativ. 
Prin februarie 1980, Constanţa Buzea, marea, 
regretata poetă, nota în revista Amfiteatru că 
lirismul lui George Canache ”poate fi asemuit nu 
cu o ramură care se poate frânge în august sub 
greutatea fructelor, ci cu aceeaşi ramură, în 
februarie, care nu pare, la prima vedere, să promită 
mare lucru”. Aparent, căci eu cred că această 
imagine trimite la seva care se pregăteşte pentru 
ciclul vital, roditor. 
Mai târziu, Nichita Stănescu citea în versurile 
lapidare, spiritul haiku-lui, spiritul prin care am 
putea întrezări câte ceva din ”taina luminii”. 
Numai că, suntem atenţionaţi, concis şi 
pătrunzător, ”Prin lumină nu se mai vede absolut 
nimic”. Se întreba dacă, cumva, este vorba de 
şarpele Uroboros, cel care se hrănea mâncându-şi 
propria-i coadă. 
La rându-i, Ovidiu S. Crohmălniceanu, 
amfitrionul, criticul generos şi colocvial cu 
studenţii, dar aspru cu judecăţile critice, în 
septembrie 1988, observa că poetul, ”uzând de 
sugestie, împinge versurile către o imagine 
percutantă”. 
 

Să (ne) provocăm şi cultivăm imaginaţia  
 
Astfel văd poemul YEAR 1961 (editura Biblioteca 
Bucureştilor). 
O carte – proiect. O carte într-un poem. Poemul 
este dedicat primului cosmonaut, Yuri Gagarin. 
Anul Domnului 1961. Este tradus în limbile rusă, 
franceză, engleză, sanscrită şi urdu. 
O carte – spectacol. Plăsmuită (Cartea!) după 
imaginaţia evlavioasă, cucernică a autorului. Da, 
pentru că steaua Yuri se ruga şi se închina! 
După cum, cei din Arca – Terra, la rândul lor se 
rugau şi se închinau! 
Un spectacol editorial unic care te indeamnă la 
meditaţie şi visare. 

Spectacol care celebrează prima izbândă în istoria 
cuceririi spaţiului. 
Spaţiu al unei Galaxii pe care doar cei iniţiaţi 
pretind că o pot....delimita. 

 
Viorel Sâmpetrean 
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Evocări istorice 
 

 

 

Dr.Gelu NEAMŢU 

CUM VEDEAU ROMÂNII DIN 
STATELE UNITE, MAREA UNIRE, 

ÎNCĂ DE LA ÎNCEPUTUL PRIMULUI 
RĂZBOI MONDIAL 

 
Acest aspect nu a fost prea cercetat 

până acum, însă în ultimii ani, istoricii 
maghiari au găsit chiar unele „cozi de topor” 
(care s-au vândut extrem de ieftin). 
 Din colaborarea celor două părţi s-a 
stabilit cinci „porunci”: 

1. Istoriografia română trebuie să fie 
de acord cu faptul că elita fostelor 
naţionalităţi nemaghiare au perceput 
în mod eronat imperiul ca un pericol 
real. 

2. Nu trebuie legitimată tot timpul 
destrămarea monarhiei austro-
ungare şi evidenţiate forţele care au 
dus la această destrămare. 

3. Monarhia nu era atât de slabă cum 
credeau contemporanii la 1914 sau 
cum scriu unii istorici astăzi. 

4. Noile state născute de pe urma 
destrămării nu trebuie tratate în mod 
absolut pozitiv. 

5. Imperiul, şi respectiv Ungaria, nu a 
fost o închisoare a popoarelor. 
Se susţine că cele de mai sus au fost 

până acum stereotipii şi că istoriografia 
română trebuie să le depăşească şi prin 

empatie să accepte că destrămarea 
monarhiei a fost o adevărată tragedie 
naţională pentru maghiari. 

Fără îndoială că a fost o tragedie. 
Foarte fidel explică această tragedie I. 
Negoiţescu. 

Era, fără îndoială, un şoc pentru 
maghiarii în Transilvania ca din stăpâni cu 
privilegii să devină simpli cetăţeni cu 
drepturi egale cu toţi ceilalţi. 

Istoricii trebuie să fie însă de acord 
că a fost o tragedie anunţată cu mult timp 
înainte şi aşteptată îndelung de 
naţionalităţile nemaghiare. 

Lucru important însă, un talentat, 
cunoscut şi bun istoric de-al nostru, a mai 
găsit un pretext care să ne convingă că 
Marea Unire nu fusese valabilă. Poporul 
care a împlinit-o era analfabet. 

Oare aşa să fi fost? 
Încep cu o maximă latină: „Cei ce 

trec marea schimbă cerul nu şi sufletul!” 
Este important acest lucru, deoarece, 

între 1914-1918, în Statele Unite se afla un 
important segment al societăţii româneşti, 
care totaliza aproximativ un număr de 
150.000-200.000 de imigranţi provenind 
covârşitor din Transilvania şi Banat. E bine 
de ştiut că majoritatea emigranţilor erau 
ştiutori de carte. Nu pleca oricine spre „Ţara 
făgăduinţei”. Erau cei mai buni din ţara lor, 
iar cei ce nu ştiau carte, învăţau acolo. 

Astăzi văd că istoricii vor să se 
aplece mai cu calm asupra evenimentelor de 
acum 100 de ani şi, spun ei, să analizeze 
situaţia de atunci nu numai în termeni 
conflictuali ca până acum; totuşi a trecut un 
secol. 

Vinile şi responsabilităţile pot fi 
acum stabilite pe alte criterii. 

Acum sunt alte „trenduri”. 
Adversităţile s-au mai estompat. 
Duşmanii de ieri sunt prietenii de 

azi, ceea ce impune, nu-i aşa, o nouă viziune 
asupra evenimentelor. 
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Istoriografia modernă permite chiar 
tratarea dintr-o perspectivă aşa zisă 
„politically correct”, şi de ce nu, punerea pe 
acelaşi plan a agresorului cu victima (mai 
ales dacă victima a fost mai slabă). Mai 
mult, se poate introduce şi vocabula „dacă”. 
„Ce-ar fi fost dacă...” 

Dar să revenim la imigranţii noştri. 
Românii din Statele Unite dispuneau de 
două ziare principale: „America” şi 
„Românul”. 

În timp, „America” s-a definit ca un 
ziar al ortodocşilor iar „Românul”, drept un 
ziar al greco-catolicilor. 

Dar nu aceasta este important. 
Important este că ambele ziare, în 

principalele lor articole, oglindeau starea de 
spirit a imigranţilor români. 

Ziarul „America”1, îşi începe anul 
(4 ianuarie 1914) cu veşti oarecum 
neliniştitoare, dar pline de speranţă. 
Articolul este intitulat: „Pregătiţi-vă 
români. Poate vom fi chemaţi şi noi să ne 
scuturăm jugul” şi făcea un apel la imigranţi 
să fie gata pentru orice se vor întâmpla, şi 
într-un fel sau altul, dacă aleşii neamului vor 
face apel la punga noastră ori la sângele 
nostru, să fim gata a le servi pe amândouă”. 

Până atunci, Partidul Naţional din 
Transilvania să expedieze ştiri cât mai multe 
despre adevărata situaţie din ţară, pentru că 
americanii nu-i prea cunosc pe români, iar 
România este, şi ea descoperită, neavând 
nicio misiune diplomatică la Washington. 

Tot în ianuarie (8), Românul, 
prezintă situaţia imigranţiei române într-o 
lumină favorabilă, în ciuda unui titlu 
deprimant „Un suspin din pribegie”2 în 
care, dr. Horea Ropcea, susţine că românii 
nu mai sunt răzleţiţi ca odinioară ci acum 
sunt uniţi. „Avem biserici, - spune el – 
cluburi, societăţi, avem ziare, vreo câteva la 
număr şi ne simţim tari şi conştii de menirea 
noastră”. 

Misterios oarecum, autorul continuă: 
„Privim înainte la drumul ce vom avea de 
mers, nu ne descurajem şi nu ne speriem, 

                                                 
1 America, IX, Cleveland, nr. 2 din 4 ian. 1914, 
p. 2. 
2 Românul, XI, nr. 2 din 8 ian. 1914, p. 1. 

ducă ea calea şi peste dealuri şi peste văi. 
Vom merge... vom merge căci ne cunoaştem 
ţinta”. 

Şi încheie profetic: „Din amestecul 
calităţilor rasei latine ce am moştenit de la 
străbuni, cu civilizaţia anglo-saxonă, va 
răsări un nou focar de lumină pentru neamul 
nostru. Sămânţa americană e bună, iar 
ogorul românesc e fertil, deci trebuie ca 
roadele să fie bune”. 

În februarie (12), „America” publică 
un editorial al lui C.R. Pascu intitulat 
„Zorile unor zile mari se arată”3, după care 
susţine acesta, „suntem siguri, va răsări 
soarele libertăţii rând pe rând, pentru toţi 
românii”. 

Continuând să punctăm cele câteva 
repere din viaţa atât de bogată şi complexă a 
românilor americani, subliniem momentul 
stopării eliberării paşapoartelor, înregistrat 
de Românul4 în 19 martie 1914, pentru 
persoanele între 17-35 de ani. 

Dispoziţia era valabilă pe întreg 
teritoriul Austro-Ungariei. 

Ordinul era motivat de pregătirile 
uriaşe de război ale Rusiei şi Austro-
Ungariei. 

Din acest articol, şi din multe altele, 
nu ne este greu să înţelegem că în Europa 
începea să miroase a praf de puşcă. 

Cu mai bine de două luni înainte de 
atentatul de la Sarajevo din 28 iunie 1914, în 
16 aprilie 1914, acelaşi ziar Românul, afişa 
cu litere de-o şchioapă pe prima pagină titlul 
profetic: „Finis Austriae”. Bate ceasul din 
urmă. Vin vremuri grele! Să stăm gata! 
Trăiască România Mare!5 

România, se afirmă în articol, are 
garanţii trainice de la Franţa. Ea „va ieşi 
întregită, iar fiii aceleiaşi mame îşi vor 
vedea visul împlinit. Europa are interes ca 
România să fie cât mai puternică” pentru a fi 
garanţie a unei păci viitoare. 

Tot în aceste pagini ale Românului 
asistăm la coagularea unui grup de 
intelectuali care să continue mişcarea 
naţională de acasă. 

                                                 
3 America, IX, nr. 13 din 12 febr. 1914, p. 1. 
4 Românul, XI, nr. 12 din 19 martie 1914, p. 4. 
5 Ibidem, XI, nr. 16 din 16 aprilie 1914, p. 1. 
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Curg apoi apeluri şi manifeste în 
care se apelează şi mai apăsat pe coarda 
patriotică, arătând că astăzi, „locul nostru ca 
români ar fi alăturea de mândrii soldaţi ai 
României cari luptă pentru scăparea noastră 
de sub jugul tiranului” [...] „Români 
americani... inimile voastre să bată alături cu 
a acelora, care sunt astăzi sub steag, pentru 
libertatea noastră. 

Încă odată zic: Trăiască România, 
viitoarea patrie a celor 14 milioane de 
români...”6  

După 28 iunie 1914, deci după 
atentatul de la Sarajevo, tonul ziarelor 
româneşti din SUA, se radicalizează. 

Europa era în flăcări7 în frunte cu 
Dr. Dionisie Moldovan, Gavril Barbul, rev. 
Ilarie Serb, preotul ortodox Aureliu 
Haţegan, preot gr. cat. Nicolae Tecşan. 

Vedem şi acum, ca şi la 1848, 
preoţii ortodocşi colaborează cu cei greco 
catolici. 

Românul, cerea imperios să se lupte 
pentru adunarea a cât mai mulţi ostaşi care 
să înţeleagă că au o datorie mare de împlinit: 
„Lupta pentru dezrobirea românilor şi 
împlinirea visului de aur, România Mare”. 

Suntem liberi aici şi timpul este aşa 
de preţios. Învăţaţi pe toţi ai voştri să vie în 
rândul acelora care luptă pentru idealurile 
noastre ca popor”. 

America urma acelaşi traseu ca 
Românul. Şi America visa la unire dar visa 
şi la „România de mâine” cum scria Voinea 
Pribeagul (desigur, un pseudonim), în care, 
„să nu fie două lumi, una care înoată în 
beşlug şi în lumină, şi alta care se târâşte în 
mizerie şi bâjbâie în întuneric”8. 

Este uimitor ce ecouri socialiste se 
găsesc în paginile celor două ziare 
consultate. 

Uimitoare sunt şi presimţirile 
aproape paranormale ale aceluiaşi Voinea 
Pribeagul, când cu 17 zile înainte de atentat 
scrie articolul: „Se apropie ziua fatală”9: 
„Se apropie ziua fatală, ori pentru noi, ori 

                                                 
6 Ibidem, XI, nr. 32 din 5 aug. 1914, p. 2. 
7 Ibidem, p. 1. 
8 America, IX, nr. 43 din 28 mai 1914, p. 1. 
9 Ibidem, IX, nr. 47 din 11 iunie 1914, p. 1. 

pentru ei. Din doi unul trebuie să învingă, 
ori noi, ori ei”. Oare să fie doar o simplă 
coincidenţă? 

„Da, se apropie ziua fatală, ziua 
răfuielii şi cu toţii, tineri şi bătrâni, de pe 
toate plaiurile locuite de români, să fim gata 
pregătiţi ca să mergem la „viaţă ori moarte”. 

Urmează articole de informare 
asupra războiului, apoi se distinge un alt 
articol al lui Voinea Pribeagul, intitulat: 
„Răzbiul, Împăratul şi Românii”10, în care 
simpatia şi ataşamentul, fidelitatea faţă de 
împărat se transformă în praf şi pulbere. 

În toamna anului 1914, mai apar o 
serie de articole, care de care mai 
bombastice... 

Unirea este disecată până în cele 
mai mici aspecte, cu o speranţă soră cu 
disperarea... 

Articole ca „Nimicirea Austriei şi 
întregirea României în urma actualului 
război european”11, devin frecvente. 

Se republică articole de ale lui 
Nicolae Iorga12 cum este „Ce pătimesc fraţii 
noştrii”. 

În octombrie şi noiembrie nu se mai 
ţin baluri în comunităţile româneşti. Ele sunt 
înlocuite cu o mulţime de „Adunări 
poporale”13. 

În fine, în 24 dec. 1914, deci în 
ajunul Crăciunului, C.R. Pascu publică în 
America, „Pentru Români”14, în care-i 
asigură că România va intra în război când 
va veni vremea şi deci să nu se mai 
amărască. Şi încheie, redundant, aşa cum ar 
spune dl. Lucian Boia, cu „mitul secular” al 
aspiraţiilor la unitate naţională al românilor: 

„Să avem dar nădejde în realizarea 
idealului nostru naţional”, „şi ţara România 
întreagă, are ochii îndreptaţi către acele 
culmi, peste cari de veacuri se ridică 
suspinele fraţilor noştri doritori după 
libertate, ba câteodată şi strigătul lor de 
răsvrtire: „Vrem să ne unim cu Ţara...” 

                                                 
10 Ibidem, IX, nr. 62 din 2 aug. 1914, p. 1. 
11 Ibidem, IX, nr. 75 din 17 sept. 1914, p. 1. 
12 Ibidem, IX, nr. 88 din 1 nov. 1914, p. 1. 
13 Ibidem, IX, nr. 83 din 16 oct. 1914, p. 1. 
14 Ibidem, IX, nr. 103 din 24 dec. 1914, p. 1. 
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De unde tragem concluzia că la 
sfârşitul anului 1914 „naţionalismul” celor 
200.000 de români, în prezent americani, în 
cele 2 ziare de peste Ocean, ajunsese la 
paroxism din moment ce aspiraţia lansată la 
1848 pe Câmpul Blajului a ajunsă să aibă 
ecou şi după 66 de ani, şi încă peste mări şi 
ţări, la românii din Statele Unite. 

 
 

 
Frânturile mai semnificative din cele 

două ziare, Românul şi America, ne 
îndreaptă gândurile spre a consolida acest 
fatidic an 1914, drept anticamera 
memorabilului an al Marii Uniri (1918). 

 
Gelu Neamţu  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sever Constantin Răduică 
 

165 DE ANI DE LA NAŞTEREA 
POETULUI NAŢIONAL AL 

ROMÂNILOR MIHAI EMINESCU 
„LUCEAFĂRUL”POEZIEI 

ROMÂNEŞTI 
„… 
La steaua care-a răsărit, 
E-o cale atât de lungă, 
Că mii de ani i-au trebuit, 
Luminii să ne-ajungă…” 
 

„A vorbi despre Eminescu este ca 
şi când ai striga într-o peşteră vastă. Nu 
poate să ajungă vorba la el fără să-i 
supere tăcerea.” 

Copilul frumos, cu păr întunecat, 
al şaptelea din unsprezece, câţi a dăruit 
vieţii Raluca Eminovici, s-a născut la 15 
ianuarie 1850, la Botoşani. Leagănul 
copilăriei sale a fost satul Ipoteşti cu 
izvoarele, câmpiile şi pădurile pe care le 
colindă contemplându-le încărcat de o 
trăire aparte; (Fiind băiat păduri 
cutreieram; O, rămâi…). 

Poposind prin casele sătenilor, 
sau la prisaca vreunui moşneag sfătos pe 
care-l asculta, numai ochi şi urechi, 
povestind vechi legende, basme sau 
balade, au îmbogăţit sufletul sensibil al 
copilului cu ochii visători. 

Odată cu trimiterea lui Mihai la 
studii, la Cernăuţi, copilăria veselă şi 
lipsită de griji ia sfârşit. Eminescu nu se 
va putea împăca cu disciplina impusă a 
liceului german care-i înăbuşea dorul de 
libertate. Închis între zidurile mohorâte 
ale liceului, el va dori după plaiurile 
natale de la Ipoteşti pe care zburdase. 

Ca elev al liceului din Cernăuţi, 
debutează literar, publicând prima 
poezie în anul 1866 în revista 
„Lăcrămioarele învăţăceilor gimnazişti”, 
intitulată „La mormântul lui Aron 
Pumnul” şi a fost semnată cu numele de 
naştere – Mihai Eminovici. 

Numele de Eminescu ia fost 
atribuit de către Iosif Vulcan, directorul 
revistei „Familia” cu prilejul publicării 
poeziei „De-aş avea…”. 

Într-o permanentă căutare a 
dependenţei de sine, a exprimării 
aspiraţiilor de libertate ca OM, în 
peregrinările sale Eminescu, este nevoit 
să lucreze temporar ca hamal în porturile 
din Galaţi şi Giurgiu pentru a se putea 
întreţine, luând soarta în piept pe drumul 
peregrin al vieţii. 

În anul 1868 îl găsim ca sufleor 
şi copist la Teatrul Naţional din 
Bucureşti. Aici îl cunoaşte pe Caragiale, 
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care mai târziu a consemnat despre 
dânsul: 

„Era o frumuseţe! O figură 
clasică încadrată cu nişte plete mari, 
negre, o frunte înaltă şi senină, nişte ochi 
mari – la aceste ferestre ale sufletului se 
vedea că cineva este înăuntru; un zâmbet 
blând şi adânc, melancolic. Avea aerul 
unui sfânt tânăr coborât dintr-o veche 
icoană.” 

Tatăl său căminarul Gheorghe 
Eminovici, om gospodar şi ştiutor de 
carte, nu se împăca cu gândul că fiul său 
Mihăiţă să rămână un biet slujbaş şi de 
aceea insistă să-l vadă un om ajuns, cu 
carte. 

În anul 1869 pleacă la Viena să 
studieze filozofia. Din această perioadă 
datează prietenia sa cu Ioan Slavici şi tot 
de aici se naşte şi idila unei pătimaşe 
iubiri dintre el şi Veronica Micle. 

Între anii 1987-1874 este student 
la Berlin, în această perioadă scrie una 
dintre cele mai frumoase poezii cu 
inspiraţie erotică „Floare albastră”. În 
anul 1874, revină la Iaşi şi este numit 
director al Bibliotecii Centrale, profesor 
suplinitor, revizor şcolar, redactor la 
ziarul „Curierul de Iaşi”. Îl cunoaşte pe 
Ion Creangă cu care leagă o prietenie 
trainică şi pe care-l introduce în lumea 
scriitoricească de la „Junimea”. 

După opinia lui Titu Maiorescu; 
Mihai Eminescu a fost o personalitate 
care ia impresionat pe contemporani; 
prin inteligenţă, memorie, curiozitate 
intelectuală, cultură de nivel european, 
cât şi prin farmecul limbajului. 

A avut o fire neobişnuită: 
imprevizibil, producând întotdeauna o 
impresie deosebită prin gest, prin 
gândire, sau prin înfăţişare – sociabil, 
preocupat mai mult de mizeria vieţii şi 
mai puţin de el însuşi, cu prietenii, 
iubind, sperând, fără să-şi întemeieze o 
familie, departe de ai săi, boem, dar 
muncind cinstit şi fără menajamente, 
gata oricând să-i ajute pe alţii. 

Ca la orice poet romantic, 
dragostea şi natura ocupă un loc 
permanent în creaţia sa. Eminescu, prin 
percepţia gândirii subjugă spaţiul cosmic 
ca un vizionar, aducându-ne mai 
aproape, uneori contopind în sufletul 
nostru; stelele, luna, soarele, cerul, într-
un cult aparte. Simbioza creată între 
elementele cosmice şi om, conturează în 
mod relevant o capodoperă ce se reflectă 
metaforic şi metafizic printr-un lirism 
tulburător în care poetul parcă nu-şi mai 
aparţine. 

În anul 1883, Eminescu scrie şi 
dăruie posterităţii una dintre cele mai 
frumoase poezii - „Luceafărul”, o 
capodoperă nu numai prin inspiraţie şi 
profunzimea ideilor ci şi prin 
perfecţiunea formelor, prin potrivirea 
fără greş a cuvintelor limbii române în 
ordonarea unei sinteze poetice. Pe de 
altă parte, influenţa populară este 
evidentă în multe din creaţiile sale 
poetice cât şi-n poveştile scrise în care 
personajele ce contopesc cu natura şi 
înţelepciunea învinge. 

„Farmecul poeziei populare – 
afirmă el – îl găsim în faptul că este 
expresia cea mai puternică a 
simţământului şi a gândirii”. 

George Călinescu face 
următoarele observaţii: „Cea mai mare 
însuşire a lui Eminescu este de a face 
poezie populară fără să imite şi cu idei 
culte, (Revedere, Ce te legini…)” 

Dragostea se află într-o deplină 
consonanţă cu natura. 

„Sara pe deal” este poemul 
dorului de dragoste, al visului pur, visul 
tânărului adolescentin care aspiră spre 
ideal. În viziunea lui Eminescu iubirea, 
prin care fiinţele descoperă armonia 
sufletelor şi frumuseţea universului, este 
reper de valoare supremă; (Pe lângă 
plopii fără soţ, De ce nu vii…). 

Anul 1883 este anul primei 
eclipsări a genialului poet. Surmenat, 
poetul se îmbolnăveşte grav şi este 
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internat. Cei şase dintre 1883 şi 1889 
sunt ani de boală, cu reveniri şi recăderi 
din ce în ce mai dese. Din acest motiv, 
activitatea lui creatoare este redusă. 

La 15 iunie 1889, (acum 125 de 
ani), în spitalul doctorului Suţu, cu 
mintea întunecată, marcată de o trecere 
existenţială scurtă de numai 39 de ani, se 
stinge „Luceafărul poeziei româneşti”, a 
cărui pană de înger încununată cu har 
divin prin inspiraţia valorii sale rămâne 
de neegalat. 

Cezar Petrescu, în ediţia din 1939 
a Trilogiei sale, între altele admite faptul 
că viaţa nici unuia dintre scriitorii 
români anterior, contemporani sau post-
eminescieni, prin dramatismul şi 
avatariile ei, nu prezintă atâtea motive şi 
impulsuri româneşti ca biografia, atât de 
ciudat romantică a poetului de la 
Ipoteşti. Tragic în tot ce constituie 
punctul culminant şi deznodământ în 
existenţa sa, Eminescu singur şi-a 
asumat destinul unui erou, prefigurându-
se în fiinţa câtorva din personajele sale: 
Toma Nour, Ioan, Ieronim, Dionis, etc., 
ale căror vieţi sunt circumscrise trăirilor 
repezi, consumându-se în limitele 
damnării acelui patos tragic sub care ni 
se dezvăluie întreaga literatură romantică 
din veacul al XIX-lea, marcată, şi 
aceasta, de soarta atât de emoţionantă a 
autorilor ei. Se ştie, de pildă, că Byron, 
la treizeci şi şase de ani, dispare eroic 
într-un asediu; Puşkin este ucis într-un 
duel, când abia împlinise treizeci şi şapte 
de ani; iubind mereu, şi se vede iubit, la 
rându-i, de ape; Shelley, la treizeci de 
ani, îşi găseşte sfârşitul într-un 
naufragiu; Lermontov, la numai 
douăzeci şi şapte de ani asemenea 
marelui său compatriot şi contemporan, 
este şi el provocat la duel şi împuşcat, iar 
Hölderlin, când tocmai trecuse pragul 
celui de-al treizeci şi şaselea an al vieţii, 
este fulgerat de o boală care-i întunecă 
mintea, exact cum, la treizeci şi trei de 
ani i s-a întâmplat lui Eminescu. Şi, fără 

îndoială, acestea sunt numai câteva din 
cele mai mari şi mai ilustre exemple. 
Imaginându-ne un Eminescu 
septuagenar, ca Alecsandri sau Grigore 
Alexandrescu, ori trăind măcar cât 
Bolintineanu (cincizeci şi trei de ani), 
viaţa lui n-ar fi stârnit, poate, atâtea 
ecouri, aureolate de motive enigmatice, 
în jurul cărora să se poată ţese, apoi, 
romane. În sprijinul acestei idei vine şi 
faptul că destinul unora dintre scriitorii 
pomeniţi seamănă extrem de mult cu 
acela al poetului nostru naţional. Către 
sfârşitul vieţii, mintea lui Grigore 
Alexandrescu, de pildă, este întunecată, 
ca şi a lui Eminescu, însă nici unul dintre 
aceştia, cu excepţia lui Eminescu n-a 
devenit personaj de roman. Exemple la 
fel de dramatice şi de zguduitoare prin 
finalul lor tragic, cum este Haşdeu, retras 
încă din timpul vieţii în straniul său 
castel de la Câmpina, sau cazul 
Odobescu, despre care se ştie că 
absurdul unei iubiri fără speranţă l-a 
determinat să-şi curme singur viaţa, n-au 
fost propulsaţi, totuşi în eroi de 
literatură, deşi ultima parte a vieţii lor 
incită şi astăzi imaginaţia. (v. M. Gafiţa, 
p. 33). 

Vârsta, astralitatea înfăţişării, 
marea şi neîmplinita lui iubire, dar mai 
ales taina simbolurilor profunde ale 
creaţiei sale constituie argumente 
fundamentale în virtutea cărora viaţa şi 
opera lui Eminescu trec din istorie în 
legendă, locul documentului veridic 
luându-l voalul necuprins al metaforei şi 
al ficţiunii. Socio-antropologic vorbind, 
treizeci şi trei de ani, vârsta la care 
Eminescu deşi viu, este abstras vieţii şi 
creaţiei, reprezintă perioada biologică 
marcată de „tinereţea maturităţii nu 
maturitatea însăşi”, ceea ce, în cazul 
poetului – smuls poeziei, drama şi-a 
sporit proporţiile, accentuând cumplita 
invaliditate a spiritului. Însă, marea 
uimire şi stupefacţie a imediatei 
posterităţi a lui Eminescu le provoacă 
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descoperirea în manuscrise, a unei opere 
atât de vaste în raport cu cei 
şaptesprezece ani valizi ai autorului. 

Iată motivul uneia dintre cele mai 
plauzibile pagini de legendă: Eminescu 
în numai şaptesprezece ani (1866-1883) 
scrie peste 17.000 de pagini, ceea ce, 
cantitativ – cel puţin –, echivalează cu 
opera elaborată de Sadoveanu – vreme 
de şaizeci de ani şi pe aceea a lui 
Goethe, aşternută de-a lungul a şapte 
decenii. 

Iată relevanţa metodică şi locul 
unei personalităţi de excepţie în prim-
planul epocii de care, civic şi social, 
poetul aparţine. 

 
Sever Constantin Răduică  
Bechet – 2014 
 

 
Prof. Victor BERCEA 

DUPĂ 230 DE ANI 
 Menirea Uniunii noastre cultural-
patriotice ce poartă numele ilustrului 
erou şi martir Avram Iancu rămâne 
aceea de cultivare şi răspândire printre 
români a idealurilor susţinute şi 
promovate de înaintaşii noştri care s-au 
jerfit pentru recunoaşterea şi apărarea 
demnităţii naţionale, pentru afirmarea 
valorilor noastre istorice şi culturale. 
Istoria dramatică a Transilvaniei, 
identificată cu istoria milenară a luptei 
pentru libertate, pentru identitate 
naţională şi demnitate umană, a născut 
eroi şi martiri, „Sfinţi” ai neamului 
românesc, a căror memorie se cuvine 
mereu împrospătată şi cinstită, pentru a 

ne respecta pe noi înşine, cu sincronia 
identităţii noastre proprii, aflată, totuşi, 
în perpetuă mişcare şi căutare de sine. 
Este atât de necesar să ne cunoaştem 
trecutul, pentru a putea emite judecaţi 
despre prezent şi a prefigura viitorul. 
Horea şi Iancu, eroi şi martiri din Ţara 
moţilor, sunt două lumini ce ne vin din 
istoria zbuciumată a Transilvaniei, eroi 
despre care vom vorbi intotdeauna cu 
respect şi recunoştinţă, pomenindu-i, 
cinstindu-i şi păstrându-le vie amintirea 
până în generaţiile de astăzi şi în cele ce 
vor veni. Viaţa şi faptele lor sunt 
oglindite în cultura noastră populară, în 
creaţiile culte, fiind în acelaşi timp 
adevăr şi mit, legendă şi adevăr. Operele 
acestea te încarcă de reală emoţie şi de o 
profundă trăire românească. Ei sunt craii 
şi impăraţii noştri, regi ai românilor, 
aparţinând acestui neam plin de alese 
virtuţi dar condamnat la atâţia şi atâţia 
ani de robie, de umilinţă, mereu sub doi 
stăpâni, nobilimea maghiară şi statul 
austriac. Au trecut în acest an, 2014, 
peste două secole, respectiv 230 de ani, 
de la marea revoltă a moţilor, a 
românilor transilvăneni, conduşi de 
Horea, Cloşca şi Crişan. Această 
răscoală reprezintă o pagină de referinţă 
în procesul şi lupta pentru unitatea 
românilor în gând, vorbă şi faptă, în 
cuget şi-n simţiri. Analizată şi discutată 
profund în cancelariile şi presa vremii, 
răscoala aceasta a moţilor, crişenilor, a 
românilor transilvăneni, este o mişcare 
revendicativă ce a conturat aspiraţii, 
libertăţi şi drepturi omeneşti, fulgerând 
pe cerul european, cu câţiva ani înainte 
de Revolutia franceză. 
 



Gândul Anonimului nr.55-56 Anul XII /15 decembrie 2014 

 56

 
Horea Cloşca şi Crişan, conducătorii 

răscoalei din 1784 
 
 Căutăm în cartea de istorie a neamului 
şi ne întoarcem la umbrele măreţe ale 
premergătorilor noştri, la Horea şi Iancu. 
Vorbele lor şoptite le auzim şi azi 
călătorind în timp din generaţie în 
generaţie, vorbe clare, aspre, singuratice 
în slava lor. În dreptul stelelor ce 
luminează mai tare peste Detunatele 
Apusenilor ei ne sunt dragoste şi durere 
şi speranţă. Acolo mai găsim răspunsuri 
la întrebări, nepuse încă, îngrădite de 
legi ori osândite şi subjugate să piară. 
Prin modesta noastră activitate în cadrul 
revistei “Iancule Mare”, publicaţie a 
Societăţii Cultural-Patriotice “Avram 
Iancu”, adunăm materiale diverse 
abordând de fiecare dată teme şi subiecte 
de cunoaştere şi afirmare a istoriei 
românilor, de înţelegere a jertfei moţilor 
pentru dreptate, legalitate şi adevăr, 
pentru ca memoria să nu moară. În 
numărul 56 din luna martie a acestui an, 
număr coordonat de acelaşi inimos 
profesor Emil Jurcă, preşedinte de 
onoare al Societăţii Avram Iancu, filiala 
Alba Iulia, filiala pe care a condus-o ca 
preşedinte executiv timp de 22 de ani, 
găsim articole interesante şi foarte bine 
documentate referitoare la Răscoala lui 
Horea, Cloşca şi Crişan. În anul 2014 
tema programelor societăţii noastre a 
fost 230 de ani de la Răscoala lui Horea, 
Cloşca şi Crişan. În 2015 ne-am propus 

să adunăm materiale valoroase 
referitoare la Martiriul celor trei 
conducători ai românilor transilvăneni 
petrecut pe “Dealul furcilor” din Alba 
Iulia. Cum spunean, în numarul 56 al 
revistei “Iancule Mare”, din martie 2014, 
colegi de organizaţie, profesori, cadre 
militare în rezervă, preoţi, studenţi, elevi 
au publicat aici articole lămuritoare 
privind perioada premergătoare, din 
timpul şi de după răscoala din anul 1784 
dar şi referitoare la martiriul din 1785 al 
celor trei conducători. Autorii acestor 
materiale, membri ai Societăţii Cultural-
Patriotice “Avram Iancu” din Alba Iulia, 
Cluj-Napoca, Timişoara, Bucureşti, 
Oradea, Blaj, Buceş, Sebeş, Zlatna, 
Abrud,Cîmpeni, Deva, Bistra, Baia de 
Arieş, au acoperit o suprafaţă mare de 
întrebări şi răspunsuri din lista 
revendicărilor conţinând dobândirea de 
drepturi economice, sociale,politice, 
juridice şi culturale de către naţiunea 
română din Transilvania care reprezenta 
două treimi din populaţia trăitoare aici. 
Organizând cu metodă date privind 
etapele răscoalei autorul Ştefan Rus, de 
exemplu, trece în revistă momente 
importante pentru a înţelege mai bine 
cum s-au petrecut lucrurile. Primul 
capitol al lucrării sale “Răscoala 
populară din 1784 condusă de Horea, 
Cloşca şi Crişan” se referă la situaţia 
românilor din Transilvania, în secolul al 
XVIII-lea, la serviciul militar în 
regimentele de grăniceri, la scânteia 
provocată de conscripţiile(recrutările) 
militare din vara anului 1784, răbufnirea 
răscoalei, conducătorii acesteia, luptele, 
armistiţiile(Tibru, Valea Bradului-
Zarand şi Sălciua), sfârşitul eroic al 
conducătorilor răscoalei şi câteva din 
modificările de atitudine ale împărăţiei 
referitoare la desfiinţarea servituţii 
personale şi legarea de glie a ţăranilor, 
dându-li-se dreptul acestora de a se muta 
dintr-un loc într-altul. După moartea 
împăratului Iosif al II-lea multe din 
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aceste revendicări au revenit la forma de 
dinainte iar zbuciumul şi durerile 
românilor existau în continuare. 
Răscoala a produs o redeşteptare în 
conştiinţa naţională a românilor din 
Transilvania iar procesul acesta va 
continua pe Cîmpia Libertăţii de la Blaj, 
în toată Ţara moţilor, la Vidra de Sus de 
unde a răsărit o nouă speranţă pe care o 
numim Avram Iancu. Pentru ca mai apoi 
să bată clopotele la Marea Unire din 1 
Decembrie 1918 de la Alba Iulia! Semne 
şi însemne cu Horea, Cloşca şi Crişan, 
Avram Iancu stau de strajă la hotarele 
acestei ţări unde poporul îşi îmbracă 
haina de sărbătoare preacinstindu-i pe 
aceşti eroi şi martiri ai românilor. La 
sfârşitul lunii februarie şi începutul lunii 
martie 2015 ne vom aduna la locul 
Martiriului lui Horea şi Cloşca, pe 
Dealul Furcilor, la Alba Iulia pentru a 
comemora 230 de ani de la tragica 
moarte a celor trei Eroi ai românilor. Tot 
în această perioadă, mai precis duminică 
1 martie 2015, ridicăm parastas la 
Mânăstirea Râmeţ pentru eroii noştri din 
Apuseni Horea, Cloşca, Crişan şi Avram 
Iancu. Călători fiind în această viaţă, 
păşim pe pământul nostru încărcat de 
atâtea amintiri şi încercări dar niciodată 
învins de cei mai diabolici vrăjmaşi. 
Aceştia trăiesc printre noi, îi întânim în 
fiecare zi. Să nu-i ocolim! Să încercăm 
să găsim punţi de comunicare pentru ca 
aceştia să se convingă de faptul că nu 
vor reuşi niciodată să smulgă rădăcinile 
românului aflate aici de milenii, în doine 
şi tradiţii strămoşeşti, în părinţi şi 
străpărinţi, rădăcini crescute în 
fascinanta natură românească dintre 
semeţia Carpaţilor şi zbuciumata mare. 
Aici, în munţi, când rosteşti cuvântul 
Ţară simţi emoţia cuvintelor: iubire, 
lumină, mamă, aici, ţara este o misiune 
permanentă ca şi familia şi de aceea 
trebuie să îndeplinim această 
creştinească misiune în mod conştient, 
limpede, cu profundă simţire. E ca o 

rugăciune şi o îngenunchere de 
mulţumire, un exerciţiu de frăţie 
înmănunchind trăiri şi sentimente ce 
conferă valoare şi frumuseţe gestului 
uman. Spaţiul patriei române nu 
înseamnă doar mitul lui Dracula ori 
tragica experienţă a „epocii de aur” ori 
vremelniciile ultimilor ani, ci apă şi cer, 
viaţă şi creaţie, munţi şi câmpie şi 
minunea dumnezeiască ce sălăşuieşte în 
locuitorii săi ce glăsuiesc şi dezvoltă 
frumos limba română. La sfârşit de 
februarie, în fiecare an, la Fericetul Horii 
se adună mult popor pentru a-i 
comemora pe Horea, Cloşca şi Crişan. În 
anul 2015, după 230 de ani de la 
martiriul celor trei eroi şi martiri, 
conducătorii ai Răscoalei ţăranilor 
români din Transilvania -1784-1785, 
românii participă la manifestările 
organizate de primăriile şi consiliile 
locale din comunele moţeşti Horea şi 
Albac. Participanţii la manifestare vor fi 
întâmpinaţi de horeni şi albăceni 
avându-i în frunte pe primarii şi aleşii lor 
în structurile dregătoriilor ţării. De la 
Poarta de intrare în comuna Horea se va 
urca pe Dealul Fericetului, locul naşterii 
lui Nicola Ursu zis Horea, Domn al 
Apusenilor şi Rex Daciae. Preoţii celor 
două comune împreună cu reprezentanţii 
Arhiepisciopiei ortodoxe de Alba Iulia 
vor oficia slujba de parastas la Casa 
memorială Horea şi la Crucea 
Manciului. Evocarea istorică şi 
alocuţiunile rostite de distinşi istorici, 
profesori şi reprezentanţi ai insituţiilor 
judetului Alba vor fi urmate de rostiri de 
versuri de către elevii şcolilor din Horea 
şi Albac, din lirica legată de eroii 
comemoraţi. 
Peste Dealul Fericetului, spre cele patru 
zări, vor răsuna tulnicele moţilor...    
De 230 de ani, Horea! Rostindu-i 
numele... 

Victor Bercea 
Preşedintele Societăţii Cultural-

Patriotice Avram Iancu din România 
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 Lucian GRUIA 

1 DECEMBRIE 191                 Motto:                 
„Tolănit în livada părintească                   - 
Împărătesc fotoliu –                Retrăiesc 
copilăria-mi revărsată               Peste dealurile 
ardealului”                   (Lucian Gruia – Reverie) 

La 1 decembrie 1918, la Marea Adunare 
Populară de la Alba Iulia, pe Câmpia lui 
Horia, În prezenţa a 1228 de delegaţi 
oficiali, reprezentând toate cele 130 de 
cercuri electorale din cele 27 comitate 
româneşti şi multă populaţie, noi toţi 
românii am fost împropietăriţi cu o casă, o 
gradină a Raiului, o mamă şi o fiică, toate 
purtând un singur nume: Transilvania. 
„Mulţimea imensă urcă drumul spre 
Cetăţuie printre şirurile de ţărani români 
înveşmântaţi în sumanele de pătură albă şi 
cu căciulile oştenilor lui Mihai Viteazul. Pe 
porţile cetăţuii, despuiate de pajurile 
nemţeşti, fâlfâie Tricolorul român. Poporul 
trece pe sub poarta lui Mihai Viteazul şi se 
adună pe Câmpul lui Horea. De pe opt 
tribune, cuvântătorii explică poporului 
măreţia vremurilor pe care le trăiesc.” 
(Wikipendia) 
În sala Casinei militare se ţine adunarea, iar 
în mijlocul maselor, vorbitorii, între care: 
Ştefan Cicio Pop, Vasile Goldiş Iuliu Maniu 
aprind entuziasmul general. 

În final, Episcopul Iuliu Hossu dă 
citire Rezoluţiei de la Alba Iulia prin care se 
consfinţeşte unirea Transilvaniei cu 
România. 

Primind această moştenire la 1 
Decembrie 1918, trebuie să veghem la 
integritatea şi prosperitatea acesteia.  

La Marea Adunare de la Alba Iulia a 
participat, copil fiind, Lucian Blaga 
exclamând:” Trăiască România dodoloasă!” 
El ne va da mai târziu Cartea nostră de 
Identitate Naţională, Spaţiul mioritic. În 
cadrul matricei stilistice româneşti, 
alteranaţa deal-vale ne-a modelat, în 
decursul veacurilor, sufletele: în ritmul 
doinelor, dansurilor populare şi al creaţiilor 
de orice fel, susură ca un izvor, alternanţa 
peisajului. Simţind ondulaţiile sufletului 
românesc am scris poezia de mai jos, pe care 
o dedic zilei de 1 Decembrie, Ziua naţională 
a României.  

Dealuri din Ardeal 
Zăpezi istorice înaintează 
Prin visul nostru nesfârşit de blând 
Aceste dealuri triste, cristaline, 
Colindă universul, până când 
 
Păşim încet spre sacra asfinţire, 
Pe bolta vieţii stele s-au ivit – 
Un deal, acoperit cu cimitire, 
Ne-nchide în poveste, la sfârşit. 
 
Ardealul duce dealul în artere, 
Cum sânge curge omului prin trup – 
El a crescut acolo printer ere, 
Parâmele fragile i se rup, 
 
Pluteşte gânditor spre Ursa Mare, 
Cu noi cu tot, un suflet unic, unduind, 
Încărunţim de-aceeaşi aşteptare, 
Prin moarte, peste moarte, nemurind! 
 
  Lucian Gruia 
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Eveniment 

Lansarea volumului de poezii Bucle de lumină de 
Florian Laurenţiu Stoica (Stoika)  

 
Cenușiul zilei de joi 13 noiembrie 2014, 

mi-a fost iluminat de desfășurarea unui 
eveniment cultural de excepţie, care a reușit să 
îmi alunge, oboseala acumulată în orele de 
program și să-mi înnobileze pentru câteva ore 
existenţa, cu bogăţia conţinutului său. Este 
vorba despre Lansarea cărţii de poezie Bucle de 
Lumină a polivalentului artist și om de cultură 
Florian Laurenţiu Stoica (Stoika), publicată la 
Editura Semne, București în 2014. Cu o ţinută 
grafică elegantăși sugestivă, îmbrăcată într-o 
strălucitoare și luminoasă haină de gală, această 
carte odihnitoare, completează fericit domeniul 
de creaţie al unui contemporan remarcabil, un 
om dăruit artei și societăţii, un împătimit al 
actului de creaţie artistică, pentru care sculptura, 
pictura și poezia sunt teritorii, de exprimare 
emoţionantă și convingătoare, a unei prolifice 
conștiinţe creatoare.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Florian Laurenţiu Stoica, descendent și 

continuator al unei familii de elită, cu rădăcini 
în boerimea de vază a evului mediu românesc, 
reprezintă el însuși cu succes elita societăţii 
românești contemporane și prin tot ceea ce face 
întreprinde și realizează în domeniul pragmatic 
al derulării afacerilor profitabile, în domeniul 
civismului și al exprimării și afirmării și 
susţinerii valorilor culturale ale societăţii civile 
în democraţia contemporană și la urmă dar nu 
mai puţin important, performant în domeniul 
propriei creaţii artistice și literare, demonstrează 
cu putere că identitatea românească 
inconfundabilă și necesară, într-o lume inundată 
de valul nivelator al proceselor de globalizare, 
are forţa și resursele de exprimare pentru a-şi 
asigura continuitatea, și pentru a constitui 
pentru prezentul trăit și pentru generaţiile 
viitoare, un scut de apărare și păstrare a 
valorilor culturale românești autentice și pline 
de vigoare și originalitate.  
 

 
 
             Florian Laurenţiu Stoica 

 
Dimensiunea principală a creaţiei 

poetice reflectată în temele tratate în volum este 
în opinia noastră patriotismul, sentimentul 
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apartenenţei, ilustrat prin referirile, pline de 
respect și admiraţie la trecutul familiei, 
strămoșii care ne privesc și ne veghează, ”Vin 
de demult,/Veacurile îmi tulbură gândurile/ Dar 
dedesubpt,/ Sunt sigur că moșii mei, admiră 
prezentul șimai ales valorile”( Strămoșul). 
Marcat de un sentiment al datoriei și 
reponsabilităţii faţă de străbuni, autorul se 
înclină cu admiraţie în faţa faptelor lor, ” Sunt 
răspândiţi, pe’ntinsul ţării/ Ei, Stoika, 
multiseculari, în datini/ Au înfruntat istoria 
printre străini/de strajă au fost pe ale ţării 
fruntarii” (Ai mei strămoși). Integraţi în 
eternitatea destinului omenesc ”un bulgăre de 
lut”, adeseori fără a le fi fost recunoscute în 
timpul vieţii eforturile pentru apărarea ţării, 
așteaptă din partea urmașilor, ”Ca datorie 
morală, dezbrăcată de orgolii” salvarea 
numelui, poetul recunoscâdu-le o dată în plus 
măreţia și nobleţea ” N-au nevoie de nimic, ei 
sunt istorie./Nu creșesc milă, doar relevaţi,/Au 
fost genii oameni mari și elevaţi/ În lume au 
lăsat, dovada peremtorie” ( Ai mei strămoși).   

Poetul se legitimează și ca o conșţiinţă 
trează, atitudine coșbuciană de ”suflet în 
sufletul neamului” atent și fin observator al 
realităţii timpului trăit, văzută cu ochi critic și 
necruţător, judecată și evaluată cu luciditate, și 
cu o dorinţă de sancţionare și îndreptare a 
multelor aspecte, ce nu fac cinste societăţii 
românești contemporane, atitudine civică de 
înalt patriotism ilustrataă în poeme descriptive 
de observaţie acidă ”Blocuri măreţe construite 
mai mult cu muncă și cu ură./Oamenii, iarna, 
tremură, nu-și plătesc întreţinerea, îi taie la 
căldură/Construim în dorul lelii, mâzgălim 
pereţii, orașu-i plin de gropi/ Avem sărbători cu 
nemiluita, ne rugăm fals, ne spovedim la 
popi/De vinerea orașul se golește, pleacă 
fiecare la mare/ori lamunte, să toace bani cu 
nemiluita,că-itare-/ Apoi, se strâng găștile pe 
stadioane, aruncă fumigene, se bat în parte cu 
forţrle de ordine/ Anină sloganuri, mâzgălite’n 
pripă, ades jignitoare / Vezi, doamne, 
pentru’ncurajare, deranjează zone minoritare 
/”Fetiţele ” sunt răpite de gipane ce ies din 
oraș pe-ntunecate/”Cadânele” supuse ascultă 
când vor păși în palate.” ( Bucureștiul). 
Căutarea unei speranţe, au unui echilibru 
posibil, într-o lume invadată de tentaţia 

lăcomieiși povara acumulării fără margini 
pentru fiecare este, imaginată ca rezultând din 
încâvăluirea buclelor de lumină divină, imagine 
de sorginte creştină ce dă de faptși titlul 
volumului oferind o speranţăși alinareși pentru 
cei umiliși lipsiţi de avere, ”Umilul să spere/Cel 
fără avere/Că sus e o cărare/Pentru 
fiecare”(Bucle de lumină).  

Între temele de meditaţie lirică din 
volum sunt prezente cele legate de marile 
religii, iudaismul, Islamul, Budhismul, cu 
accent valorile tradiţionale ale creștinismului 
ilustrate în poezii ca Toţi suntem egali, Dorinţă 
ultimă, El, Paștile, Meditaţie creștină, Călăuză, 
Dedicaţie.Mesajele sunt pline de pioșenie dar 
reflectă și înţelegerea fundamentală, acondiţiei 
umane în relaţie cu divinitatea darși a 
umanismului profund al iubirii, credinţeiși 
moralei religoase profunde. 

Poezia de dragoste nu lipseşte din 
teritoriul liric al creaţiei incluse în acest volum 
”Vedeţi, eu cânt iubirea sănătoasă./Festinul ei, 
e cum începe/ cei mici nu au cum înţelege,/ 
Bătrânii nu m-or mai pricepe.! (rondeluul Eu 
Cânt). Fiorul, frumuseţea, amăgirileși 
dezamăgirile iubirii sunt cântate în stil 
romanticși în poeziile Să revin…, Să-mi pese, 
Nocturnă.   

Ecouri din lirica marelui poet al 
ţărănimii se regăsesc reluate explicit și în poezia 
Sens de viaţă ”O luptă-i viaţa deci te luptă!”/ 
Nu-ngenunchea la efemere legi!/De cugeţi la a 
doua Înviere, să alegi, Trăirea ta de realitate 
poate-i ruptă”. Frământată și plină de îndoieli 
conștiinţa poetului pune sub semnul întrebării 
promisiunea finală din cele 9 fericiri ale 
credinţei creștine soluţia fiind de rostuire fiind 
una pământească consfiinţită totuși de unirea în 
faţa altarului. O îndreptare posibilă a relelor din 
comportamentul omenesc al vremii este oferită 
clasic prin recursul fabulistic la modele din 
natură în poemele din finalul volumului Ia 
aminte, Melcul, Om și pradă.  

Bogăţia emoţională a volumului este 
amplificată de paginile cu reproduceri ale unor 
lucrări de sculpturăși pictură asociate mesajului 
poemelor, care astfel fericit dimensiunea 
creatoare a personalităţii autorului. 
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Evenimentul a marcat participarea unui 
mare număr de auditori, personalităţi ale vieţii 
culturaleși artistice, bucureştene. 

 
Imagine din sală cu participanţii la eveniment 
 

Desfăşurarea programului a fost 
moderată de poeta Doina Bârcă iar în prezidiul 
a fost format din a fost format din personalităţi 
de primă mărime ale vieţii culturale. 

 
Prezidiul manifestării: Nae Gergescu, Florian 
Stoica, Doina Bârcă, Floarea Necșoiu, Ion C. 
Ștefan, Geo Călugăru 

 Au rostit alocuţiuni despre carte poetul 
Marian Dumitru, profesoara de limba româna 
Floarea Necşoiu,, criticul literar Nae Georgescu, 
poetul Geo Călugăru, criticul literarși editorul 
Ion C..ștefan, scriitorul Florin Grigoriu. Autorul 
a mulţumit audienţei pentru participareși a 
exprimat în intervenţia sa bucuria de a fi reuţit 
să adune între coperţile cărţii reyultatul 

creaţilorsale lirice elaborate de-a lungul a 
câtorva yeci de ani de viaţă. 

Au recitat actorii ioan Arcudeanși doina 
Ghiţescu, deschizând astfel spectacolul artistic 
care a companiat evenimentul lansării de carte.  

După vraja poeziei farmecul muzicii 
autentice a adăugat orelor din după amiaza  
trăită la Sala Dalles un plus de emoţieși vibraţie 
sufletească. 

Au concertat soprana Ana Ciobotari,  
duetul Duo Semiramis-Danciu Alina (harpă)și 
Cristina Răducan (flaut) precumși formaţia 
Song Peter Pop/Band. 

 

   
Soprana  Alina Cebotari 

Evenimentul s+a încheiat cu invitaţia la 
un moment de socializare în hallul sălii prilej 
pentru participanţi de a schimba păreri despre 
ceea ce au trăitși au aflat în cursul manifestării.  
Personal aş dori ca semenea momente de graţie 
existenţială să mi se ofere cât mai des spre  
bucuria sufletuluiși a minţii. 
Gheorghe Indre 
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POEZIE 
 
 
 Viorel SÂMPETREAN 
 
Arcul voltaic 
 
Sub arcul voltaic se tânguie mierla 
Fostul ei tril este macerat în bandă rulantă, 
În singurătate nu o poate întrece decât Gherla, 
Iar aripile-i sunt tăiate de vacantă. 
 
Vacanta-i aceea care râde la soare, 
A râs şi într-o noapte roşiatică, la Mogoşoaie, 
Are râs de copil şi muşcătură de putoare, 
Ea se oglindeşte în Glina, în şuvoaie. 
 
Ea are nestemate în cerul din buric, 
Toţi plozii lepădaţi sunt încrustaţi pe-o mână, 
Clownul din leprozerie se crede a fi Birlic 
Iar leprozeria-i cu seringa-n vână. 
 
Asta e? Sistemul e scrobit şi este pudibond, 
De sub căzile lui răzbat scâncete de copii, 
Şi rufăraia târfelor, de după primul rond, 
Reclamând vehement teroarea de a fi. 
 
Mierla, de-acum, şuieră prin abatoare, 
Şobolanii frenetic rod din trilul ei, 
Piaţa Universităţii a devenit o scăldătoare 
Pentru cei care au tras în îngerii-copii. 
 
Zeul fără schyţi 
 
Eu cred că încă nu-i pierdută calea fostului popor 
Căruia i s-au băgat cu făcăleţul 
În gură miturile. Agatârşii, geţii, schyţii, slavii, 
turcii 
Ori balcanii, fanarioţii, târşii, mischii, ori 
nabbabii 
Ce răsădesc biserici pe sub talpă. 
 
Ofranda celor vechi: cei cu săgeţi muiate în 
otrăvuri 
Cercau să potolească sângele în ochiul zeului greu 
încercat. 
 
Când scriu, acum, tot aurul s-a dus de-a 
rostogolul. 
Şi doar din loc în loc mai vezi câte un foc. 
Şi-n jurul lui, fărâme din fărâme omeneşti 
Stingând chibritu-n lacrimi: 
Fâneţe necosite, năpădite de rochiţa-rândunicii, 
Garofiţe ori brebenei sălbăticiţi pe purta cărora 
Stau vara şerpoaice mici, de flori. 
 
Nu mai coboară nici să moară. 
Ei au în tindă toată fala cu care se strecoară, fără 
popi, 

În gropile mărunte. 
Singuri îşi trag ţărâna peste frunte. 
Ei astfel pleacă. 
 
- Ce-ar fi să spui dacă vreunul ar veni să întrebe? 
 
Că Floarea-Paştelui ia chipul mătrăgunii? 
Că şopârlele, mistreţii ori urşi nelegiuiţi fac 
legea făr-de-lege? 
Nu vezi nici tufele de măcieş 
Cum stau chircite în nopţile de după Cernobîl? 
 
În adevăr: 
“Prea uşor se întâmplă tot ce-i dat să fie 
Şi greu întâmpini cele prevăzute”. 
 
 
De dragoste (I) 
 
A trecut fără girul şi fără blestemul cadranelor 
solare 
Rostogolită peste deal, copilăria noastră! 
 
Ne-am ajuns: suntem muritori de foame, 
Tot rupând, tot minţind, tot forfecând 
Până şi razele ascunse de părinţi pentru zile 
negre 
Sub perină, sub preşul de dinaintea Tindei-Mari. 
 
Ne-am lăsat licenţiaţi de diplomaţia perversă. 
Am tocat bănuţii părinţilor în cafenele, 
În malaxoare, 
Cu disperare şi inconştienţă. 
 
Şi am minţit. Şi am şi trudit la înălţarea pe 
catalige 
A minciunii. 
Pe bănuţii rari ai părinţilor. 
Cei care orbiseră de aşteptare, Dumnezeule! 
 
De dragoste (II) 
 
Dar eu credeam: este în miezul zilei 
Iubirea noastră, femeie! 
Şi iubirea a trecut de dealuri, 
Apoi a trecut peste păduri vârsta noastră, femeie! 
 
- Câtă iubire am pierdut pe drum? 
Cât, oare, aş fi putut să dăruiesc 
Pentru ca, dăruind, 
Oasele noastre greblate să nu fie puse 
La căptuşeala răsadurilor? 
 
- Ce a rămas? 
Îţi aminteşti stânca sub care valuri de licurici 
Se spărgeau? 
Iat-o solzoasă şi plină de lipitori, 
De cheaguri învolburate. 
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- De ce, cu cât eşti mai aproape de Dumnezeu 
Nu recunoşti că îţi este teamă? 
 
Şi de-ar veni? 
 
Lama cuţitului înaintează spre părinţi, 
Spre lacrimă. Şi înspre icoană. 
Timpanele nu mai sunt pentru auz 
Nici şoarecul nu-i cercetat la Vamă. 
 
De-ar fi să vină iară Hunii! 
Şi de-ar veni? Cu ce cuvinte să ridici altarul? 
E-o vreme a bolovanilor care ţin loc de piatră, 
A sensurilor de atins cu parul. 
 
Giulgiu şi ghilotină 
 
Cuvântul ţine Lumea în picioare? 
Dacă-i sortit, de ce este împins sub ghilotină? 
Nici fulgerul, nici Inchiziţia 
Nu l-au răscumpărat de Vină? 
 
Vina-i aceea de-a rămâne 
În trist arhipelag ce-a mai rămas! 
În ţipăt, lacrimă, paloare, 
În hoitul care putrezeşte peste ceas! 
 
***** 
(Din volumul Ardealul, ediţia a-II-a, în curs de 
apariţie). 
 
 
Gheorghe VĂDUVA 
 
Copacul meu cu frunze ponosite… 
 
Copacul meu cu frunze ponosite  
Umbrește cerul plin de nori și ploi,  

Se umple toga sorții cu noroi,  

Prin toamnele de doruri răvășite.  

 
Trec vânturi seci prin inimi înghețate,  

Recad pe gând iluzii și fiori, 

Se-aprind salcâmii-n mugurit de zori  

Și sună-alarma-n turnul din cetate.  

 
E mult prea nor pe cerul plumburiu,  
Alertă, prin livezile de vânt, 
De ploaie albă, gheață și cuvânt,  

De dor mărunt și suflet cenușiu. 

 
Alerg spre zid, la postul meu de câine,  

Sunt gata să mă lupt c-un hoț de cer,  

Cu oastea lui de vorbe și mister,  

Cu iarna grea, cu haita lui de mâine.  
 

N-am leacuri pentru vorbele de gheață, 

Nici pungi de foc pentru vreun gând pe jar,  
Ci doar plaivaz pentru-un poet amar,  
Să scrie-un vers pe un pustiu de viață.  

 
Un vers în alb, prin stoluri de cuvinte,  
E toamnă-n crâng, copacul meu e gol, 

Pe ulița cu vorbe-i mult nămol, 

Dar drumul sorții merge înainte.   

 

București, 07 septembrie 2014 

Versuri din volumul în lucru „OCHII 
TOAMNEI” 
 

 
 

Victoria MILESCU 
Foto Vasile Blendea 

 
Forfecând spaima 
 
Nimic nu este al meu 
văzându-vă, văzul 
este al vostru 
poemul despre lăcuste 
devine lăcustă 
mâna mea mângâindu-te 
devine mâna poemului 
sfârtecat de fraţii mei, lupii 
din pădurile albe 
spaima lor e a mea 
şi iarăşi a lor 
în cădere, îngerul aerului 
scutură sângele 
dintr-un pom înflorit… 
 
 
Ziua fulgerului 
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Nu vine ploaia 
nu vine crivăţul 
nu vine norul cel de pucioasă 
nu vine fulgerul 
poemului zămislit din bezna 
alcătuirilor tale 
flămânde şi trecătoare 
nu vine molima tămăduitoare 
nu ştii dacă exişti cu adevărat 
dar ţi-ai da viaţa să fii 
nu eu scriu ci tu când treci 
cu gheare şi solzi 
într-o ţară unde 
poemele nu mai au nicio justificare 
o ţară unde aerul sătul de sine 
participă la propria-i otrăvire 
nu eu scriu ci tu şi moartea 
învăţată să tragă cortina 
să încuie uşile, să stingă lumina 
să-l trezească pe cel adormit în stal 
cu o pungă de gloanţe pe piept.  
 
 
Cu stăpânire de sine 
 
 
Mergi printre cei buni, printre cei răi 
părul are mai mult argint 
decât aur 
trandafirul din colţul gurii se scutură 
trupului îi cresc din ce în ce mai  
mulţi ghimpi 
ai vrea să nu răneşti 
când treci prin mulţime 
ghimpii din ce în ce mai puternici, mai tari  
se înfig în pieptul celui îmbrăţişat 
la-ntâmplare 
poate că acesta 
de lângă tine, rănit, căzut pe asfalt 
era cel aşteptat… 

 
Ion MAZERE LUNEANU 
 
Aștept 
 
Nu e ușor să cânt convins 
S-a dus un an, mă doare  
Glasul decristal în zare 
Verbul meu încă e vis 
 
Și s-a maid us un an, 
Câți o să mai treacă… 
Ca sunetul desprins din toacă 
Sămânța mugurind în lan. 
 
Acuma îmi aduc aminte, 
De prim îndepărtat popasul 
Și drumul străbătut cu pasul 
În viață dor fără cuvinte 

 
Să mai las clipa să treacă 
E prea mult iubita mea, 
Slova fulgită-n nea  
Aștept acum să mă-ncălzească. 
 
Poarta veche 
 
Poartă veche, poartă veche, 
Hurducată-n plans devânt, 
Dor al dragostei, stăveche 
Cin’ te zăvorâ uitând. 
 
Învăliută în visare 
Cu țâțâne ruginite 
Ce declin fără-ndurare 
A-ndrăznit să mite uite. 
 
Umbrită, apari în zare 
Noapte-n bolțile senine, 
Altădată visătoare, 
Acum umbra Lunii  pline. 
 
Câtă viață de marasme 
Deschideai pedant măiastră  
Fericit cuibar de basme 
Protejând iubirea noastră 
 
Cerber tu, acum vrăîjită 
Mai închizi atâtea iele? 
Aplecată și pitită 
Mai asculți discret la cele ? … 
Poartă veche, poartă veche, 
Atrecut cam mult  și-i rece 
Iar în prag nici o pereche  
N-a mai venit să te-ncerce 
 
Zăvorâtă strâns co dorul 
Loc atâtor idealuri, 
Poartă veche trag zăvorul 
Viselor să-ți treacă pragul. 
 
De strajă 
Vă întâlnesc străjuin templul țării 
De când repetat noaptea cumplită, 
 întâlnește zorii 
Pendulând ca ceasornicul în șoptă 
Cronos rămas să măsori prin faptă, 

porunca bunilor dată. 
 
Cu privirea împletiți perdele în zare 
Departe de poteci ce sepierd 

în iarbă și mare 
Aproape când tăcute îndemn aveți 
Marea, câmpia și piscurile înalte 

de netrecut sunteți. 
 
O știți că-i greu nopatea ca smoala 
Când geruri și vâturi vă bântuie fața 
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și geana oboseala 
Căldură și puteri sorbiți din pământ 
Cutalpa sărutând cu demnitate brazda 

Când stelele bolta aprind. 
 
 

Inimă 
 
Din anii prădați 
Într-o viață pierdută, 
Se revarsă această  
Negru pe alb 
Sau ceva asemănător 
Nătâng vis! 
Descumpănit mi-am smuls inima 
Vie din piept 
Ca într-un ceremonial aztec, 
Și am aruncat-o în foc,  
Sănu se mai joace nimeni cu ea. 
 
Acum ochii mei ard 
Scânteind în beznă, 
Fața pojar aprins; 
Iar nopțile mle 
Ruguri în flăcări, 
Se scurg ca zilele 
Într-o horă încins. 
 
Hotărât sunt promit 
Să-mi povestesc... 
Anii de basm și mit. 
 
Constantin Sever RĂDUICĂ 
 
Gândul anonimului 
 
Călători prin astă lume 
Anonimii nu au nume, 
Chiar de făuresc istorii 
Ei n-așteaptă nimb de glorii. 
 
Într-o lume de poveste 
Urma dorului și-o cată 
Și sunt tot ce numai este: 
Parc-au mai trăit odată! 
 
Cânt de dor și bucurie 
Cântă-n struna lor poeții 
Și zidesc peste uitare 
Flori de gând în calea vieții. 
 
Testamentul lor e gândul 
Așternut peste cuvinte, 
Pe cărări de timp uitate, 
Într-o lume dinainte. 
 
Peste cioburi risipite 
În cenușa timpului, 

Sunt istorii răvășite 
Pe fața pământului. 
 
Anonimii sunt un plai 
Unde gândul prinde grai 
Precum florile de Mai 
Visătoare-n colț de Rai. 
 
Glasul lor spre zări postume 
Strigă: „ANONIMI cu NUME”… 
Cei ce vor a vă cunoaște, 
Poate, vă vor recunoaște!... 
 
 
- Sever Constantin Răduică – 
10 decembrie 2014 - Bechet 

 
La mulți ani revistei „Gândul anonimului” și 
cititorilor săi. 

 
Groparul 
 
(Groparului din Jesi (AN) – Italia; poetul 
Garoflid Barbu din Gighera, Dolj, la volumul de 
versuri „HOINARI prin LUME”) 
Moto 
„”Că nicicucul n+are casă 
Şinici mierla cale-aleasă” 
Cântec popular 
 
 
Marmoreene cruci albinde 
Sub raza lunii, brațe-ntinse, 
Tăcerea par a o cuprinde 
Sub bolta-n candele aprinse. 
 
Peste tăceri se lasă seara. 
În cimitirul înnoptat 
Groparu-și scutură povara 
Din sufletul îndurerat. 
 
În viața lui a fost doar chin 
Ș-o lume plină de himere 
Ce la mânat în țări străin 
Să-ngroape morții în tăcere. 
 
Pe cer, cu mintea răvășită 
Își cată steaua lui, ursită, 
Ce-i fuse dată la soroc: 
O stea, lipsită de noroc! 
 
Și cum cată groparul – faur, 
Pe cerul fără de cuvinte 
Mai cade-o stea p-un colț de plaur 
Stingându-se printre morminte. 
 
În flori de mirt și de suspin 
Să-i fie somnul cât mai lin, 
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Bătrânul Charun peste ape 
Își trage barca mai aproape, 
 
Latinius, dintre morminte 
Privește trist, fără cuvinte, 
Poetul – trubadur sărac 
Născut latin: Latinul DAC 
 
Ce-și poartă harfa printre cruci 
Și-adoarme trist în cuib de cruci. 
Sub raza lunii ce coboară 
A adormit visând la țară: 
 
„O MAMĂ, DULCE MAMĂ”, 

Prin negura de vremi 
Pe freamătul de frunze 
La tine TU mă chemi…” 
 
Groparul, fără de cuvinte 
A adormit printre morminte 
Gonit de soartă, ca un câine 
Care visează un colț de pâine. 
 
Adoarme trist. În urma sa, 
Pe cer, a mai căzut o stea. 
 
     - Bechet - 2013 – 
 

 
„Haiducului Mitu - Dumitru” de la Brăila 
 
„Îngerul a strigat”: 
La mulți ani frate 
Mite - Dumitre, 
Haiduc din legendă 
Coborâtor pe-o geană 
De timp! 
 
Să ai masa plină, 
Viața senină, 
Bogății de toate 
Și sănătate. 
Copii și nepoți 
Să te-ntărească 
La bătrânețe, 
Să ai puterea 
Din tinerețe. 
 
Să-i crești frumos 
Spunând povestea ta 
Nostalgic și duios… 
Sub soarele cald 
Cu cerul senin 
Să ne adune 
Cana cu vin, 
Pastrama de oaie, 
Câte-o scrumbie 
Prinsă din lotcă 
„La pescărie”. 
 
Iubirea frățească 
Să ne îmbie, 
Să fim „Moș Anghel” 
Și „Chiralina” 
Haiduci din Brăila 
Sub zarea albastră. 
De-o avea plăcere 
Să ne treacă pragul, 
Să ne ție hangul 
Domnul – Făneș Neagu, 
Să aleagă vinul 
Și să ne doinească, 

Să ne facem plinul… 
Panait Istrati 
Să ne zugrăvească 
Casa cu povești 
Din timpuri uitate, 
Peste noi să plouă 
Doine zise-n fluier, 
Vremuri haiducești, 
La un foc de vreascuri 
În pădurea Letea 
Cu vin și pastramă 
Să potolim setea… 
 
Iar Dumnezeu 
Să fie cu noi, 
Să ne primească 
La sânul Său 
Și să ne ferească 
De tot ce e rău. 
Cât mai târziu, 
Dacă se poate, 
Să-nvârtă roata 
Cu tinerețe 
La bătrânețe, 
Putere și bani 
Și să mai trăim 
O sută de ani 
Să putem să stăm 
Cu tine la masă, 
Cu vin și pastramă, 
Scrumbie aleasă, 
Să numărăm anii 
Umăr la umăr, 
Mulți, fără număr. 
 
Urându-ți din suflet, 
Din nou: La mulți ani” 
Mite – Dumitre 
Să ne trăiești 
O mie de ani!... 
 
P.S. 
Cum ai făcut frate, 
Mă-ntreb cu „bon-ton” 
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Să lași haiducia Și s-ajungi „BARON”?
 
„Ca-trinul” lui Gheorghe de la 
Ciortești(pamflet) 

 
 

Fiu de șerb 
de la ȘERBEȘTI 
pleacă GHEORGHE 
din CIORTEȘTI, 
într-un prag 
de primăvară 
ca să scape 
de la țară. 
 
„Trinul” șuieră 
în gară, GHEORGHE 
pleacă de la țară 
și ajunge-n 
București 
flăcău mândru 
de CIORTEȘTI: 
 
Alea „bluj” 
avea și „jeacă”, 
nu mia da 
„paii” la vacă 
nici nu mai 
păștea „boboșii”, 
„caprili”, „curșili”, 
„porșii”... 
 
Se-mplimba 
prin Târg la Moși, 
țanțoși, precum 
un cocoși, 
mândru de ciorapii 
roșii cei 
împodobeau 
galoșii: 
Ce mai”... 
„Șmecher de Ciortești, 
cel mai tare-n 
București:” 
Zece-ncarcă 
și el cară, saci 
și geamantane-n 
Gară. 
Dară, foamea 
bunăoară îi dă 
ghes, și mi-l 
doboară după 
viața de la țară: 
 
„Bre, aiși la 
București 
dacă nu știi 
să ciordești 
și o liacă di 
bataie; 

ti bat, ăștia, 
di-ti-ndoaie!” 
„Tot mai bini-i 
la Ciortești că, 
o sfeclă birichet, 
coleși și cu spanac 
strochiti cu 
basamac, 
și bei apă 
di la râu, și 
visezi la 
poali-n brâu 
și clătiti cu 
curechi strochiti 
cu vin dăl vechi... 
 
Bre, vă zâc, 
eu merg acasă, 
m-așteaptă mama 
la masă, 
că îmi salivează gura 
de-mi vini să-mi fac 
figura!...” 
 
„Trinul” șuieră 
în gară, Gheorghe 
pleacă iar la țară. 
Dar greși, că 
„trinul” lui 
în loc să meargă la 
Vaslui, merse-n 
Valea Jiului: 
 
„Ci pacat, dar, 
las că-i ghini 
că aișea-i loc 
di minii!” 
Zise Gheorghe 
ca s-o dreagă 
și s-a apucat 
de treabă: 
Stă la bloc 
într-un oraș 
și-a ajuns 
MINER-fruntaș. 
Dar, acu; 
Bătuiar vina! 
Guvernanții 
a-nchis mina. 
 
„Trinul” șuieră 
în gară 
Gheorghe, pleacă 
iar la țară. 
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La căsuța bătrânească 
cu mușcate la fereastră 
n-are cin’ să-l 
mai primească. 
Doar o cruce 
ruptă-n vânt 
stă trântită la pământ 
lâng-o urmă 
de mormânt. 
 
Câinele: 
nu-l mai cunoaște. 
Omul: 
nu-l mai recunoaște... 
 
Străin și însingurat 
Gheorghe, pleacă 
iar din sat. 
A plecat cu 
„trinul” lui, 
iar în Valea Jiului, 
cătrănit, bată-l 
norocul 
că nu-și mai 
găsește locul 
și-a ajuns 
în țara lui 
precum puiul 
cucului. 
 
- Bechet, 2014 - 
 
Nicolae DAN 
 
Te-ai dus… 
 
Te-ai dus precum si-un vis dispare; 
Eu stau ades și mă frământ 
De-ai fost aevea ori o arătare 
Ce-a fost răpită de un înger sfânt? 
 
Cu glas suav dădeai îmbărbătare 
Ca cei ce-n viată am rămas 
Să nu cădem întru-ntristare 
Când ne-adumăm la parastas. 
 
Doar să-nălțăm un cântec sfânt, 
O rugaciune spusă cu ardoare, 
Ca cei cu trupul în mormânt 
Un loc în rai să aibă fiecare. 
 
Un corp frumos și-un suflet pe măsură, 
Prea cumpănită-n gând și-n faptă 
Că nu e om din câți te cunoscură 
Să nu gândească: "raiul o așteaptă". 
 

Când, Doamne, va veni la judecată 
De-a dreapta Ta fă-i loc în veșnicie 
Că vorbă, gând, precum și faptă 
Au pregătit-o ca în rai să vie. 
 
1 ian 2014 
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Actualitate şi trecut la LUNA

 
MIHAI VITEAZUL ŞI COMUNA LUNA 

 
A vrut Mihai Viteazul să poposească la Luna ? 

 
( fragment din lucarea ”Comuna Luna istorie. Trăinicie 
şi adevăr pe Valea Arieşului, Ion Mazere Luneanu, 
Editura Perfect service, Bucureşti 2008) 
 

Iată o întrebare ce se desprinde dintr-un 
document1 a cărui supoziţie produce pentru 
Comuna Luna o adevărată senzaţie. E vorba de o 
scrisoare a lui Mihai Viteazu, către Ştefan Josika, 
cancelarul Transilvaniei datată iunie 15952. Printre 
altele în scrisoare se aminteşte cancelarului de 
localitatea Luna. Mai întâi să reconstituim cadrul 
istoric în care a fost elaborată scrisoarea.  

La 1595 în Ţara Românească era domn 
Mihai Viteazu din 20 februarie 1594 (numirea o 
avea din septembrie 1593), iar în Transilvania era 
domn Sigismund Bathory.  

Turcii şi-au extins mult imperiul, instalând 
paşale la Timişoara şi Buda, de unde ameninţau 
centrul Europei. Ţările Române şi Transilvania, 
recunoşteau suzeranitatea turcilor şi plăteau tribut. 
În aceste condiţii, Papa în înţelegere cu Austria, 
Spania şi Veneţia, pun la cale o cruciadă împotriva 
păgânilor, în care scop Transilvania şi Ţara 
Românească, trebuiau scoase de sub influenţa 
turcilor pentru a slăbi flancul drept al acestora. În 
plus se prevedea ca acestea să fie angajate în luptă 
cu toate forţele umane de care dispuneau pentru a 
duce greul acestei campanii. Cruciada se 
pregăteşte în secret, apoi mai deschis. În cele din 
urmă Mihai Viteazu, în schimbul ajutorului promis 
de Sigismund Bathory, din mai 1595 recunoaşte 
suzeranitatea acestuia şi nu mai plăteşte tribut 
turcilor.  
În acest climat istoric a fost emisă scrisoarea 
amintită.  

În scrisoare, Mihai Viteazu se referă la 
discuţiile purtate cu căpitanul Gheorghe Palaticz, 
sol a lui Sigismund Bathory. Cu acest prilej Mihai 
îl asigură pe Ştefan Josika, cancelarul 
Transilvaniei, de toată bunăvoinţa, cu condiţia de a 
fi ajutat şi el de principele Transilvaniei. De 
asemeni, îl înştiinţează că va trimite ca reprezentat 
la nunta principelui pe fiul său, Nicolaie Pătraşcu. 
Îl mai roagă pe cancelar să intervină pentru a 
obţine de la principele Transilvaniei un castel, sau 
o moşie - Luna sau alta mai mare, unde să se poată 

retrage cu familia şi o parte din boierii credincioşi, 
în caz de insucces împotriva turcilor.  

Deocamdată nu suntem în posesia 
răspunsului, dacă el a fost dat de cancelar şi nici a 
altui document mai explicit. Ca atare rămâne 
ipotetică precizarea Comunei Luna solicitată de 
Mihai Viteazu. Totuşi, în favoarea acesteia pare să 
pledeze faptul că în urma conspiraţiei de la Cluj 
împotriva lui Sigismund Bathory (septembrie 
1594) unii nobili filoturci au fost decapitaţi, iar 
„Ioan Gerendi, posesorul castelului din Grind” şi a 
întinselor moşii, inclusiv moşia din Luna „aflat 
printre conspiratori, a fost dezmoştenit de castel şi 
toate moşiile”. Deci la data scrisorii, moşia 
Gerendi se afla în mâna principelui. În plus, 
profesorul Coriolan Suciu, în Dicţionarul istoric al 
localităţilor din Transilvania p. 365, identifică 
localitatea Luna din scrisoarea lui Mihai Viteazu 
cu Luna de Arieş, judeţul Turda.  

În acest context, ne întrebăm sub rezerva 
aprofundării celor din scrisoarea cu pricina, de 
unde cunoştea Mihai Viteazu localitatea. A fost el 
personal pe aceste meleaguri, sau vreun căpitan, 
ori vreo solie a sa? Dovezi nu avem, iar dintr-un 
hrisov al său rezultă doar că a fost în Transilvania 
în iunie 1593 câteva săptămâni, în urma implicării 
într-un complot împotriva domnitorului Alexandru 
cel Rău. Unde? Nu specifică.  

Oricum, rămâne un fapt istoric incontestabil 
că la data respectivă comuna Luna era o 
comunitate bine consolidată în centrul 
Transilvaniei, iar dacă a constituit prilej de 
aranjament între cancelar şi Mihai Viteazu, 
credem posibil şi pentru faptul că populaţia sa era 
formată numai din români. Întrucât la 1597 
localitatea apare într-un alt document cu 
denumirea de „Olah Lona” (Luna românească) cu 
ocazia donării acesteia de către Sigismund 
Bathory, rudeniei sale Barbára Fűzy 3, care nu este 
altcineva decât soţia cancelarului Ştefan Josika.  

O întrebare se mai ridică legat de scrisoarea 
amintită. E o simplă coincidenţă că Mihai Viteazu, 
purtat în triumf din victorie în victorie, speranţa 
tuturor românilor şi a întregii creştinătăţi, în anul 
1601 cu oastea mult slăbită, într-o situaţie critică 
şi-a stabilit tabăra pe platoul din marginea Turdei?  

Prin prisma scrisorii întrebarea capătă şi alte 
valenţe. Să se fi oprit Mihai Viteazu pe acest 
platou al Turdei şi nu în altă parte, pentru a-şi 
trimite iscoadele să cerceteze drumul care 
devenise periculos, cunoscut fiind că în acea 
perioadă mulţi secui din scaunul secuiesc Arieşul, 
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lefegii, angajaţi în armata sa l-au părăsit? Sau 
eventual s-au oprit aici să analizeze abaterea în 
drum spre Făgăraş pe valea Arieşului, prin Luna, 
apoi pe Valea Mureşului. Itinerariul era ceva mai 
lung, dar evita traversarea scaunului secuiesc 
Arieşul, prin partea sa cea mai dens populată de 
secuii ce-i deveniseră ostili. Sau eventual pentru a-
şi trimite vreun căpitan prin satele româneşti de pe 
Valea Arieşului: Luna, Sâncrai, Urca, Vaidasig 
etc. sau Cetatea Uioara stăpânită de banul 
Mihalcea, pentru a-şi împrospăta forţele.  

În situaţia creată să nu neglijăm un fapt 
arhicunoscut că Gheorghe Basta, rival învederat, 
nutrind scopuri meschine, îl urmărea pas cu pas şi 
se împotrivea apropierii lui Mihai de Făgăraş, de 
unde putea primi ajutoare din Ţara Românească.  

Supoziţii care de fapt rezultă şi dintr-un 
document puţin cunoscut referitor la uciderea lui 
Mihai Viteazu, descoperit într-o bibliotecă din 
Berna - Elveţia – „Basta suspecta pe Mihai că 
strângea mereu oameni. Pentru aceasta era cu ochii 
pe el să-i observe toate mişcările, cum el trimitea 
adesea curieri în diferite părţi şi alţii asemenea 
veneau la el şi nu ştie de unde...”4.  

Prin urmare una din ipoteze sau toate 
laolaltă rămân nu numai verosimile ci şi logice. 
Sunt realităţi şi nu-i puteau scăpa din vedere lui 
Mihai Viteazu ca bun organizator şi strateg militar, 
în acele momente critice pentru el şi oastea sa 
atunci împuţinată. 

Sigur rămâne, ca o fatalitate a istoriei, 
punctul terminus al călătoriei domnitorului prin 
Transilvania pe care o dorea a românilor, şi 
sfârşitul tragic al vieţii sale, pe platoul din 
marginea Turdei, platou de unde se vedea comuna 
Luna, localitatea aceea amintită cu ani în urmă, în 
istorica sa scrisoare pentru a-i servi eventual loc de 
refugiu în vreme de restrişte. 

Sigur rămâne şi faptul că, Gheorghe Basta, 
în meschinăria sa, invocând alibiul unei trădări, a 
dat ordin colonelului Pezeu care trimite o 
companie de valoni sub conducerea ofiţerilor 
Jaiqaes şi Martague să-l aresteze pe viteazul 
domnitor al românilor. Astfel în dimineaţa zilei de 
9 august 1601 când secerişul era în toi „în uşa 
cortului fiind somat, Mihai a spus BA şi nu s-a 
predat ucigaşilor lui Basta5”. Şi n-a mai avut timp 
în faţa trădării decât să facă un tur de orizont cu 
mâna pe secure poate în cădere, cât putea cuprinde 
din pământul Transilvaniei în ultima clipă a vieţii. 
Un tur de orizont în care ochilor săi mari înainte 
de a-i închide definitiv, nu i-a scăpat credemo 
Coasta cu Pădurea şi pământurile comunei Luna 
aflate la un pas, spre care a tins, dar n-a mai putut 
ajunge decât cu ultima privire.  

Alături de Mihai, în câteva clipe „17 
cadavre ale însoţitorilor, ce i-au sărit în ajutor, 
zăceau scăldate în sângele lor cald”. Făţărnicia şi 
ura deşănţată de care erau stăpâniţi iniţiatorii 
crimei se desprinde şi din înscrisul aşezat pe 
mormântul domnitorului român, al cărui conţinut 
hârtia cu greu îl tolerează (v. anexa 11). La câteva 
zile „19 august 1601 va sfârşi sugrumat din 
ordinul aceluiaşi Gheorghe Basta şi banul 
Mihalcea Caragea” (6.), căpitan al cetăţii Uioara 
(de cealaltă parte a comunei Luna), locţiitor pentru 
Transilvania şi cel mai apropiat colaborator al lui 
Mihai Viteazu în campania sa pentru unificarea 
tuturor românilor.  

În asemenea împrejurări nu trebuie să 
surprindă pe nimeni dacă asociem numele de 
Giurgiu, Fetiţă, Hada, Moldan, Mazăre, 
Moldovan, Tulai, Vlad, Novac, Măhăcean, 
ultimele trei dispărute din sat, ca rezultat al 
metamorfozării băştinaşilor cu o parte din oştenii 
voievodului, scăpaţi cu viaţă. Oştenii, după 
decapitarea lui Mihai Viteazu şi a altor căpitani s-
au risipit în toate direcţiile. Unii probabil primiţi şi 
protejaţi de luneni şi satele apropiate şi-au unit în 
continuare destinul în lupta pentru libertate.  

 
Ion Mazere Luneanu 
 

ASOCIATIA FEMEILOR VOLUNTARE –
LUNA-/UN VIS IMPLINIT/ 

     

      
Susana MIRICĂ 

 
 Cand eşti copil şi ai părinţi care se gândesc 
la viitorul tău, prin care să reuşeşti să depăşeşti 
statutul lor social, te consideri un copil fericit şi 
norocos. Aşa s-a întâmplat şi cu mine. Am avut cei 
mai minunaţi părinţi, Florentin şi Maria Ocolişan, 
care m-au îndrumat şi m-au susţinut să ajung un 
om şcolit şi realizat. M-au trimis la şcoală la Cluj, 
la facultate la Iasi, apoi mi-am continuat cariera 
profesională, de la inginer stagiar la director de 
fabrică în Bucureşti. 
 Ce nu au ştiut părinţii mei niciodată,  a 
fost faptul că, în momentul în care am plecat din 
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sat în 1960, dorul de casă şi revenirea definitivă în 
locul în care m-am născut a reprezentat un vis, o 
dorinţă arzătoare, care m-a obsedat toată perioada 
când am fost departe de cei dragi, de locul 
copilăriei mele şi de casa părintească. 
 În momentul în care am ieşit la pensie, 
visul a devenit realitate, m-am intors –ACASĂ-, 
iar acum nu mă satur de casă, de sat, de oamenii 
din Luna, de felul lor de-a fi cu bune şi cu rele, 
mai ales că tinerii au plecat pe alte meleaguri să-şi 
facă un rost, iar aici au rămas în majoritate oameni 
de vârsta a treia. 
 Când am văzut pe faţa multor săteni o 
tristeţe a singurătăţii, a lipsurilor materiale şi a 
dorului de copiii plecaţi, m-am gândit că trebuie să 
fac ceva pentru ei. 
 În data de 23 aprilie 2013, de Sf. 
Gheorghe, un număr de 23 de femei au plecat pe 
un drum frumos şi s-au apucat de treabă - au 
semnat actul de constituire a Asociaţiei Femeilor 
Voluntare Luna, care are ca activităţi principale: 
 -realizarea de activităţi voluntare, 
umanitare  şi sociale specifice colectivităţii şi 
spaţiului în care trăim; 
 -strângerea de fonduri pentru  a ajuta pe 
plan material şi uman, persoanele şi familiile cu 
dificultăţi de acest gen; 
 -colaborarea cu O.N.G-uri care pot sprijini 
asociaţia în diferitele demersuri specifice. 
 În perioada de când am fondat asociaţia, 
până în prezent, am reuşit să organizăm o serie de 
activităţi diverse cu scopul de strângere de fonduri 
necesare îindeplinirii obiectivelor stabilite în  
întâlnirile noastre săptămânale. 
 Realizările noastre din acesată perioadă 
încerc să le punctez mai jos: 
 1. am pregătit pachete cu alimente şi cu 
dulciuri, cu ocazia Sfintelor sărbători de Paşti şi 
Crăciun, destinate persoanelor sărace, bătrâni 
bolnavi şi singuri; 
 2. de Moş Nicolae şi de 1 Iunie am 
împărţit dulciuri pentru copiii nevoiaşi din sat; 
 3. am confecţionat 150 de steaguri 
tricolore, care au fost montate pe stâlpii amplasaţi 
pe şoseaua principală E60 din Luna şi Luncani; 
 4. în luna noiembrie 2013 am încheiat un 
parteneriat cu şcoala Gimnazială Luna, prin care 
am înfiinţat cercul de croitorie pentru clasele 5-8, 
la care participă 35 de elevi; 
 5. pentru corul şcolii din sat, am 
confecţionat 15 costume populare, reînviind astfel 
o tradiţie care era pe cale să dispară; 

 6. fiecare membră a asociaţiei are costum 
popular nou, realizat în  atelierul nostru de 
croitorie. Cu aceste costume populare participăm 
la evenimentele de suflet ale comunităţii –Ziua 
Eroilor, Sfânta Maria, 1 Decembrie, Crăciunul; 
 7. sub îndrumarea domnului învăţător Ioan 
Fetiţă am învaţat cântece patriotice, pricesne şi 
colinde, pe care le cântăm cu mândrie la 
manifestările publice, organizate de către 
autorităţile publice locale cu acest prilej;  
 8. avem o colaborare frumoasă incă de la 
înfiinţare, cu Asociaţia Voluntară Banffy-Luncani, 
care ne-a fost în permanenţă de mare ajutor. 
Astfel, am primit 10 maşini de cusut electrice, 
materiale textile şi auxiliare de croitorie.  De 
asemenea am primit diferite materiale sanitare, 
pentru bolnavii imobilizaţi la pat; şi toate acestea 
s-au putut intampla prin bunăvoinţa d-nului 
Gerhard Spitzer. În compensare, asociaţia noastră 
pregăteşte în fiecare lună o masă caldă plină cu 
bunătăţi, pentru cei 25 de copii aflaţi în îngrijirea 
Asociaţiei Banffy, iar toamna pregătim tot felul de 
conserve tot pentru aceşti copii. 
 Am reuşit să ne strângem  în asociaţie 
femei între 30-82 ani, veterana fiind d-na 
învăţătoare Valeria Ibănescu. Suntem eterogene ca 
pregătire şi mentalitate, dar toate avem un numitor 
comun: respectul reciproc, decenţa, dragostea faţă 
de oamnenii locului, faţă de tradiţiile noastre şi 
abordarea cu seriozitate a tuturor problemelor care 
ne preocupă. Deviza noastră după care ne ghidăm 
în tot ceea ce întreprindem sau dorim să realizăm 
este: dorinţa, plăcerea şi bucuria de a face bine 
semenilor tăi. 
 Pentru ceea ce am realizat până  în 
prezent, cea mai mare bucurie a noastră a fost 
atunci când am văzut un zâmbet pe chipurile 
oamenilor şi care, pentru ceea ce am făcut, ne-au 
întâmpinat cu răsplata supremă- un simplu şi 
sincer, din adâncul sufletului lor curat - 
MULŢUMESC. 

Preşedinte Asociaţia Femeilor Voluntare –Luna 
 

Ing. Susana Mirică- Ocolişan 
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Portrete de luneni

 
O existenţă dedicată  formării şi apărării 

demnităţii umane  
 

 
Iustina Suciu 

 
Iustina Suciu s-a născut în comuna Luna, 
judeţul Cluj, la 17 aprilie 1932. Mama ei, 
Maria Hada a avut acest copil dintr-o legătură 
din tinereţe, cu Ioachim Suciu. Prejudecăţile 
specifice satului vremii nu au favorizat 
căsătoria celor doi tineri, aşa că Maria Hada, o 
fată cu un copil din flori,  s-a căsătorit cu un 
bărbat aflat şi el la a doua căsătorie, Tulai 
Gligor, unul dintre reprezentanţii familiei 
Tulai, care a dat mulţi intelectuali şi oameni 
performanţi, înzestraţi şi serioşi, capabili să îşi 
asume responsabilităţi profesionale şi sociale 
de mare dimensiune şi vizibilitate. 
În copilărie Iustina a fost o fetiţă plină de viaţă 
şi energie, un partener ideal  de joacă pentru 
verişoarele şi prietenele de vârsta ei. Aşa se 
face că pe locul lor de joacă din Dealul curţii, 
într-una din zile, a fost accidentată de un cal 
scăpat din frâu, care a lovit-o puternic în 
bărbie. Dând dovadă de mare prezenţă de 
spirit şi curaj, verişoara ei mai mare, Lala 
Tulai a intervenit imediat să oprească 
sângerarea, a dezinfectat rana cu alcool, a 
cusut-o şi a pansat-o, iar organismul tânăr s-a 
vindecat; a rămas însă o cicatrice pentru 
întreaga viaţă. 
Era o fetiţă durdulie şi plină de viaţă, 
inteligentă, harnică şi dornică să înveţe cât 
mai mult. Mama ei, o femeie frumoasă şi 
înzestrată, a învăţat croitorie: era o croitoreasă 
foarte pricepută, de la care Iustina învaţă şi ea 
meseria moştenind-o în  îndemânare.  

       
 
 Iustina elevă la Şcoala  Normală 
 
Era îngrijită, cu hăinuţele  curate întotdeauna,  
avea un mers legănat şi obişnuia să murmure 
câte un cântec sau un refren nedefinit, aşa 
după cum şi-o aminteşte doamna învăţătoare 
Valeria Ibănescu,  născută Ocolişan. 
La vârsta de şapte ani Iustina începe cursurile 
şcolii primare din sat, unde este colegă cu 
Valeria Ocolişan. Urmează ciclul al doilea în 
oraşul Turda. Nu se mulţumeşte numai cu atât 
şi, susţinută de părinţi, pleacă la Şcoala 
Pedagogică de Fete din Cluj pentru a deveni 
învăţătoare. Pe holul larg al şcolii pedagogice, 
aşteptând cu emoţii  rezultatul examenului de 
admitere, s-a întâlnit din nou cu Valeria 
Ocolişan şi cu Lina Urcan. Mare le-a fost 
bucuria când au aflat că au intrat. Era imediat 
după război iar satele aveau mare nevoie de 
învăţători. S-au înfiinţat trei clase paralele A, 
B şi C: Valeria în A, Iustina în B iar Lina în C. 
Au absolvit în 1952 şi au plecat fiecare la 
posturile lor. 
Iustina, ambiţioasă din fire, s-a pregătit şi a 
dat examen la Facultatea de Filologie din Cluj, 
unde a intrat cu brio. După absolvire a fost 
numită ca profesor în comuna Triteni, unde nu 
a stat prea mult deoarece a apărut un post de 
profesor de limba română la Luna, în satul 
natal. 
Aici s-a reîntâlnit ca şi colegă cu Valeria 
Ibănescu, care funcţiona ca învăţătoare în 
Luna. perioadă Despre perioada care a urmat 
în viaţa Iustinei, doamna Ibănescu îşi 
aminteşte mai multe lucruri deoarece a 
cunoscut-o foarte bine. 
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Intrând la clasă cu catlogul sub braţ 
 
 Ca urmare a politicii de educare şi formare a 
elevilor din acele vremuri, Iustina devine şi 
instructor de pionieri. A îndrăgit mult şi 
această latură a muncii ei, deoarece iubea 
copii şi îi plăcea să lucreze cu ei. 
 

 
 

Împreună cu colegii şi promoţia 1984 a 
Şcolii generale din Luna 

 
Necazurile începute cu accidentul din 
copilărie au însoţit-o toată viaţa, dar ea le-a 
înfruntat cu demnitate şi curaj. Din prima sa 
căsnicie tatăl ei, a avut un copil bolnav, o 
fetiţă bolnavă mintal, pe care date fiind 
condiţiile vremii părinţii ei Maria şi Tulai 
Gligor, au întreţinut-o cu mari dificultăţi până 
când, la 17 ani aceasta s-a stins. Din 
nefericire, necazurile o păşteau: mai tărziu  
părinţii i s-au îmbolnăvit şi în ultima perioadă 
a vieţii boala i-a imobilizează la pat. Iustina îi 
îngrijeşte cu devoţiune şi mare dăruire, dar 
soarta nu i-a cruţat. Rămasă singură, devotată 
total nobilei ei  profesii, absorbită de multele 
greutăţi din familie, nu a avut timpul şi 
răgazul necesar pentru a-şi întemeia o familie. 

După dispariţia părinţilor, decide să îşi aducă 
o verişoară, pe Maria Dicu, să stea împreună 
cu ea.  
Vara anului 1978 a fost cea care a adus o altă 
întâmplare tragică în destinul existenţei ei, un  
mare necaz: un verişor primar, care i-a fost şi 
elev, un elev înzestrat şi foarte bun,  
băiatul unchiului ei Aurel, care absolvise 
Liceul Industrial  din Câmpia Turzii  şi se 
pregătea să dea examenul de bacalaureat, a 
fost găsit mort în staţia de autobuz de lângă 
şipotul lui Boca Nicolae, fiind pus acolo 
intenţionat spre fi lovit de o maşină, autobuzul 
de noapte care aducea de la Câmpia Turzii 
muncitorii ce au lucrat în acea după amiază în 
schimbul II la Uzina Industria Sârmei şi 
pentru a se simula astfel moartea din accident 
de circulaţie. 
Şocată şi îndurerată, intelectual vertical, plin 
de curaj şi cu o demnitate de excepţie, Iustina 
Suciu se angajează cu toate forţele ei în 
cătarea adevărului şi pedepsirea vinovaţilor, 
indiferent care ar fi identitatea acestora, 
apelând la instanţele de judecată ale vremii. 
Discută cu martorii potenţiali, adună un 
voluminos material documentar şi merge la 
zeci de procese la Cluj. A îcercat chiar şi la 
Bucureşti să obţină sprijinul unor oameni din 
zonă, cu poziţii importante şi influenţă, a 
cheltuit bani şi energie şi şi-a dedicat toate 
forţele acestei nobile cauze. Zbuciumul 
profesoarei a părut a fi inutil, autorităţile 
vremii s-au dovedit necooperante şi incapabile 
să facă lumină în acest caz. Efortul profesoarei 
Iustina Suciu, deşi nu au avut efectul scontat 
de aceasta, nu a fost în zadar, întâmplările care 
au urmat acestei zguduitoare încercări pentru 
comunitatea satului Luna, au trezit multe 
conştiinţe, au generat trăiri, sentimente, 
manifestări şi atitudini care, consemnate şi 
valorificate corect, pot constitui o adevărată 
mitologie a locului şi a momentului 
reprezentat de sfârşitul secolului  XX  şi 
începutul secolului XXI.  
După mai mult de 10 ani de angajament total, 
obosită, epuizată de griji şi nesomn, Iustina 
Suciu a început să aibă probleme de sănătate 
tot mai grave. Se simţea tot mai rău şi în urma 
unor examene şi investigaţii a descoperit că 
este bolnavă de cancer, necruţătoare maladie 
ce a răpus multe vieţi în secolul trecut. După 
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aflarea cumplitei veşti nu a mai trăit mult  şi s-
a stins din viaţă în puterea vârstei, la 27 
februarie 1989. 
Alimentată din vitalitatea şi forţa a două 
familii mari din Luna, clădită pe norma 
morală a satului ardelenesc dintre cele două 
războaie mondiale, fortificată de instrucţia 
dobândită din şcolile urmate, personalitatea 
Iustinei Suciu, exemplul ei de dăruire profesiei 
şi familiei pot rămâne în zestrea de modele 
umane a satului ca un repere valorice demne 
de cunoscut şi urmat de generaţiile 
contemporane şi viitoare. 
Emoţionant şi tulburător, Valeria Ibănescu 
evocă în amintirile ei cum au condus-o pe 
ultimul drum şi constată cu tristeţe că-şi mai 

aduc aminte de ea doar la Sărbătoarea de 
Florii, când nu uită să-i depună flori şi să 
aprindă lumânări pe mormântul rece şi mut. 
Gheorghe Indre 
Decembrie 2014 
    
 
              
 
  
 
 
 
 
 

Poză de grup cu membrele Asociaţiei Femeilor Voluntare Luna 
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Recenzii şi cărţi primite la redacţie 

 

      
 
Elis Râpeanu – Poezii pentru şcolari şi 

mai mici, dar şi mai mari 
 
Elis Râpeanu s-a născut la 27 august 

1939 la Valea Călugăreacă, judeţul Prahova. 
A absolvit la Bucureşti: Facultatea de Limba 
şi Literatura română; Facultatea de Limbi 
clasice, romanice şi orientale (Secţia 
franceză); Universitatea Ştiinţifică (Secţia 
spaniolă); Universitatea Politică de Conducere 
şi Şcoala Populară de Arte (Canto popular şi 
romanţe). A devenit doctor în filologie, în anul 
1999, cu tema „Epigrama în literatura 
română” (conducător ştiinţific prof. univ. Dr. 
Ştefan Cazimir), considerată prima lucrare de 
doctorat din lume cu acest subiect. 

A absolvit toate treptele învăţământului 
universitar: asistent, lector, conferenţiar şi 
profesor la Catedra de Limbi moderne din 
Universitatea Politehnică şi Universitatea 
Spiru Haret, ambele din capitală.   

Debutează editorial cu versuri, cu 
placheta Simfonie (Ed Litera, 1970). Până în 
prezent a publicat  9 volume de poezii, 3 de 
istorie şi critică literară, un roman pentru tineri 
(Băiatul cu mingea - 2008), două volume de 
versuri pentru copii (Sfatul din poiană – 1985; 
Hora anotimpurilor, poezii pentru copii, 
părinţi şi bunici - 2014 ) şi numeroase studii 
filologice.  

Revine cu Poezii pentru şcolari şi mai 
mici, dar şi mai mari (Ed. SemnE, Bucureşti, 
2014), volum pe care-l comentăm în 
continuare.  

Aş încadra poeziile pentru adolescenţi în 
regimul diurn al imaginarului, caracterizat de 
Gilbert Durand (Structurile antropologice ale 

imaginarului, Ed. Univers, 1977) prin: 
solaritate, transparenţă, seninătate, eroism, 
moralitate, spirit justiţiar. Caracteristicile se 
regăsesc şi în volumul menţionat, semnat de 
Elis Râpeanu. Moralitatea se dizolvă în 
aspectul educaţional al sfaturilor pentru viitor: 
„Şi educaţia-i, se pare,/ ca lucrul bun de 
dimineaţă:/ Familia-i aceea care/ Ţi-ndrumă 
primii paşi în viaţă// Chiar dacă şcoala-i azi 
schimbată,/ Expresia din vremi rămasă/ 
Valabilă-i ca şi-altă dată:/ Să ai cei şapte ani 
de-acasă...” (Expresie cu tâlc) Educaţia nu se 
poate face fără admonestări bine intenţionate: 
„De m-a certat din când în când/ sau c-o 
privire m-a mustrat/ Eu ştiu că a avut în gând/ 
Să ies un om adevărat” (Tata). 

Ceea ce conferă specificitate volumului 
este o percepţie singulară a luminii florilor 
care transfigurează liric toate aspectele vieţii 
adolescentine, creindu-se un univers paralel, 
solar: „Şi din înaltul florilor coboară/ Lumina 
florilor pe-ntraga ţară”. Iar primăvara: „Cu 
soare-n gând, în pas de balerină,/ Pluteşte-n 
văluri ninse de lumină,”. Am citat din poezia 
Primăvara din lumina florilor. În acest 
univers înmiresmat: „Trandafirul-şi saltă firul/ 
Pe o treaptă de lumină” (Dimineaţa) şi lebăda 
îşi scrie graţios mişcările cu o rază: „Şi tăcută, 
cum e taina,/ Fină ca o lalerină,/ Neştiută-şi 
poartă haina/ ca pe-o dâră de luminnă” 
(Lebăda). Iar nechezatul cailor: „...... răsună/ 
ca un ţipăt de lumină” (Caii) 

Lumina induce sacralitate: „Dă-mi, 
Doamne, raza ta de soare/ ca semn de 
binecuvântare” (Ruga pruncului Petru la 
botezul său)  

Pe acest fond de transfigurare luminoasă 
se petrec evenimentele liricii poetei Elis 
Râpeanu. 

Braţele ocrotitoare ale mamei se strâng 
ca un cuib căptuşit cu dragoste: ”Braţele 
măicuţei mele -/ Două aripi rotunjite -/ Mă 
cuprind ca-n cuib în ele/ Când la piept se 
strând grăbite” (Braţele mamei), motiv pentru 
care i se cuvine recunoştinţă de 8 Martie şi nu 
numai: „De ziua ta, măicuţa mea,/ Ţi-aş da şi 
luna de-aş putea/ Şi toate stelele din cer,/ Şi 
soarele, drept giuvaer (Sărbătoarea mamei). 
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Observăm şi în finalul acestei strofe, 
preponderenţa solară caracteristică regimului 
diurn al imaginii.   

Pentru şcolarii cei mici, poeta le 
dăruieşte versuri cu personaje din lumea 
animalelor şi păsărilor, cu scop educaţional 
(Căţeluşa şi pisoiul, Cloşca, Broasca şi 
cuvântul rostit, Capra cea lăudăroasă etc), iar 
celor mai mari mari, le atrage atenţai asupra 
importanţei şcolii pentru viitorul lor. De 
asemenea, celor mari li se dedică poezii 
ptriotice atât de necesare formării unui 
cetăţean adevărat, cu atât mai necesare astăzi 
când aspectul este neglijat în epoca noastră de 
globalizare prin şetegerea identităţii naţionale 
(De Ziua eroilor, Veteranii de război, Măsura 
dragostei de Ţară). Poeta nu ezită să le 
amintească tinerilor că peste Prut trăiesc tot 
fraţii noştri (Frate către frate, Rugăciunea 
Timpului, Dor de Bucovina): „Fă, Doamne,-n 
clipa asta o minune,/ Presară pe hotare 
busuioc,/ Azi Timpul stă-n genunchi,la 
Rugăciune,/ Adună, Doamne, Ţara la un loc!” 
(Rugăciunea timpului – poezie ilustrată cu 
harta Românei Mari). 

Poeta îşi exprimă recunoştinţa faţă de 
tinerii cu înalt spirit civic, martiri în revoluţai 
din decembrie: „Te-a răstignit secunda de 
iubire.../ Erai o rază cu priviri de nalbă,/ Iar 
pletele-ţi foşneau a nemurire.../ Surâsul ţi-a-
ngheţat pe-o cruce albă.” (Mireasă în 
decembrie)  Regăsim în această poezie spritul 
justiţiar din cadrul regimului diurn al 
imaginarului. 

Duhul sărbătorilor de iană readuce 
spiritul solar în sufletele tuturor (Casa 
colindelor, Seara Anului Nou, Magia Anului 
Nou, Rondelul Revelionului), sădind totodată 
în mintea tinerilor dragostea pentru tradiţiile 
care însoţesc aceste evenimente. 

Versurile din volumul  Poezii pentru 
şcolari şi mai mici, dar şi mai mari sunt de 
factură clasică, exprimând în ritm şi rime, 
dragostea autoarei pentru tinerii care 
constituie viitorul acestei ţări. Ceea ce aduce 
nou acest volum de versuri semnat de Elis 
Râpeanu este universul de lumină, dragoste şi 
candoare, înmiresmat de radiaţiile florilor, 
care transfigurează sufletele cititorilor. 

 
Lucian Gruia 

 

 
   
Constantin Mironescu- Tăiere de aripi 
Editura Amurg sentimental, 2014 
 

Cartea este alcătuită dintr-o poezie  a 
groazei, o poezie a întunericului şi spaimelor 
fără speranţă. Este reflexia lirică a dezordinii 
şi lipsei de valori morale şi culturale, o poezie 
a unui sfârşit de lume, deprimantă şi plină de  
confuzie. Eul liric ne apare copleşit de 
sentimentul triumfului imanent al răului, 
pământul pare uitat de soare şi scăldat într-un 
întuneric devorator şi atotstăpânitor. 
Est născută în versuri o lume a unei continue 
orbecăiri Marea Orbecăire, în care totul este 
cenuşiu  şi negru „ Ne căutăm sufletele 
/(ascunse de teamă)/ în străfunduri de mină/şi, 
neavând cine să intervină,/încercăm să punem 
în mişcare/ vagonetele goale, pe 
întuneric,/Orbecăind c-un chiot isteric.” (pag. 
59). 

Suntem martori ai răsturmnării totale a 
scării de valori, moartea unui interlop devine 
mare eveniment de presă iar dispariţia lui este 
şi un eveniment politic el fiind un fost 
parlamentar, în timp ce moartea unui poet este 
neobservată, şi costurile unei modeste 
înmormântări sut suportate dintr-o chetă a 
colegilor de cenaclu. Gândul mă trimite la un  
curent de gândire înfricoşător, un strigăt de 
revoltă şi trezire „ Dumnezeu a murit” şi la 
lume reprezentată ca voinţă de putere în 
gândirea lui Nitzche, pervertită prin 
interpretare falsă şi tendenţioasă de sora lui în 
bază teoretică a ideologiei fasciste şi naziste.  
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În viziunile poetului omul contemporan 
devine captiv, ca un robot, inclus într-o masă 
informă de trupuri fără personalitate ( Captivii 
pag 65) poem scris poate întâmplător în 4 
martie 2013, zi împovărată de amintirea 
dezastrului de la cutremur. 

Motivul tipătului bufniţei (Ţipătul de 
buhă) anunţând şi veghind vizita morţii, face 
parte dintr-un registru universal uman şi-mi 
aduce aminte de titlul romanului Crie de al 
Chouette din trilogia marelui scriitor francez 
Herve Bazin, este frământarea conştiinţei 
creatoare faţă în faţă cu o lume de sfârşit de 
ciclu evolutiv  cu trimiteri la Apocalipsă ( fără 
a o  asocia însă o judecată izbăvitoare care să 
fie menită să separe binele de rău şi să asigure 
trimful izbăvitor al binelui). Viziunile din 
Secvenţă  de apocalipsă (I) pag 49 şi Secvenţă 
de Apocalipsă(II) pag 50 au sfârşit demolator, 
nihilist, elimină total speranţa, credinţa şi 
iubirea ca soluţii salvatoare întrevăzute sau 
considerate  de profetul biblic. În plus mesajul 
final al apocalipsei este un mesaj al luminii şi 
slavei al vieţii eterne în care vor vieţuirii în 
nemurire cei drepţi. 
Oraşul moare pag. 64 este un poem în care 
toate evenimentele şi fenomenele inventariate 
sunt privite doar într-o perspectivă distructivă, 
se uită entuziasmul, buna credinţă şi spirtul a 
Olimpic pozitiv al întrecerilor sportive, al 
competiţiilor animate de dorinţa de 
perfecţiune, se neglijează uriaşa cantitate de 
speranţă asociată cu alegerile politice, totul 
fiind privit negativ ”Oraşul moare…/ în 
dezlănţuirea de adrenalină/ după victoriile 

echipei STEAUA-câte mai sunt-/în cupele 
europene /sau la manifestaţiile organizate/ cu 
prilejul victoriei/ în alegerile locale,/ 
parlamentare, /prezidenţiale, 
/europarlamentare, /în alegerile de partid/sau 
de şefi de gaşcă.”.(Oraşul moare)  

Constantin Mironescu este un poet 
contemporan talentat, cu mare putere de 
exprimare, un om care nu numai scrie poezie 
dar o şi trăieşte la cel mai inalt nivel 
emoţional, în accepţiunea sa poezia se cere 
declamată maiakovskian, sau mai apropiat în 
stilul teatral şi declamator în care Adrian 
Păunescu îşi recita în mari spectacole publice 
poemele sale încărcate de mesaj.  
Animat de un spirit cetăţenesc accentuat, 
poetul cu convingeri politice puternice de 
stânga  care chiar dacă nu sunt exprimate 
explicit transpar cu uşurinţă în discursul său 
liric Contantin Mironescu riscă uneori să 
sacrifice aspiraţia spre  eternitate a mesajului 
poetic prin dizolvarea lui în malaxorul 
discuţiilor politice sterile şi trecătoare.  

Productivitatea impresionantă a 
creaţiei sale poetice se individualizează 
inconfundabil, este impresionată ca volum dar 
spaţiul ideatic al meditaţiei şi reflecţiei lirice 
are încă mari rezerve de lărgire iar  poetul, cu 
sensibilitatea, şi marile disponibilităţi de 
exprimare de care dispune poate  să le 
exploreze în registre noi în care  filonul liric să 
nu fie atât de tributar faptului cotidian. 

 
Gheorghe Indre    
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Ecouri în presă şi aprecieri ale cititorilor

 

 
 

Florin GRIGORIU 
 

ŞASE REVISTE, CU APLECARE MAI 
ATENTĂ ASUPRA ACESTEIA CE-MI 

GĂZDUIEŞTE RÂNDURILE 
1. „AntiM”, nr 1, iunie 2014, publicaţie 

periodică de literatură,  8 pagini, 
Bucureşti, director Irina Sburlan, editor 
Valentin Rădulescu, nr. 2-iulie 2014, nr. 
3-august 2014. Este cea mai nouă revistă 
bucureşteană şi sunt publicaţi: Mariana 
Bendou,  Ioan Botezatu, Geo Călugăru, 
Horia Crios, Mihaela Frăsinei, Vali 
Horişcă, Doru Ion Lazăr, Maria Niculescu, 
Camelia Obreja, Mircea Popescu, Valentin 
Rădulescu, Irina Sburlan, Dana Staicu, 
Robert Toma, Daniel Verona, Dorel 
Vidraşcu, Elena Vizir, Iacob Voichiţoniu, 
Liviu Zanfirescu. Revistă publică 
documente Eminescu, rememorări-sau 
cuvinte alese din Gabriel Dimisianu,  
Antim Ivireanu, Solomon Marcus, Ioanid 
Romanescu, traduceri din scriitori ruşi, 
Anatoli Pşenicinâi, Victor Smirnov, Lev 
Ustinov,  traduşi de Radu Mora, Elena 
Vizir, francezul Laurent Collet (versiune 
Alexandra-Florinela Vişan),debuturi 
Maria Petrescu, prezentări de reviste, cărţi, 
poze de la evenimente literare, interviu- cu 
Ionel Necula (Dorel Gheorghe Vidraşcu), 
epigrame H. Bonafide, alte articole 
nesemnate sau de… Tudor Cronicarul. 
Vom cita din Antim Ivireanu (pagina 1, 
nr. 3): „Dragostea încă iaste o unire a 
mulţi într-una şi cale către Dumnezeu şi 
vârf tuturor bunătăţilor, după cum o 
adeverează şi fericitul Pavel la 13 capete 
către corintheni, zicând: „Decât credinţa 
şi nădejdea iaste mai mare dragostea.” 

2. Florin Grigoriu, „Arhiva Tansei, file de 
monografie”, nr. 1, iunie 2014, 28 de 
pagini. Cuprinde pagini de istorie locală, 
fotografii de la prima ediţie a zilelor 
comunei Tansa din 2013, din comuna 
Tansa, judeţul Iaşi, o bibliografie şi texte 
de Florin Grigoriu, fiu al satului (a 
împlinit în 6 aprilie 2014, 70 de ani, 43 de 
cărţi şi peste 100 de antologii-listă la 
paginile 20-24, poemele sale: „Tansa”, 
„Cravata”, „Cred”, „Înseninări”- proză) şi 
o conăcărie din sat (vornic de nunţi- 
Gheorghe Calancea), o biografie a 
pictoriţei Catinca Popescu- pictor naiv 
tănsan, recunoscut internaţional, acum în 
Bacău. Numărul 2 – din octombrie, 64 de 
pagini. 

3. „Bogdania”, nr. 6, septembrie 2014, 
trimestrial de creaţie şi cultură al 
Asociaţiei Cultural-Umanitare „Bogdania” 
din Focşani, în 70 de pagini publică 
articole diverse de Ionel Marin -redactor-
şef, („Constanin Brâncoveanu, candelă a 
credinţei, troiţă vie a dragostei de neam”), 
eseuri de Năstae Marin („Limba, etichetă a 
identităţii”. Cităm: „În DEX am aflat că 
acest cuvânt românesc are „origine 
necunoscută”. Cum necunoscut? Păi 
românii fac brânză din moşi-strămoşi”. ), 
istorie- Michaela Al. Orăscu- 
„Străvechimea numelui- toponimArdeal” 
(„Un fiu al lui Vulcan se numea Ardalus 
(…) La greci, care şi-au însuşit Panteonul 
Spaţiului Carpatic, Vulcan era numit 
Hefaistos, iar la egipteni Opas, spune 
Herodot”), poezii de 33 autori, poveşti 
pentru copii- Adrian N. Popescu,, un 
debut- Carmen Alexandra Buruiană „Ador 
să fiu mângîiată dimineaţa de razele 
soarelui”, proză de Nicolae Vasile, 
Rodica Magdan, Lilioara Macovei, Cătălin 
Acatrinei „Satul nostru de pe malul 
Prutului era cel mai frumos loc din lume”, 
Lenuţa Prohnitschi- „Sufletul meu are 
aripi”, cronici literare de Lucian Gruia, 
Octavian Mihalcea, Mihaela Rotaru, un 
necrolog- Victor Sterom (1937-2014, 40 
de cărţi, sute de recenzii), o traducere din 
Lilas, francez, de Cristian Ţîrlea, ştiri 
culturale. 

4. „Cetatea lui Bucur”, numerele 14, 15, 
aprilie- septembrie, 20 pagini fiecare 
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număr, Bucureşti- „revista scriitorilor” are 
ca director pe Elisabeta Iosif şi în redacţie 
pe Adrian Botez,  Elena Buică, Gabriel 
Caluţiu- Sonnenberg, Octavian Curpaş, 
Eugen Dorcescu, Camelia Ioniţă -Mirescu, 
Lucian Marina,  Ştefan Lucian Mureşanu, 
George Roca, Cristina Ştefan. În cele două 
reviste publică autori din România şi din 
străinătate, despre Constantin 
Brâncoveanu, despre Brâncuşi, despre 
omul de ştiinţă Marioara Godeanu 
(Elisabeta Iosif), despre „Antologia 
Scriitorilor Români”, cu 37 de poeţi şi 17 
prozatori, alcătuită prin grija scriitoarei 
Elisabeta Iosif (Florin Grigoriu, Nicoleta 
Milea, Elena Adriana Răducan, Cristina 
Ştefan, Elena Trifan), despre Dosoftei şi 
cartea despre acesta alcătuită de Adrian 
Botez (excelentă prezentare de Octavian 
Constantinescu a cărţii „Dosoftei- 
vestitorul lui Eminescu”). Poezia este 
prezentă prin: Elena Armenescu, Cornel 
Balaban, („Casa bunicii veche străveche/ 
Nu-şi mai găseşte nici o pereche”) Adrian 
Botez, Nicu Doftoreanu („Tangou despre 
fericire”) Germaine Droogenbroodt- în 
versiunea G.Căluţiu-Sonnenberg, 
Elisabeta Iosif, Maria Roibu, Lia Ruse, 
Victor Gh. Stan, Cristina Ştefan Elena 
Trifan,  Traian Vasilcău (citez integral 
„Psalm”: A răbufnit în mine Poezia/ 
Sublimă rană mi-i, taină şi cântec/Numai 
c-o boală christică mă vindec.// Cuvintele 
de veşnicii mi-s toate/ Spice în rugăciune-
ngenuncheate./ La porţi de rai, unde-mi 
râvnesc chilia.), eseul  prin Adrian Botez 
(„Violenţa metafizică şi crucea în 
romanele lui Liviu Rebreanu”, scris curat, 
interesant, fără ifose neologistice), 
Octavian Lupu („Limbajul de dincolo de 
cuvinte”, bine structurat), cronica literară 
de Mihai Batog Bujenniţă, Constantin T 
Ciubotaru, Melania Cuc, Ştefan 
Dumitrescu,  Lucian Gruia, Elisabeta 
Iosif, Cristina Ştefan la cărţi de Georgeta 
Blendea Zamfir, Mada Cazali, Adrian 
Erbiceanu, Maria Grădinaru, Menuţ 
Maximinian; Adriana Răducan, Francisca 
Stoleru, o prezentare-dialog cu 
voivodineanul cărturar Lucian Marina (de 
Elisabeta Iosif) ştiri culturale (remarcăm 
„Ziua Internaţională a iiei, 24 iunie”, 
Toronto-Canada), fotografii coperte, Delta 
Dunării etc. Fascinantă „Il Pollaiolo- 
Eliberatorul zborurilor”, de Adrian Botez, 
despre  un hoţ vestit din Florenţa anilor 

1600, care nu fura, ci eibera păsările 
captive în colivii. 

5. „Viaţa militară”, nr 41-42, 2014, 60 de 
pagini, Bucureşti, redactor-coordonator 
căpitan Constantin Piştea. Dincolo de 
articolele, fotografiile, ştirile militare- 
interesante-, apreciem frumuseţea reportajului 
despre colecţia de fotografii a ioalomiţeanului 
Costică Axinte, 1897-1984, cum şi textul 
despre  pictoriţa Georgeta Grabovschi, de C. 
Piştea, paginile  8-12, respectiv 55- 56  
fragmentul din romanul „Macii roşii”, de 
Alina- Sonia Raicu, poezia din proza lui Cril 
Estian („Capela din praf”), poeziile de 
Constantin Ardelean, Octavian Mihalcea, 
evocarea celui ce a stat zece ani şi 45 de zile în 
puşcării între 1948-1958, colonelul ® Lucian 
Petrescu, ofiţer topograf militar din 1942  
(articol-convorbire de Cristian Dumitraşcu. 
6.  „Gândul anonimului”, anul III, nr. 53-54, 
iunie 2014,  74 de pagini + copertele 
(„Napoleon încoronat de Timp scrie Codul 
Civil”, pictură de Manzaisse, din 1832. 
cuprinsul, reproduceri din picturile lui Cristian 
Bădescu, n. 1957 în Bucureşti, 30 de expoziţii 
în România şi peste graniţi, prezentat de V: G. 
Login şi O. Barbosa). Pe pagina 1, unde-i 
„Nota redacţiei”, (de unde aflăm că revista 
apare datorită muncii şi efortului financiar, 
onorante ale nonagenarului  col. Ion Mazere 
Luneanu, sprijinului preotului Vasile Iura, a 
profesorului Nicolae Dan şi a ing.  Gh. Indre- 
luneni, şi unde se mulţumeşte colaboratorilor) 
Gh. Indre mi-a scris: „Domnului Florin 
Grigoriu, cu mare preţuire”, la dăruirea 
revistei, ştiind că mă interesează revista 
prezentând Ardealul, istoria, inclusiv a 
comunei Luna din preajma Turdei, literatura - 
punctele tari ale publicaţiei.  
    Notăm din revistă: „E o lege nescrisă a 
comerţului – lasă-i pe clienţi să vorbească ce 
le poate mintea, nu te amesteca în vorbele lor, 
tu serveşte-i să vină şi mâine…” (proză 
memorialistică de Ion Mazere „Întoarcere în 
timp XI- Vremuri şi oameni”, aici despre 
băcanii, negustorii, muncitorii din Luna); 
„Omul trăieşte în iluzia simetriilor bizare şi în 
realitatea evadării din ele” (…) „Îmi este dor 
de munte şi trebuie să mă duc iarăşi acolo sus, 
sus de tot, la piatra aceea uriaşă, tăcută şi 
singuratică” (Gheorghe Văduva, în proza-
parabolă „Ultimul reper”, schiţă de antologie), 
„Trudeau de dimineaţa până seara ca să 
adune „norme şi procente” aducătoare de 
venit toamna, când „socotitorii” încheiau 
socotelile la C.A.P.”. ( din „Iarbă şi pleavă”, 
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de Sever Constantin Răduică, o schiţă 
umoristică, vorbind de o întâlnire între ţăranul 
Iarbă, şef de echipă, şi Pleavă, tovarăşul prim 
secretar de judeţ, într-o scriitură ca o partidă –
fulger de şah); „Datorită condiţiilor istorice, 
în anii cincizeci fuseseră promovaţi în armată 
şi unele cadre cu studii mai puţine, în schimb 
cu origine sănătoasă” (citat din „Bomba 
atomică”, schiţă de Ioan Bălăei, unde citatul 
îmi arată că autorul o cam dă „pe după 
chiersâc”, cum ar zice un consătean de-al meu, 
moldovean, când vorbeşte despre anii când 
elita intelectuală, inclusiv din armată cam 
stăteau prin închisori…, în rest, textul, 
descrierea, povestea, conflictul, finalul fiind 
literatură reală, evenimenţială); „Familia 
mamei Maria era venită de undeva din zona 
Munţilor Apuseni, iar numele lor avea o 
sonoritate aparte „odverean şi era singur 
familie cu acest nume din sat”. („Verii 
Mariei”, de Gheorghe Indre, descrieri 
biografice. Aici trebuie să spun că aş dori în 
numerele viitoare o prezenţă mai mare de 
biografii lunene, interviuri, fotografii, 
documente de familie, compuneri ale lunenilor 
din sat, inclusiv şcolarii- studenţii de azi, şi 
din lume.); „Puiu Călinescu (…) era actorul 
sărăcimii, iubit şi preţuit de către ei, şi asta îi 
răsplătea înzecit zbciumul lăuntric care-l 
mistuia, al talentului său hărăzit din belşug de 
natură” ( din fragmentul „Pălăria lui Tibişor”, 
din romanul- „Fundătura”, de Gabriel I. 
Năstase, un romancier realist înnăscut). 
„Biologic sunt optzecistă (nota mea Ce-o fi 
aceasta?!, mă-ntreb iar şi iar, cunoscând toată 
tevatura ismelor secolelor XX, XXI) (… ) o 
fiinţă fragilă şi puternică în acelaşi timp, 
naivă şi încrezătoare, căreia i se întâmplă 
mereu minuni (---)  Singurătatea e preţul 
poeziei. (…) Poezia mi-a adus prieteni, 
călătorii, iubire. (Răspunsuri din interviul 
scriitoarei-poet-critic literar Victoria Milescu 
şi poză artistică de Vasile Blendea, realizat de 
Gheorghe Stroe)  
    Interesante articolele: „Justiţie şi reformă”, 
de Gh. Indre, „Kosovo. Un perpetuum mobile 
al conflictelor interetnice”, de istoricul Nicu 
Vintilă- Sigibida, „Visul lui Putin”, de Ion 
Petrescu (analiză politică), jurnalul de 
călătorie în SUA- „Boston- Philadelfia- 
Washington”,  de Victor Emanuel Tolan, 
„Limba noastră-i o comoară”, de Gheorghe 
Diaconescu (de unde, musai, să cităm: „Spre 
exemplu, ca peste tot, am preluat şi noi 
noţiunea Watt care exprimă unitatea de 
măsură a puterii electrice active, ce poartă 

numele celui ce a definit-o, dar pe care nu o 
pronunţăm Uat, ca la origine, ci aşa cum se 
scrie. De asemenea peste tot a fost preluat şi 
termenul românesc Var, pe care nemţii îl 
pronunţă Far, care este dat unităţii de măsură 
pentru puterea electrică reactivă de către 
profesorul român Constantin Budeanu, care a 
demonstrat-o şi care din modestie nu i-a dat 
numele său, alegând o expresie simplă, 
sugestivă, uşor de pronunţat. Ca o paranteză, 
menţionăm că în DEX i se atribuie noţiunii 
Var provenienţă „fr. Engl”. Este o meteahnă a 
românilor de a-şi ignora propriile 
personalităţi. (…) Dacă e firmă străină, 
precum KAUFLAND, n-ai ce zice, dar lui nea 
Popescu care îşi botează firma NUMBER 
ONE în loc de NUMĂRUL UNU poţi să-i 
spui: Să-i fie ruşine!”); „Problema transilvană. 
Disputa teritorială românp-maghiară şi URSS. 
1940-946. Documente din arhive ruseşti”. 
(prezentare de istoricul Gelu Neamţu a cărţii 
cu acest titlu de la Ed. Eik1on, Cluj-Napoca, 
2014, 572 pagini. („Noi ne distrugem 
simbolurile patrioţilor noştri şi ei ridică statui 
falşilor martiri care pe pământul nostru, în 
ţara noastră, sfidează românismul şi istoria 
acestui popor, aşa cum s-a întâmplat la Arad, 
la Cluj- Napoca şi în multe alte locuri.”citat 
de la pagina 44); studiul de Ioan Bembea, 
„Învăţământul din Ţara Moţilor- câteva 
aspecte” 1934-1944,  („Dascălii au întreţinut 
în rândul populaţiei spiritul naţional şi cultul 
pentru eroi (…) La inaugurarea din 21 mai 
1927 -a monumentului eroului Horea- au 
participat 3.000 de moţi, 16 preoţi din 
împrejurimi şi multe autorităţi. Iniţiatorul şi 
principalul realizator a fost învăţătorul 
Nicodim Costea din Albac”.); Aniversarea a 
90 de ani de viaţă pentru colonelul Ion Mazere 
Luneanu, biografie şi… TESTAMENT (Citez 
doar punctul 1- „Consătenilor vă las Omenia, 
moştenire de la părinţi, alături de nume 
pentru a rămâne în veci alături de voi şi 
Istoria Comunei Luna, în care v-am imoralizat 
zbuciumul trecut pentru a rămâne ceea ce 
sunteţi, Români neaoşi”.), un articol aniversar 
de Ion Petrescu; Vasile Lechinţan cu evocarea 
„Martiri români din Luna şi din jur la 1848”, 
evocarea înlăcrimată „Traian Indre”-lunean, 
de fratele său Gh. Indre, ecouri de cititor, 
recenzii de Lucian Gruia (la Emil 
Lungianu,”Manifestul ludic, formule extreme 
în critica literară”, la Maria Calciu- 
„Dimineaţă fără noapte”). Poezia cuprinde 
poeme de Gheorghe Văduva („Când viaţa mă 
sugrumă, eu încă vieţuiesc” (…) „Când voi 
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aprinde focul, mă voi zidi în fum”- poeme într-
un vers din poemul „Deşert lângă izvor”, 
„Trăim mereu sub nori, căci norii ne dau 
viaţă”, poem într-un vers din poema „Nori”), 
Viorel Creţu („Eu nu sunt cel ce astăzi vă 
vorbeşte”), Cornel Balaban ( din poemul 
istoric -cronică „Judecata de Apoi”, începutul: 
„Generalul Basta/Declară asta:/ - Pus-am să-l 
taie/ Pe Mihai/ Că era musai –„), Sorica 
Pacioga (o fabulă „Adunare electorală nr. 
130”), Cornelia Violeta Popescu („Ce vrajă 
divină a agregat din vapori/ Chipuri de îngeri 
plutind printre nori?” doar un distih din 
poeme), Alexandru Pacioga (citat din „Cântec 
de iubire”, pentru soţia Sorica: „Eşti fiinţa 
pentru care scriu/ Şi-mbrăţişarea ţi-o ador”.) 
Şi aş încheia cu o mulţumire a elevei din clasa 
a VIII-a din Şcoala Gimnazială Luna, 
Mihaela-Cristiana Căluşet: „Vreau să 
mulţumesc redacţiei revistei „Gândul 
Anonimului” pentru revistele trimise, în 
special domnului colonel (r) Ion Mazere, 
pentru valoroasele cărţi despre istoria 
comunei noastre, scrise şi publicate de 
dumnealui, cărţi pe care le recomand tuturor 
celor care sunt interesaţi de istoria Comunei 
Luna”. 
   Domnule Gheorghe Indre, aştept numerele 
viitoare ale revistei.   

Florin Grigoriu, 30 octombrie 2014, Bucureşti 
 
PE SCURT DESPRE ŞASE CĂRŢI: 
 
1. Irina Alexandrescu, Învaţă-mă să simt, 

roman de dragoste, Editura Elisavaros, 
Bucureşti, 2014,  132 de pagini, patru 
capitole- „La spital”, „Acasă”, „Între două 
lumi” şi „Din nou acasă”.  

Cititoarele revistei”Avantaje” vor fi primele 
cititoare, fiind cadou de Crăciun al revistei, 
redactor-şef  Daniela Palade Teodorescu. 
Începutul:”- Domnule doctor, faceţi o confuzie 
în ce mă prieşte. Habar n-am cine este bărbatul 
acesta. Nu-l cunosc. Oricum, vă înşelaţi, nu 
este soţul meu.” Cartea se citeşte cu sufletul la 
gură, ca orice poveste de actualitate. 
2. Constantin Toni Dârţu, Personalităţi 

române şi faptele lor 1950-2000, Editura  
Studis, Iaşi, 2014, 506 pagini.  

Este volumul…60 (LX) al seriei. De data 
aceasta, pe lângă partea I unde se prezintă 
păreri despre această iniţiativă românească, 
după model englez, şi note şi fotografii de la 
lansările volumelor precedente la Timişoara, 
Cluj-Napoca, Bistriţa Năsăud, Bucureşti etc. 
sunt capitole consacrate următoarelor 

personalităţi- IPS Andrei Andreicuţ, IPS 
Vasile Costin Târgovişteanu, IP Justin Hodea 
Sighieteanu, pr. Ciprian Suărăşan, pr. Vasile 
Augustin, pr. Florea Mireşan, pr. Ioa Socolan, 
monah Nicu- Aureliu Steinhardt, pictori Sorin 
Spiridon Gâtu, Catinca Popescu; scriitorii: 
Adrian Păunescu, Nicolae Labiş, Grigore 
Vieru, Dora Alina Romanescu, Floarea 
Cărbune, Ioana Bud, Elena Forţu, Elena 
Stănescu, Paul Iancu; medic Corina Delia 
Dan- Morcea; ofiţeri: general avocat Pavel 
Abraham, căpitan- prizonier în Siberia Vasile 
Calfa; învăţător Eleonora Dârţu.  Volumele – 
prezentând viaţa şi activitatea unor cunoscuţi 
şi „necunoscuţi”, dar cu importante fapte de 
viaţă, de pe întregul areal al ţării, dar şi din 
străinătate - se află în marile biblioteci din ţară 
şi din străinătate,. Munca făcută de inginerul 
ieşean, scriitor, merită toată lauda. 
3. Nicu Doftoreanu, Tangouri…sub 

acoperire, versuri, Editura Editgraph, 
Buzău, 104 pagini, cu păreri interesante de 
Geo Călugăru, George Călin, Ion C. 
Ştefan,  Nicolae Vasile, Lucian Gruia, 
Vasile Groza, Cornel Balaban şi multe 
motouri din autori din preajmă, adică 
bucureşteni, scriitorul, inginer de muncă 
zilnică, fiind…capitalist, adică din 
Capitală, dar şi din alte oraşe sau din alte 
timpuri, precum şi din… cafenele- acestea 
mai glumeţe. Ştie să danseze graţios 
cuvinte, lucru remarcat şi la o recentă 
lansare la AGIR (Asociaţia Generală a 
Inginerilor din România)- Bucureşti, unde 
s-a arătat că autorul a mai participat la 
şapte reuniuni dansante, ceea ce ar 
însemna cam 700 de paşi/pagini de tangou 
(specie ce-o să-i poarte numele) literar. 
Voi cita un distih: „Când timpul mi-
ajungea până la umăr,/ Am încercat să-
nvăţ să-l număr.” 

4. Mihaela- Mariana Cazimirovici, 
Adevărurile lutului, versuri, Editura Ravex 
Coms,  Bucureşti, 2014, 140 de pagini.  

Este cartea de debut al unei visătoare 
frumoase, tinără ingineră, care urcă „pe scara 
ce duce spre nori”. Într-un sertar a găsit o 
„Sublimă frivolitate: E prea frivol să-ţi spun/ 
că vreau să revin/ pe fruntea ta,/ în braţele 
tale,/ în inima ta,/ în sensul tău,/ în viaţa ta, / 
înlăuntrul fiecărei celule/ străbătute / de 
răsuflarea sângelui tău/ înroşit în focul/ iubirii 
mele”. Notaţii interesante” în licăriri de 
argint” a unei poete ce „respiră cuvinte”. 
5. Vasile- Nicolae Mireuţă, Din pulberea 

uitării. Oameni şi caractere, ediţia a II-a, 
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Editura Centrului Tehnic Editorial al 
Armatei, 2008, 600 pagini. 

Cartea este o antologie de articole, interviuri şi 
reportaje apărute în presa militară ale unui 
autor plecat în lumea fără întristare şi suspin. 
Am primit-o de la fiul său, Mihai Mireuţă,  
într-o şedinţă, recentă, de cenaclu la Centrul 
Cultural „Sfinţii Arhangheli” din str. Ţepeş 
Vodă, sectorul 2, Bucureşti, în memoria celui 
ce a iubit pătimaş scrisul şi lumea militarilor 
României.  Cartea este sub un moto din 
Nicolae Iorga, scriitor drag bucovineanului 
care a fost: „Pentru a fi erou, ţi se cere 
caracter” şi cuprinde un număr de 179 de 
texte. Vom cita două ziceri din carte:  „Ostaşul 
român este de o vârstă cu ţara”.  „Viaţa 
ostăşească pe câmpurile aplicaţiilor tactice 
este aspră, bărbătească, dar căleşte caractere, 
voinţa de a învinge”. 
6. Luminiţa Zaharia, Transcrierea fonetică 

a iubirii, versuri, Editura Armonii 
culturale, Adjud, 2014,  308 pagini. 

Volumul este o culegere de poezii din nouă 
cărţi anterioare. Voi cita cinci fragmente din 
ceea ce a scris poeta, spunând totodată că 
literatura – poezie, proză,inclusiv 
memorialistică, teatru, eseu, critică şi istorie 
literară- scrisă de eleve, domnişoare/ domniţe, 
doamne în contemporaneitate este 
impresionantă. „Tu eşti ceva frumos care 
durează”. „Cu trandafiri şi cu sânge/ două 
vorbe nătânge:/ Te iubesc”.  Port  haine noi de 
împărăteasă/ visând să par adulţilor 
frumoasă”. „În această casă/ ordinea-i 
deplină./ Aer nu există,/ Respirăm lumină”. 
 

 Florin Grigoriu, 13 noiembrie 2014, Bucureşti. 
 
Stimate domnule Gheorghe Indre, 
 
 Mulţumindu-vă, deopotrivă, pentru bucuria pe 
care mi-aţi făcut-o, dăruindu-mi  minunata 
”Publicaţie independentă de cultură  şi informare-
Gândul Anonimului” nr. 53-54, Anul XII/15 iunie 
2014, cât  şi pentru că aţi apreciat că pot exprima 
un punct de vedere asupra rezultatului 
strădaniilordepuse cu pasiune, răbdare şi 
implicând mari dificultăţi pecuniare, pentru a ne-o 
oferi, fapt pentru care, fărăîndoială aveţi motive 
de, mândrie, la nivelul,la care se află astăzi,după 
cei 12 ani de apariţie neîntreruptă, sincer motiv de 
a văfelicita şi eu, alături de mulţi alţii care au 
făcut-o deja. 
Îngăduiţi-mi să vă consemnezcu majuscule  
numele dumneavoastră ION MAZERE, 
GHEORGHE INDRE, GHEORGHE VĂDUVA, 

membri fondatori ai unei publicaţii,ce apare 
trimestrial, îngrijită de ION MAZERE –
LUNEANU  şi GHEORGHE INDRE, cu un nmăr 
însemnat de pagini-74, într-un tiraj, mai mult decât 
onorabil(300 exemplare), ale cărei costuri sunt 
suportate(  şi nu sunt deloc neînsemnate) de 
membri fondatori  şi alţi susţinători. De lăudat 
gestul de generozitate de a oferi 100 de exemplare 
pentru a fi distribuite cu titlu gratuit pentru, 
colaboratori, anumite instituţii din zonă,  şi 
cetăţeni din comuna Luna, care doresc să vă afle  
şi prin aceasta să- şi îmbogăţească gradul de 
cultură  şi informare. 
Nu pot decât să mă bucur  şi să vă felicitpentru că 
sunteţi conectaţi la viitor, iar instituirea, începând 
cu anul 2009 a ”Premiului redacţiei ”Gâdul 
Anonimului!”, Care se acordă celui mai bun 
absolvent al clasei a VIII-a, este cea mai elocventă 
dovadă. 
Îngăduiţi-mi câteva aprecieri asupra revistei, pe 
care mi-aţi oferit-o, acordându-i de la început  
omare bilă albă începând de la copertă  şi până la 
ultima pagină, caratele lucrului bine făcut, sprijinit 
pe pilonii numiţi, vocaţie, creativitate, dăruire, 
pasiune  şi deschidere spre înnoire, pentru a 
răspunde, în primul rând, unui deziderat mereu 
actual”cre şterea limbii române şti  şi a apatriei 
cinstire”. Sunt de subliniat: varietatea subiectelor 
abordate, numele colaboratorilor–de la cele mai 
cunoscute la cele probând ambiţia  şi voinţa 
consacrării( sunt consemnate în nota de bilanţ a 
redacţiei, iconografie adecvată a materialelor 
publicate). 
Varietatea este dublată de o dozare judicios 
echilibrată  a materialelor ce o configurează. 
Detaliile tehnice sunt bine stăpânite  şi transpuse 
ca atare în revistă. Litera  potrivită pentru a putea 
fi citită şi de cei cu o acuitate vizuală  neaflată la 
parametri cei mai buni, hârtia de bună calitate 
serveşte bine rezoluţia textului tipărit. 
Muţumindu-vă, încă odată, pentru bucuria   şi 
onoarea ce m-aţi făcut-o, vă doresc dumneavoastră  
şi revistei, ce o păstoriţi, încă mulţi, mulţi  ani de 
aici  înainte, 
Geo Călugăru, Membru U.S.R 
 
 Impresii de cititor  
 
Prin bunavointa domnului Gh. Indre, co-editor, 
sponsor şi talentat autor de articole lecturez revista 
Gindul anonimului iata de aproape 3 ani. Pina 
acum nu m-am invrednicit sa multumesc colegului 
meu pentru aceste momente de tihna sufleteasca şi 
intelectuala dar sper sa remediez acum acest 
detaliu, deoarece un lucru bun merita laudat şi dat 
exemplu.  
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Pentru mine lecturarea articolelor din revista 
inseamna o traire intensa a acestora, pentru ca imi 
aduce recuperarea unui trecut apropiat în care 
oamenii pareau a apartine unei normalitati pe care 
acum o regasesc doar în aceste pagini de amintiri. 
Citesc mereu cu emotie revista şi ii simt apropiati 
pe autorii care impartasesc din experienta lor de 
viata cu mult talent. Astfel comuna Luna din 
judetul Cluj devine un reper spiritual fiindca acesti 
bravi nativi  o ridica la rangul de recuperatoare a 
memoriei şi a normalitatii, poate a tarii intregi.  
Primiti va rog multumirile mele pentru incintarea 
pricinuita de atita timp în tacere şi permiteti sa 
felicit pe dl. gr. br. (r) Gheorghe Vaduva care imi 
pare a avea talent scriitoricesc adevarat; daca ar fi 
fost sa scriu mi-as fi dorit sa o fac asemeni 
dumnealui exact în aceasta povestire, Ultimul 
reper, confesiune literara şi dovada a unui om 
care sfinteste locul. De asemenea mi-au placut 
foarte mult şi episodul relatat în Iarba şi Pleava a 
dlui Sever Constantin Raduica, dar şi povestirea 
gral. lt. Ioan Balaei Bomba atomica. Revista 
Gindul anonimului m-a facut sa descopar aceasta 
specialitate a armatei, aparatorii frontierelor, şi sa 
apreciez - tardiv - daruirea şi sacrificiul tuturor 
semenilor mei care au stat de straja permanent fara 
ca noi sa constientizam misiunea lor. Mi-a placut şi 
recuperarea unor amintiri din Bucurestiul interbelic 
în povestirea dlui conf. univ. Gabriel Nastase, 
Palaria lui Tibisor şi sint intru totul de acord cu 
apelul de bun simt al dlui Gh. Diaconescu din 
Limba noastra-i o comoara.  
Va doresc tuturor timp de aducere aminte, ragaz de 
scris şi incintare precum şi multe numere inainte.  
Liana Floarea  Puria  

 
Constatări 

...constat cu placere ca există reviste în care se 
(mai) poate citi ceva! 
Dupaoricecriterii de selectie, după orice gusturi, 
cat s-ar dori de rafinate, poate...urmand doar din 
curiozitatea de a vedea ce ascude în spatele  unui 
titlu. 
Dacă Gheorghe INDRE ar umple de pe acum, "cu 
vârf" stiloul "secat de cerneală" (deocamdată, 
ferice!, doar) lăsat prin testament de col.(r Ion 
MazereLuneanul...şi ar aşterne pe hârtie, mai în 
amănunt, ceva de dinainte şi ceva de după "VERII 
MARIEI"...continuând povestea (inainte şi înapoi), 
l-aş citi, cu siguranţă, pe nerăsuflate! 
Există în stilul narativ al autorului ceva din Panait 
ISTRATI: locuri, oameni...obişnuiţi (şi totuşi 
diferiţi!) despre care "vrei să afli"! Lectura te 
atrage, descrierea "te fură"! Îmi place!... 
La Gheorghe INDRE, stilul, pentru ca vorbim deja 
de un stil, transpare, inevitabil, chiar şi-atunci când 
întocmeşte o notă biografică...Urmăriţi asta, 
citind-o pe cea referitoare la regretatul Traian 
INDRE, fratele autorului...Poate, teama de 
subiectivism şi "grija" de a fi neapărat  obiectiv, 
aliniază "nota" în rândul unei povestiri cu stil... 
Sperând că voi citi mai mult în revista "Gândul 
Anonimului", aşteptând cuminte ediţia...120 (ca să 
nu umblu prea mult la numărul ediţiilor deja 
apărute in 12 ani), semnez şi îmi asum cele spuse, 

 
Mache Marian Gheorghiţă

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semnal în  ProArme  septembrie –decembrie 2014 
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Incursiune în lumea artelor plastice 
Stela VESA 

 
                        

                                          
 

 
        
 
 
 
                       
 
                      
           
             
 
 
 
 
 
 
                          
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    

 

 Expoziţii personale (selecţie): 
2014 - Galeria “Calea Victoriei 33”, București 
2014 - Casa de licitații și galerie „Prințesa 
Anastasia”,  Oradea, România; 
2014 -”Le Primntemps des Muses”, Consiliul Europei, 
Geneva, Elvetia; 
2014 -”The  Touch of Muses”, Palatul ONU, Geneva, 
Elvetia; 
2013 – Muzeul Naţional Cotroceni, Bucureşti, Romania; 
2011 –“Regăsiri II”, Muzeul Municipal Beiuş, Romania; 
2010 -”Regăsiri I”, Galeria de Arte Vizuale UAP, 
Oradea, Romania 
2009 – Muzeul Municipal Beiuş, Romania; 
2008 – Romexpo, Luxury Show, Bucureşti, Romania; 
2008 – Galeria Olimpya, Atena, Grecia; 
2007 – Muzeul Municipal Beiuş, Romania; 
2004 – Muzeul Municipal Beiuş, Romania; 
2006 - Galeria Metzler St., Denver, USA; 
2001 – “Zilele Beiuşului”, Primăria Beiuş, Romania; 
2000 – Galeria UAP, Oradea, Romania; 
2000 – Galeria “Joe Daisi Studio”, Anglia; 
1999 – Muzeul Orăşenesc, Beiuş, Romania; 
1997 – Muzeul Orăşenesc, Beiuş, Romania; Galeria 
UAP, Oradea, Romania; 

 

Stela Vesa 

Expozitii internationale  de grup selecție  
2014 – Galeria Mar, Barcelona, Spania; 
2014 – Galeria Arimany, Tarragona, Spania; 
2014 – Muzeul National de Arta al Republicii Moldova, 
Chisinau, Republica Moldova; 
2013 – Bienala internationala de picture, Arad, Romania; 
2013 – Artisti fara frontier, Balcic, Ruse, Bulgaria; 
2013 – Galeria Mar, Barcelona, Spania; 
2012 – Galeria Salduba, Zaragoza, Spania; 
2012 – Expozitie colectiva: Final de sezon, Galeria 
Salduba, Zaragoza, Spania; 
2011 – Galeria Terra Ferma, Lleida, Spania; 
2010 – Galeria Mar, Barcelona, Spania; 
2010 – Galeria E.Arimany, Tarragona, Spania; 
2009 – Trienala de arta, Muzeul Tarii Crisurilor Oradea – 
Debretin, Romania-Ungaria; 
2006 – Bruno Gallery, Tel Aviv, Israel; 
2006 – Salonul de arta contemporana, Muzeul Tarii 
Crisurilor, Oradea – Debretin, Romania-Ungaria; 
2005 – Salonul de toamna, Debretin, Ungaria; 
2004 – “Prezente romanesti la NY”, Manhatann – Soho – 
New York, S.U.A.; 
2002 – 2005, Cofondatoare a grupului Ava Gallery, 
S.U.A.; 
 

 
O seară la biliard 62x62 cm 

 
Case în Transilvania 50x50cm 

portofoliu 

 
Invitație în infinit 50x50 cm portofoliu 

 
Portret de familie 75x75 cm 

 
O dupa masa în familie 70x70 cm 

 
O după amiază cu iluzioniști 70x70 cm  

Cu simtul ei unic al culorii, liniei si 
compozitiei, Stela Vesa (1946) creaza 
portrete care sunt in acelasi timp 
fantastice si elegante, surprinzandu-si 
subiectele in momente de meditatie sau 
dialog intim. Senzualitatea exuberanta a 
lucrarilor sale transporta privitorul in 
lumea picturala a artistei, creandu-i astfel 
o imagine de nesters a momentului, care 
comunica cu toate simturile. 
Izolarea relativa in care artista a ales sa 
traiasca si sa picteze i-a permis sa isi 
dezvolte un stil singular, cu o forta si 
nivel al expresiei rar intalnit. Lucrarile ei 
reprezinta o adanca explorare a culorii si 
a esentei formei umane, portretele ei 
abunda in miscare si fluditate a formei; 
iar paleta sa coloristica, vibranta, 
provoaca in mod intentionat un raspuns 
puternic emotional si senzual in privitor. 
Fiecare creatie unica a pictoritei 
reprezinta cautarea sa continua de a 
comunica emotiile si dorintele pure pe 
care toti le impartasim, prin prisma unui 
alt timp, un alt loc, sau un alt univers, un 
loc care pastreaza un sens al armoniei si 
elegantei care, poate, mai exista numai in 
amintirile sau visele noastre. 
Tateo Nakajima, dirijor, Artec, New 
York, USA, 2014  

Universul pictural al Stelei Vesa e prin 
excelenţă unul feminin, infuzat  de 
muzicalitate asemeni unui plic cu ceai  ce-şi 
eliberează aromele odată cu aburii fierbinţi 
ai apei. In acest univers patronat de Muze, 
plin de savori,  cochetării, 
seducţii,   prezenţa masculină e 
restricţionată: o întâlnim doar în cupluri şi, 
uneori,  sub o formă spectrală, de joc 
secund, în concertele câmpeneşti puse sub 
semnul lui Bachus. Dar cîmpul pictural 
rămîne darnic, abundă chiar, în nenumărate 
prezenţe neaşteptate: flori, păsări, nori, 
perle, umbrele, claviaturi fantaste, 
flauturi  fermecate, pălării invoalte, 
bijuterii, pisici, … şi câte şi mai câte alte 
piese întâlnim acolo, alese din năstruşnica 
recuzită a seducţiei feminine.  
 
Prof. univ.  Dr. Ramona Novicov, Critic 
de artă, 2012 
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Incursiune în lumea artelor plastice 
Stela Vesa 

 
 
 

 
 
 
 
     
 
 

       
 
 
 
 
 

- Absolventa a Facultatii de Arte Plastice 
din cadrul Universităţii Timişoara 
- Membră a Uniunii Artiştilor Plastici din 
Romania 
- Membra a Grup D art Escola Spania 
- Membra a International Association of 
Art UNESCO 

 
                            Stela Vesa 
Participă cu expozitii personale la: 
Palatul Națiunilor Geneva, 2014 Elvetia 
Consiliul  Europei, Strasbourg 2014 
Galeria “Calea Victoriei 33” București 
2014 
Muzeul Național Cotroceni 2013 Bucuresti 
Galeria de Arte Vizuale Oradea 2010 
Galeria Olympia. Atena 2007 
USA –AVA-Gallery New York 2004 
Angelsback Gallery 
Bastad Suedia 1994, etc. 
  
Pictorita Stela Vesa are tablouri in colectii 
particulare din USA, Suedia, Franta, 
Belgia, Olanda, Anglia, Australia, 
Germania, etc. 
  
 
 

 
Intermezzo în Transilvania 

101x100 cm 

 
 

Bluza românească 75x45 cm 

 
Ia  românească 75x45 cm 

 

    
Muses before the concert (2014) 90X140 cm 

            Stela Vesa are motive să fie mulțumită de viața dumisale la șevalet. În opinia mea a obținut mai mult decât a  
îndrăznit să intuiască. Tablourile au sonoritatea și pregnanța muzicilor preclasice și în egală măsură, o logică proprie 
seducătoare…Creația doamnei Vesa are o dominantă in care frenezia noului e dublată de o mare doză de confort optic și 
intelectual, izbutesc un consistent aport de imaginație, originalitate, pe un fond de răsfaț de verosimil în fantastic și de 
constanță în inventivitate” 
Tudor Octavian, Critic de artă, București, 2013 
 

”Muzicalitatea conținută in modul de orchestrare a ritmurilor și a planurilor, se asociază cu acuratețea la 
nivelul fiecărei lucrări. Armonia poetică născută din valorizarea culorilor pure, calde, din orchestrarea luminii, 
dominatoare și discretă, în același timp, creiază o atmosferă cu sugestii și înclinații spre fantastic. Pictura ei din ultima 
perioadă, acaparează prin sensibilitatea gestului creator, impune prin formule stilistice și compozitionale (…) 
generatoare de echilibru interior, de sentimente ce oscilează constant între sacru și profan” 

 
Prof. univ. dr. Aurel Chiriac, directorul Muzeului Țării Crișurilor Oradea, 1997 
 


