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Revista „Gândul Anonimului” nu a apărut din senin. Ea s-a născut dintr-un clocot de 
cunoaștere, de exprimare, de comunicare, de creație. Mai întâi, a fost o simplă foaie A 4 a cenaclului 
literar  „Anonimul”, inițiat de colonelul (r) Ion Mazere, un împătimit de istorie, arheologie și 
literatură,  la care a aderat, începând cu anul 2006,  și inginerul dr. Gheorghe Indre, un alt 
împătimit al literaturii, științei și artei, ambii născuți în comuna Luna, din miezul României și 
ajunși, cu foarte mulți ani în urmă, aici, la kilometrul zero al României. Lor li s-au alăturat 
ceilalți, adică noi, toți, din ce în ce mai mulți și din ce în ce mai adânc ancorați în rădăcinile 
pământului și ale sufletului românesc. Revista și-a perfecționat între timp formatul, conținutul 
și aria de cuprindere, dar esența ei a rămas aceeași: forța de expresie a gândului anonim și a 
sufletului acestui pământ și al acestor oameni care trăiesc intens tumultul cunoașterii, neliniștea 
creației și vibrația nemărginimii românescului din cuvânt, din imagine, din culoare și din gând. 
Nu este o revistă contemplativă, descriptivă și neangajată în nimic, ci una vie, activă, uneori chiar 
furtunoasă, arondată la izvoarele din care venim, la realitățile pe care le trăim și la idealurile la 
care nu vom îndrăzni vreodată să nu aspirăm..  

GÂNDUL ANONIMULUI
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EDITORIAL

Un modul de 
timp de 30 

de ani reprezintă o 
perioadă nesem
ni ficativă ca du
rată în istoria 
mul  t i  mi l ena ră 
a omenirii sau 
chiar în istoria 
multiseculară a 
unui continent, a 
unui popor, a unei 
națiuni; dar din 
punctul de vedere 
al conținutului de 

fapte, de întâmplări semnificative, transformări 
surprinzătoare și neașteptate pe care le aduce, 
depinde foarte mult când este plasat în timp acest 
modul de 30 de ani, în zorii civilizației, în perioada 
ei antică sau medievală, în epoca modernă sau în 
contemporaneitatea clocotitoare și explozivă pe 
care noi o trăim. De exemplu 30 de ani cât a durat 
în centrul Europei războiul din prima jumătate 
a secolului al XVIIlea, cunoscut în istorie ca 
Războiul de 30 de ani de schimbări semnificative 
în cultura, gândirea și civilizația europeană și 
mai ales în configurația geopolitică a vremii, 
având drept consecință redesenarea granițelor și 
a teritoriilor ocupate de Sfântul Imperiu Romano 
German, pregătind terenul pentru explozia și 
dezvoltarea statelor națiuni în secolul al XIXlea, 
după războaiele napoleoniene și revoluțiile care 
au avut loc, pe când 30 de ani care au zguduit 
fizica. Istoria teoriei cuantice, o carte de succes 
scrisă de marele fizician George Gamow în 1966, 

 ENERGETICA ROMÂNEASCĂ 
DUPĂ 30 DE ANI DE DEMOCRAȚIE

arată progresele uluitoare și revoluționare ale 
cunoașterii omenești înregistrate în 30 de ani 
în  domeniul fizicii în prima parte a secolului 
al XXlea. Ritmul progreselor omenirii în 
cunoaștere sa accelerat permanent, pe măsură ce 
minți strălucite, din toate domeniile de studiu și 
cercetare a lumii, au iluminat și descifrat mistere 
și teritorii de explorare  mentală tot mai diverse, 
mai complicate, considerate  incredibile prin 
îndrăzneala și noutatea soluțiilor și modelelor 
propuse, cum a fost revoluția din matematică 
produsă de geniul creator al marelui GEORG 
Cantor  părintele  teoriei mulțimilor contestat și 
neacceptat de mari savanți ai vremii.

Din punctul de vedere al editorialului nostru, 
perioada care mă interesează este cuprinsă între 
1989 și 2019, se referă la istoria contemporană a 
României  și include și scurta mea trecere activă 
pe acest pământ. Ea însă a fost precedată de o altă 
perioadă de 30 de ani cuprinsă între anii 1959 și 
1989, pe care am trăito de asemenea foarte intens 
poate, din anumite puncte de vedere, mai intens și 
mai productiv pentru propria mea existență decât 
cea menționată la începutul acestui paragraf. 
Pentru a desluși corect înțelesurile personale ale 
transformărilor sectorului energiei din ultimii 30 
de ani cu care, așa cum am precizat, existența mea 
sa intersectat zi de zi, voi explora comparativ 
cele două perioade trăite.

În anul 1958, la 28 iulie, sa înregistrat un 
eveniment fast pentru istoria contemporană a 
României. Armata sovietică a părăsit teritoriul 
țării noastre cu toți cei 35000 de membri civili 
și militari ai ei, decorați pentru contribuția adusă 
la eliberarea țării de sub jugul fascist, și cu toate 

Gheorghe INDRE

Timpul care a trecut e bun trecut. El nu poate 
fi nici negat, nici uitat, nici schimbat, nici modificat. 
Timpul prezent nu este totdeauna o urmare a timpului 
trecut, ci doar un alt timp care, tot așa, vine și trece. 
Precum pașii, oamenii și vremuirile... 
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tancurile și celelalte categorii de armament care 
le deținea în România. În aceste condiții România 
devenea atunci singura țară din tratatul de la 
Varșovia fără trupe de ocupație pe teritoriul ei, cu 
alte cuvinte, o țară liberă și independentă, o națiune 
suverană, care șia putut permite săși croiască 
singură destinul și să își planifice dezvoltarea 
economică și socială în acord cu interesele de 
progres și prosperitate ale poporului român. În 
acea perioadă de 30 de ani, țara întreagă a devenit 
un imens șantier, sau construit întreprinderi și 
ulterior mari platforme industriale, sau construit 
orașe întregi, sau construit mari sisteme de 
irigații pentru agricultură, sau construit școli, 
spitale, instituții de învățământ superior, sau 
construit chiar și biserici, drumuri, căi ferate 
etc. și, pentru ca toate acestea să poată funcționa 
și să se poată dezvolta, sa construit Sistemul 
Energetic Național, format din centrale termo 
și hidroelectrice de mare putere, rețele electrice 
de foarte înaltă, înaltă, medie și joasă tensiune, 
care erau susținute de mine de cărbune cu 
exploatare de adâncime și de suprafață, instalații 
de explorare și exploatare a resurselor de petrol 
și gaze naturale, toate realizate proporțional și 
corelat pe baza de planuri cincinale de dezvoltare 
economică și socială. A fost un efort colectiv 

EDITORIAL

uriaș, care a necesitat sacrificii și multă angajare 
de competență, a necesitat școlarizare de 
specialiști în toate domeniile și pe toate nivele de 
pregătire: muncitori, maiștri, ingineri, profesori, 
medici, juriști etc. În 1960, la începutul acestei 
perioade de creștere economică și de dezvoltare 
socială, am intrat în școala generală de 8 ani, după 
absolvirea căreia destinul meu uman sa împletit 
cu evoluția industriei energetice: am urmat 
cursurile Liceului Industrial energetic de la Cluj și 
mai apoi cursurile Facultății energetica din cadrul 
Institutului Politehnic din București, iar după 
absolvire am lucrat numai în domeniul energetic 
până la pensionare, astfel încât în 1989 aveam 10 
ani de experiență ca inginer electroenergetic în 
activitatea de distribuție a energiei electrice în cea 
mai mare și mai dezvoltată rețea de distribuție din 
țară, rețeaua care alimenta municipiul București. 

În linii mari acesta a fost conținutul primului 
modul de 30 de ani din viața sectorului energetic 
pe care iam trăit. Poate cel mai folosit cuvânt 
legat de viața personală din această perioadă a 
fost cel de șantier. Tata lucra pe șantier și, din 
munca lui, șia întreținut numeroasa familie; în 
toate orașele existau șantiere de construcții de 
locuințe, de construcții civile sau de construcții 
industriale, în anii de liceu și în anii de facultate 
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am făcut vizite și excursii de studii pe marile 
șantiere din domeniul energetic, cum ar fi 
șantierul de construcție al hidrocentralei Tarnița, 
șantierele de construcții montaj pentru linii 
electrice. După absolvirea facultății, deși lucram 
întro întreprindere de distribuție pe partea de 
exploatare, colaboram cu șantierele de construcții 
montaj pentru stațiile și rețelele electrice care se 
dezvoltau, se modernizau și se înnoiau continuu.

Cea de a doua perioadă de 30 de ani, 1989
2019, a fost perioada democratizării sistemului 
social politic, perioada posibilităților de alegere 
a drumului propriu, iar din punctul de vedere al 
sectorului energetic a fost perioada reformării 
continue, a multor transformări cu caracter 
pozitiv, dar și a multor transformări dureroase 
pentru mulți lucrători din sector.

Din punctul de vedere al propriei experiențe, 
singura despre care pot vorbi fără riscul de a face 
greșeli foarte mari și fără necesitatea recurgerii 
la un uriaș efort de documentare, așa cum este 
gândit acest editorial, începând cu 1991 am 
lucrat preponderent în activități cu caracter 
de management, am fost implicat în amplul și 
complicatul proces de restructurare a industriei 
energiei electrice, nevoită să se adapteze noilor 
condiții sociale și economice, noilor provocări cu 
care întreaga societate și economie românească 
se confruntau pentru a putea plăti prețul libertății 
dobândite după sângeroasele evenimente din 
decembrie 1989. Această perioadă de 30 de 
ani se poate segmenta din punctul de vedere al 
evoluției sectorului energetic în două mari etape: 
prima etapă este cuprinsă între 1990 și 2006 (16 
ani), până la 1 ianuarie 2007 când România a fost 
admisă în UE ca membru cu drepturi depline, și 
a doua etapă cuprinsă între 20072019 (14 ani), a 
cărei desfășurare o trăim în prezent.

După 1989, a început un nesfârșit proces de 
tranziție spre modelul nou de economie de piață 
și întreaga activitate economică șia modificat 
conținutul și desfășurarea. Sa schimbat 
treptat, treptat totul: limbajul folosit, legile, 
reglementările, comportamentul oamenilor, toate 
sistemele de valori, ierarhiile în plan economic și 
mai ales social, societatea sa împărțit în elite și 
vulg, au apărut marile averi și, de cele mai multe 
ori asociate lor, aroganța și disprețul  proaspeților 
îmbogățiți față de omul de rând.

EDITORIAL

În limbajul lucrătorilor din sector, a început 
să fie tot mai puțin folosit cuvântul șantier, 
constructor și investiție. Zeci de proiecte de 
centrale hidroelectrice și termoelectrice aflate 
în diferite stadii de execuție au fost întrerupte 
și multe abandonate total. Nici în domeniul 
rețelelor electrice lucrurile nu au stat mai bine, cu 
deosebirea că numărul marilor proiecte era mai 
mic. Restructurarea industriei și a agriculturii 
au condus la scăderea drastică a consumului de 
energie, multe instalații de producere – în mod 
deosebit centralele electrice de termoficare, 
dependente de consumul de abur industrial și apă 
caldă pentru nevoile industriei – sau confruntat 
și se confruntă și azi cu mari probleme de 
funcționare din cauza lipsei de consum, în mod 
deosebit în perioadele de vară.     

În prima perioadă din acest modul, deși 
începuse o neterminată, nici până azi, tranziție spre 
economia de piață, statul avea încă un important 
rol în economie, și încă mai putea controla 
dezvoltările din sectorul energetic. Această 
situație a permis, de exemplu, finalizarea Unității 
nr.1 din CNE Cernavodă, pusă în funcțiune în 1996 
și a Unității nr. 2 din aceeași centrală, finalizată și 
pusă în funcțiune în 2007, ambele fiind realizate 
cu o schemă de garantare a împrumuturilor de 
către Ministerul de Finanțe, neexistând pe atunci 
interdicția ajutorului de stat. Sunt cele mai mari 
investiții realizate în sector în ultimii 30 de ani și 
ale căror performanțe de exploatare sunt foarte 
bune. În a doua perioadă, după 2007, în sectorul 
de producție, favorizate de legislația privind 
promovarea valorificării resurselor energetice 
regenerabile, grație modificărilor legislative, au 
început ample programe și proiecte de investiții 
private în domeniul centralelor electrice eoliene 
și centralelor electrice fotovoltaice susținute de 
schema de subvenționare prin certificate verzi 
tranzacționate pe o piață a certificatelor verzi – 
permise și încurajate și de legislația UE. Asociate 
acestor proiecte, sau promovat și proiecte de 
investiții în rețelele electrice de transport și 
distribuție. Impactul acestor scheme asupra 
marilor consumatori industriali și măsurile luate 
au redus ritmul acestor categorii de investiții. 

După alegerile din 1996, situația politică 
sa schimbat radical, procesele de restructurare și 
reformă sau adâncit și sau accelerat, a început 
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marea privatizare, sa creat cadrul legislativ și 
instituțional care a permis privatizarea marilor 
întreprinderi industriale, bazat pe teza că statul 
este cel mai rău proprietar, teză care, din păcate, 
sa dovedit nu întotdeauna fructuoasă. Au 
dispărut, după privatizare, aproape toate marile 
platforme industriale din București și din alte 
mari orașe, pe terenurile ocupate de acestea 
sau construit ansambluri rezidențiale, investiții 
fără mare bătaie de cap pentru investitori și 
foarte profitabile, unele din terenurile ocupate 
de anumite întreprinderi bucureștene au fost 
cumpărate de foști directori care șiau construit 
vile și case cum nu visaseră niciodată. De regulă, 
după privatizare, întreprinderile nu au mai fost 
menținute, ba mai mult, au fost demolate, rase 
cu buldozerul ca să elibereze terenurile pentru 
proiectele menționate anterior.

Dar după 2007, cel mai dezarmant fenomen 
a fost migrația populației active; România a 
devenit o țară abandonată de mulți dintre proprii 
ei locuitori, mânați de dispariția locurilor de 
muncă și atrași de marile diferențe de salarizare.

Toate aceste transformări radicale au 
afectat și sectorul energetic, supus unor continue 
procese de restructurare și reformă. În procesul 
de pregătire a aderării la UE și al negocierii 
capitolului XIV energie, au fost demarate 
procesele de privatizare în domeniul energetic. Au 
fost privatizate la început companii de distribuție 
a energiei electrice, companii de distribuție a 
gazelor naturale, Societatea Națională Petrom, 
au fost listate la bursă CNTEE Transelectrica, 
SC Electrica. Ca urmare a acestor transformări, 
sau introdus metodele de guvernanță corporativă 
specifice economiei de piață, evident toate fiind 
posibile datorită evoluției cadrului legislativ 
și instituțional și dezvoltării sistemului de 
reglementări necesare pentru înființarea și 
dezvoltarea piețelor de energie electrică și gaze 
naturale în acord cu dezvoltările din UE pentru 
crearea pieței unice de energie la nivelul Uniunii 
Europene.

Azi, piața de electricitate din Romania 
este interconectată la nivelul pieței pentru ziua 
următoare și la nivelul pieței intrazilnice, piața 
de echilibrare este funcțională, iar Transelectrica 
implementează reglementările UE prin care sau 
aprobat codurile de rețea și codurile de piață 

elaborate de ENTSOE sub coordonarea ACER.
Toate aceste aspecte și multe altele 

reprezintă reale progrese în evoluția sectorului 
energetic din România în acord cu dezvoltările 
din UE, dar există numeroase particularități 
care ar trebui inventariate și analizate, care din 
păcate nu pot fi făcute în spațiul limitat al acestui 
editorial.

Ceea ce este important în opinia noastră 
este impactul acestor transformări asupra forței 
de muncă din sector  și perspectivelor ei de 
dezvoltare. În februarie 2010, în revista PatronaE, 
publicam un articol de analiză și reflecție intitulat 
Rezultatele reformei. După 20 de ani, în care, cu 
tristețe și o anumită îngrijorare, firești pentru că 
pe atunci eram activ,  scriam: 

„Iniţial recrutarea, selectarea şi angajarea 
perso nalului de conducere cu rol decizional 
semnificativ în companiile şi instituţiile nou create 
s-a făcut prin concurs, chiar dacă foarte adesea 
concursul era formal,  treptat însă regulile s-au 
modificat şi posturile se ocupă prin numiri care nu 
mai au nevoie nici măcar de acoperirea formală a 
unui exerciţiu de organizare a concursului.

În confuzia de evaluări a contribuţiilor la 
obţinerea rezultatelor economice despre care am 
vorbit anterior, şi considerând multele obligaţii şi 
constrângeri pe care le au cei ce trebuie să ia aceste 
decizii s-a ajuns la situaţia paradoxală în care 
experienţa, pregătirea profesională şi în cele din urmă 
competenţa reală să conteze tot mai puţin şi uneori să 
nici nu intre între criteriile de selecţie, sub acoperirea 
formală dată de principiul managerial conform 
căruia cei ce conduc «trebuie să folosească privirea 
din elicopter», imaginea de ansamblu, detaliile 
rămânând întotdeauna în seama unor lucrători 
care trebuie să–şi facă treaba corect şi despre care 
se presupune acest lucru. Dacă nu competenţa şi 
experienţa sunt criteriile majore de selecţie, atunci, 
totuşi, care sunt acestea ? Practica o demonstrează 
că sunt fidelitatea şi loialitatea faţă de cel care a făcut 
numirea, capacitatea de a nu crea probleme şi de a nu 
lua decizii incomode şi neproductive în raport cu tot 
felul de priorităţi dintre care multe netransparente şi 
uneori de neînţeles.

Riscurile derivate din acest climat sunt, pe 
de o parte, un mecanism de decizie alterat şi afectat 
uneori de alte interese şi influenţe - altele decât cele 
rezultate din necesităţile şi priorităţile industriei 
energetice, pe de altă parte inhibarea  preocupărilor 
de autoperfecţionare a personalului, în absenţa 
posibilităţii de a  pune în aplicare  celebra deviză 

EDITORIAL
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napoleoniană conform căreia «În raniţa fiecărui 
soldat se află bastonul de mareşal!»,   scăderea 
atractivităţii companiilor din sector, tendinţa celor 
tineri de a migra spre mediul privat după ce s-au 
format ca specialişti, au confirmat valoarea lor 
profesională şi cunosc problemele tehnice şi/sau de 
organizare şi funcţionare a pieţei. ”

În ultimul articol despre reformă din seria de 
10 din perioada ’99-2000 publicate în Impuls am 
încercat să identific aşteptările principalelor părţi ale 
societăţii interesate sau afectate de schimbările din 
sectorul energiei de la reforma în acest sector. Încă 
sistemul politic pe atunci nu era atât de perfecţionat 
ca cel de azi şi mai avea o brumă de respect pentru 
fondul lucrurilor şi, deşi tentaţia superficialităţii era 
foarte mare, aceasta nu producea erodări atât de 
vizibile ale credibilităţii instituţiilor şi structurilor 
create prin reformă. Iată de ce atunci, în seria de 
aşteptări enumerate, nu am menţionat şi pe cele ale 
partidelor politice. Azi, acest lucru este observabil 
uşor, partidele aşteaptă posturi pentru clienţii lor, 
fie membri de partid, fie susţinători ai campaniilor 
electorale - posturi   în general foarte bine plătite 
şi, dacă vin la putere şi numărul acestora nu este 
suficient, prin restructurare înfiinţează atâtea câte 
trebuie. 

În anumite cazuri, nici această măsură nu 
este suficientă şi atunci fac tot felul de maşinaţiuni 

şi presiuni pentru  a da la o parte experţi angajaţi pe 
competenţă şi neînrolaţi politic, pentru a-şi satisface 
nevoile de numiri. Acest registru de rezultate ale 
reformei este poate cel mai dăunător pe termen lung 
în măsura în care va deveni o practică încetăţenită, 
care va face ca după fiecare schimbare la putere toţi 
oamenii acestei ţări care îşi închipuie că pot trăi pe 
picioarele lor, bazaţi pe strădania de a fi serioşi şi pe 
eforturile de a se menţine competenţi într-un domeniu, 
fără a se implica din punct de vedere politic, cu alte 
cuvinte fără a fi putut să fie convinşi de unul dintre 
partide că merită să activeze pentru el, trebuie să fie 
pregătiţi pentru a plăti această atitudine demnă cu 
preţul alunecării pe scara promovării profesionale. 

Ca şi în precedentul articol, optimist gândind, 
ne exprimăm speranţa că aceste stări de fapt sunt 
trecătoare şi că aspectele critice sesizate vor fi 
considerate corespunzător în evoluţiile viitoare ale 
reformei, ale cărei rezultate le vom comenta şi în 
numerele viitoare, şi a cărei dezvoltare este departe 
de a se fi încheiat.”

Fără a intra în detalii, din lipsă de spațiu, 
și promițând că vom încerca să continuăm aceste 
reflecții nu putem decât să constatăm că situația 
nu numai că nu sa îmbunătățit ci, dimpotrivă, sa 
înrăutățit incredibil dar, ca și acum zece ani, credem 
că speranța de mai bine trebuie să moară ultima. 

Gheorghe Indre, 3 decembrie 2019 

Luminița Gliga, Waiting, acrylic on canvas, 30 x 30 cm
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În cabinetul colonelului dr. 
Ştefan Vasilescu, se afla 

un ofiţer tânăr, palid şi vizibil slăbit. 
Asculta cu atenţie recomandările 
medicului, în timp ce răsucea în 
mâini biletul de ieşire din spitalul 
militar.

— Tinere, să nu uiţi nici o 
clipă că, dacă vrei în continuare să 
fi viguros şi puternic, să faci sport 
şi dragoste până la bătrâneţe, trebuie 
să respecţi un regim alimentar şi de 
efort fizic extrem de sever, cel puţin 
un an de zile!

Trebuie să şti că duşmanul nr. 1 al sănătăţii ficatului 
este alcoolul! Orice tratament medicamentos este anulat 
dacă vei consuma alcool. Să nu înţelegi greşit, după un an 
vei putea bea chiar şi „tărie”, dar treptat şi câte puţin, mai 
mult să guşti...

Deocamdată pleci în concediu medical şi revii după 
o lună, să refacem analizele pentru hepatita epidemică pe 
care ai contactato în frontieră. Vom vedea atunci cum stăm.

— Vă mulţumesc foarte mult şi vă asigur că voi 
respecta tot ce miaţi cerut! Când mă voi întoarce, veţi 
constata asta.

Locotenentul Iulian Bălan deţinea funcţia de locţiitor 
al comandantului companiei de grăniceri Cumpăna şi, fiind 
necăsătorit, deşi îşi luase o cameră cu chirie în comună, 
dormea şi lua masa în cazarmă.

Întro zi, pe la jumătatea lunii noiembrie, după ce 
căzuse deja prima zăpadă, ofiţerul sa întâlnit întâmplător cu 
o cunoştinţă, profesor la şcoala generală. Acesta, după ce la 
privit mai atent, la sfătuit să se ducă la dispensar, săl vadă 
un doctor. După părerea profesorului, locotenentul făcuse 
o hepatită epidemică, denumită în popor „gălbenare”. Se 
vedea clar după culoarea pe care o luaseră faţa bolnavului 
şi îndeosebi, albul ochilor.

La vizita medicală, doctoriţa din comună, văzând 
aceleaşi „semne exterioare” ale bolii a confirmat hepatita şi 
la anunţat pe ofiţer că va chema salvarea pentru al duce la 
spital, boala fiind contagioasă.

Ofiţerul, la început, na luat în serios diagnosticul, 
mai ales că nu se simţea bolnav de loc. Şia luat cele necesare 
pentru spital şi sa dus înapoi la dispensar, să aştepte 
salvarea. A stat acolo cât a stat şi, plictisinduse, a luato 

CU DRAGOSTE

General locotenent Ioan BĂLĂEI

pe strada principală în sensul 
din care trebuia să vină maşina. 
Ajuns în dreptul C.A.P.ului, 
a văzut surprins o autosanitară 
trasă întrun colţ al curţii. Un 
cetăţean, aflat lângă un tractor, 
ia spus că doi bărbaţi, în halate 
albe, au intrat cu contabilulşef în 
beciul cramei.

Şia lăsat geamantănaşul 
la intrare şi a coborât în beci. 
Acolo, a găsit un grup mai mare, 
cu pahare cu vin rozaliu în mâini 

şi destul de veseli. Când lau văzut pe ofiţer, sau întors 
spre el, ridicând paharele:

— Să trăiţi tovarăşe locotenent! Aţi sosit la ţanc! 
Beţi cu noi un pahar de vin să ne meargă bine la vânzare!?

A primit şi el un pahar cu vin şi a ciocnit cu toţi cei 
de faţă, inclusiv cu bărbaţii în halate albe, care, după ce au 
golit paharele, şiau luat de lângă ei două bidoane de plastic 
pline, spunând:

— Vă mulţumim frumos, noi trebuie acum să 
plecăm! Avem o urgenţă la dispensar. Ne aşteaptă un 
bolnav de hepatită.

Şi au dat să plece, când Bălan, ridicând o mână, lea 
spus:

— Merg şi eu. Nu vă mai duceţi la dispensar. Am 
venit să vă întâmpin ca să nu mai pierdem vremea. Eu sunt 
bolnavul.

Tot drumul, asistentul medical şia cerut scuze şi la 
rugat pe locotenent să nu povestească întâmplarea, că îşi 
pot pierde serviciul. Bălan lea promis şi a încercat să afle 
cât mai multe despre boala lui, înţelegând până la urmă că 
este cu adevărat foarte periculoasă, cu efecte negative în 
timp, în cazul că nu este bine şi complet tratată.

Aşa a ajuns la spital, unde timp de o lună ia fost 
aplicat tratamentul stabilit. A urmat un regim alimentar 
lipsit complet de grăsimi, fără sare şi gust, totul fiert şi 
drămuit, încât la plecarea din spital, coborând scările, 
simţea cum îi tremură genunchii şi cum nu poate merge 
decât dacă se opreşte din când în când săşi tragă sufletul.

Primul drum la făcut la brigada de grăniceri, unde 
sa prezentat la mediculşef al unităţii, cu biletul de ieşire 
din spital, pentru a fi luat în evidenţă şi ca să primească 
ordinul de serviciu de concediu medical. A obţinut şi 
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aprobarea să rămână la camera de oaspeţi, până a doua zi, 
când urma să plece acasă, la părinţi.

A trecut şi pe la popotă, unde a rugat şeful subofiţer 
şi bucătăreasa săi pregătească, contra cost, carne fiartă şi 
legume, urmând săşi procure singur nişte brânză de vaci şi 
lămâi. Apoi, a hotărât să dea o raită prin oraş, deoarece nul 
văzuse în ultimele trei luni, socotindo şi pe cea din spital.

Deşi era la jumătatea lui decembrie, iarna nu
şi intrase încă pe deplin în drepturi. Ziua, la soare şi la 
adăpostul clădirilor, era chiar plăcut. A luat tramvaiul 
până în centru, unde a coborât în forfota străzii. Iau atras 
atenţia, de la început, fetele frumoase, ori care i se păreau 
lui frumoase. De atâta timp na putut vedea alte femei 
decât surorile spitalului, cei drept drăguţe, iar una dintre 
ele, Delia, era curioasă să afle unde se va duce ofiţerul în 
concediul medical. În sfârşit, totul i se părea minunat în jur. 
Îşi amintea cele mai importante dorinţe, pe care le spunea, 
venind de la satul din frontieră, colegilor ofiţeri care lucrau 
în oraşe şi anume: să vadă un spectacol de teatru adevărat, 
odată pe săptămână, şi un film la care imaginea pe ecran 
să nu tremure continuu, ori să se plimbe seara, pe o stradă 
luminată, plină cu vitrine frumoase, şi să se întâlnească într
un parc cu o fată, după care să rămână noaptea împreună.

Unii dintre colegi râdeau, spunândui: „Nai vrea, 
până la plimbarea de seară, pe strada cu vitrine, să mergi 
cu noi pe câmp, la instrucţie cu militarii şi să lucrezi toată 
ziua sau noaptea în poligon, până nuţi mai simţi, pe frig ori 
zăpadă, mâinile şi picioarele?” La asta le răspundea: „Merg 
şi târâş şi în salturi dacă ştiu că la sfârşitul programului 
pot pleca în oraş, să mă distrez cum îmi place, fără teama 
că în acest timp un subordonat ar putea săvârşi o abatere 
disciplinară gravă, un eveniment deosebit în serviciul de 
pază, cu armament şi muniţie, ori să fie accidentat.”

Acum se plimba fără nici o grijă. Din când în când, 
fiind îmbrăcat militar, trebuia să salute sau să răspundă la 
salut. Deodată, se auzi strigat: „Salut, Iulică!” Pe celălalt 
trotuar la descoperit pe locotenentul Valentin Avram, un 
coleg mai mare cu un an în promoţie, care era comandant de 
pluton la compania de transmisiuni a brigăzii. Îl cunoscuse 
cu prilejul unei convocări de instruire a propagandiştilor 
de lecţii politice cu militarii în termen. Era un tip citit şi 
stilat, puteai discuta cu el orice, fiind bine informat şi fără 
pretenţia de a avea numai el dreptate, defect obişnuit la 
militarii de carieră. Apoi, aveau ceva în comun: spiritul 
critic la adresa stărilor de lucruri din societate, în general, 
şi în profesie, în special. La aşteptat să treacă strada, după 
care şiau strâns mâinile. Avram era curios.

— Ce faci în oraş, „guştere”? Era porecla grănicerilor 
din frontieră şi nu numai, împrumutată de la numele unei 
şopârle verzi de câmp, culoarea specifică armei.

— Uite, am ieşit din spital. Am avut hepatită şi 
acum plec acasă, în concediu medical!

— Măi, băiatule, dar nam ştiut nimic! Veneam să 
te văd, săţi aduc ceva, mă rog, oi fi avut şi tu nevoie de 
ajutor!

— Mulţumesc, eşti amabil, dar nu am avut nevoie 
de nimic. Şi aşa ţineam un regim atât de sever, că nu era 
voie să mănânc din afară şi trebuia să mă odihnesc cât mai 

mult. Poate a fost mai bine aşa! Au fost mereu colegii mei 
din companie şi apoi, la 23 zile sau interesat de mine 
medicii de la unitate. Sa ocupat de mine, în mod deosebit, 
căpitanul doctor Cândea şi lt. major doctor Opriţa. Nam 
fost singur tot timpul. În spital îţi faci cunoştinţe şi uneori 
chiar prieteni pe viaţă. Oricum, îţi mulţumesc!

— Măi, ăştia de la serviciul medical al nostru ar 
trebui să anunţe cadrele când ne vin colegi din frontieră la 
spitale. Măcar atât să vă ajutăm şi noi, că acolo este greul 
meseriei noastre de grăniceri.

— Ei, nu mai fi şi tu aşa critic. Fiecare are 
problemele şi grijile lui. Eu, ca să nu o sperii pe mama, nici 
nu iam spus că sunt bolnav. Iam scris că totul este bine. O 
săi spun când ajung acasă că am fost puţin bolnav şi atât.

— Bine. Acum cum te simţi cu sănătatea? Te văd 
cam străveziu. Avram la măsurat din cap pânăn picioare, 
vădit nemulţumit, şi la luat de braţ.

— Eu am câteva zile permisie pentru probleme 
personale. Ţie îţi spun adevărul. Vreau să dau pe „şest” 
examen la facultate, la filozofie, unde nu se prea înghesuie 
lumea. Ştii că nu se dau aprobări la noi pentru aşa ceva, 
pe motiv că pe urmă, ca student, vrei mereu permisii, 
concediu, învoiri pentru activităţile de învăţământ şi – cel 
mai grav – invoci motivul studiilor, ca să nu fi mutat din 
oraş în frontieră. Dacă reuşesc la admitere, văd eu cum mă 
descurc după aia!

Discuţia lor a mai continuat un timp şi sau înţeles 
să se reîntâlnească mai pe seară, la o plimbare pe „Corso”. 
Apoi sau despărţit, fiecare cu ale lui. Iulian, după o 
plimbare relaxantă, dar uşor obositoare, sa întors la 
cazarmă să se odihnească.

Sau revăzut spre seară, pe „Corso”. Lume multă, 
în majoritate tineret, dar şi maturi opriţi pe la câte un colţ 
de stradă ori la intrarea unei cofetării. În zonă erau mai 
multe restaurante. Au intrat în cel mai apropiat, la parterul 
hotelului „Bulevard”. Era plin, aşa că au plecat. Sau uitat şi 
la afişele cinematografului „Studio”. Rula un film muzical, 
italian, cu Vico Toriani. Pe nesimţite, timpul a trecut. La un 
moment dat, în faţa lor au apărut două tinere frumoase şi 
gălăgioase, care atrăgeau atenţia tuturor celor din jur. Sau 
studiat reciproc cu coada ochiului, după care şiau aruncat 
priviri repetate şi destul de încurajatoare.

Una dintre fete era brunetă cu ochi verzi şi Iulian 
a rămas o clipă pe loc cu privirea aţintită şi atrasă de 
frumoasa brunetă. Sau depăşit reciproc de câteva ori. La 
un moment dat, trecând pe lângă Iulian, bruneta şia dus 
mâna la părul făcut coc, şi cu un gest larg şia scos un 
pieptene, lăsândul să cadă. Acesta sa aplecat săl ridice. 
Acelaşi lucru la făcut şi fata. Sau oprit amândoi aplecaţi 
şi cu mâna întinsă, apoi sau ridicat şi au rămas în picioare, 
faţă în faţă. Ofiţerul a putut so admire câteva clipe şi i sa 
părut de o frumuseţe ieşită din comun.

— Iulian, se prezentă ofiţerul.
— Mariana, spuse fata, degajată şi fără timiditate, 

căutânduşi colega cu privirea.
Avram, pe fază, discuta cu cealaltă fată, după care 

au început să se plimbe împreună. Iulian a încercat şi el 
să spună ceva, când sa trezit cu o avalanşă de întrebări. 
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Mariana era curioasă să ştie de unde este, unde lucrează şi 
locuieşte, dacă are prietenă şi altele.

După primele discuţii pe stradă, locotenentul a 
constatat că fata nu are complexe, este gata să lege o nouă 
prietenie şi îi place să se distreze. A aflat că terminase liceul 
şi se pregătea pentru facultate, dar nu se hotărâse încă la 
care va da examen. 

Iulian sa străduit să menţină discuţiile întrun cadru 
uşor superficial şi chiar a început să spună nişte bancuri cu 
ardeleni, pe care le mai ţinea minte din liceu. Prin gesturi 
uşor tandre şi prin complimente repetate, a insistat, astfel 
ca frumoasa brunetă să ştie că o place, dar că, deocamdată, 
discuţiile sunt dominate de dorinţa apropierii reciproce.

În faţa lor mergea colegul Avram cu proaspăta sa 
cunoştinţă, când sau oprit în dreptul unui mic restaurant 
de „mandatar”. Au intrat direct întrun salon, cu doar şase
şapte mese. Interiorul era mobilat frumos şi avea un aer 
cochet. O sobă de teracotă,încălzită cu gaz metan, asigura 
o căldură plăcută. Sau dezbrăcat şi sau aşezat la o masă, 
întrun colţ. În sală mai erau încă douătrei mese ocupate.

Locotenenţii leau ajutat pe fete săşi scoată paltonul 
şi au observat că acestea erau „bine făcute”, cu bustul 
dezvoltat şi trupuri împlinite.

Au comandat ceva de mâncare şi de băut, negocierile 
fiind purtate de Avram, care a cerut câte un grătar slab, cu 
garnitură de cartofi, o baterie de vin cu sifon şi, pentru 
Iulian, sirop natural. Toate au fost servite cu promptitudine 
şi bine pregătite. Fetele au mâncat şi au băut cu poftă, 
iar atmosfera devenise extrem de intimă, mângâierile şi 
atingerile peste şi pe sub masă fiind dorite şi folosite din 
plin.

La un moment dat, locotenentul Bălan şia 
privit ceasul şi la întrebat pe Valentin ce era de făcut în 
continuare, fiindcă trecuse de 12 noaptea.

— Stai cuminte, aici la „Şari Neni” proprietăreasa, 
adică „mandatara”, care este o unguroaică „ca lumea”. 
Dacă vrem, putem rămâne până dimineaţa. Ne aduce ce 
dorim să servim în continuare, ne încuie aici, şi la plecare, 
dimineaţa, ne deschide iarăşi. Dacă vrem să plecăm între 
timp o putem face prin spate. Cunosc eu detaliile fiindcă 
am mai fost!

— Bine, dar fetele ce zic?
— La a mea iam spus şi nare nimic împotrivă. 

Întreabo şi tu pe a ta.
Iulian, deja obosit, ar fi vrut să plece. Era balonat 

după atâta sirop cu sifon. Începuse săi pară rău că 
acceptase să intre în restaurant. În acelaşi timp îşi dorea şi 
îi plăcea să stea cu o fată, iar Mariana ştia să se poarte cu 
un bărbat. Întrebândo dacă nu vrea să plece, el fiind dispus 
so conducă acasă, cu taximetru, aceasta ia spus:

— Nu pot să merg acum acasă, fiindcă este prea 
târziu. Când mi se întâmplă să întârzii la o colegă, mai bine 
rămân până dimineaţa, fiindcă ai mei nu mă lasă să merg 
noaptea prin oraş. Aşa că le spun varianta cu rămasul la o 
colegă. Am mai făcut asta...

A urmat o pauză, la prins de mână şi, în timp cel 
mângâia, ia şoptit:

— Îmi place de tine şi aş vrea să facem dragoste, 

dar tu nu eşti de aici, iar eu nu ştiam că te întâlnesc: aşa că 
nam pregătit nimic şi nu avem unde merge! Stăm aici până 
dimineaţă, când ai mei pleacă la serviciu şi, pe la ora opt 
mergem la mine acasă.

Iulian nui spusese că vine de la spital, iar programul 
acesta prelungit, după o lună de carantină, îl cam îngrijora. 
Nu făcuse nici un abuz, singurul lucru era că ar fi renunţat 
la tot pentru un pui de somn.

Au mai comandant nişte gustări şi băutură, după 
care au rămas închişi până dimineaţă. Sa despărţit de 
Avram în stradă, cele două perechi luândo fiecare în altă 
direcţie. Şiau promis să ţină legătura, urmând ca, peste o 
lună, la înapoierea lui Bălan, să se întâlnească la brigadă.

Mariana la asigurat că vor ajunge repede pe jos 
deoarece locuieşte în centru.

Au ajuns la o clădire veche şi impunătoare, fata a 
plecat înainte şi, după un timp, ia făcut semn din uşă să 
intre. A urcat câteva trepte şi a intrat în holul apartamentului 
de tip vechi, cu spaţii mari şi camere înalte, cu parchet şi 
ornamente florale la brâul plafonului, cu mobilă stil făcută 
la comandă şi peste tot cu mari covoare persoane în culori 
şi nuanţe diferite.

Ofiţerul rămăsese întro stare de admiraţie 
prelungită, iar fata la luat de mână zâmbind:

— Ceai rămas aşa, ca la dentist? Îţi place casa? Eu 
mam săturat de ea. Este prea încărcată cu de toate. Hai, 
dezbracăte, să facem un duş!

— Stai puţin. Ce este tatăl tău şi unde lucrează?
— Este inginer şi lucrează la o fabrică de aparate 

electrice de măsură. Mama este contabilă. Bunicii au fost 
bogaţi şi casa, cu tot ce vezi, a fost a lor.

În timp ce vorbea, începuse să se dezbrace. Îşi 
desfăcuse cocul, eliberând o coamă bogată de păr negru, ce 
contrasta cu albul rozaliu al tenului. Sânii ei plini, rotunzi 
şi elastici, tremurau la fiecare mişcare, cerând parcă să fie 
protejaţi. 

Nu se jena deloc, ba chiar îl provoca pe Iulian. 
Trecea prin faţa lui, căutând prin sertare diverse obiecte.

Apoi, având pe ea numai chiloţei albi „tetra”, sa 
oprit, întrebândul brusc:

— Hai, ce faci? Nu de dezbraci? Te pomeneşti că ţie 
ruşine! Ia luat mâinile şi i lea pus pe sâni. Vai, ce mâini 
reci ai! Bine, eu intru în baie şi te las să te dezbraci. Poţi să 
vii şi tu, dacă nu, aşteaptă să ies. Dacă sa încălzit teracota 
din dormitorul meu, opreşte gazul metan.

Se mişca dezinvolt, de parcă Iulian nici nar fi fost 
acolo. Şi totuşi, din când în când se lipea de el, surâzând, îşi 
trecea mâna prin părul lui ondulat şi îl săruta uşor pe obraz.

În tot acest timp, locotenentul a stat pe un fotoliu. 
Toate simţurile îi erau stimulate de această femeie tânără şi 
frumoasă, care venea provocator în întâmpinarea dorinţelor 
sale, fără nici o condiţie. Era frivolă, provocatoare dar şi 
tandră. Gesturile fetei erau fireşti, lipsite de ostentaţie. 
Comportarea ei trăda experienţă şi siguranţă de sine, o 
libertate excesivă la vârsta ei.

Neobişnuit cu o astfel de ofertă generoasă şi, marcat 
de educaţia primită acasă, plină de prejudecăţi la adresa 
fetelor tinere şi extrem de critică faţă de apucăturile lor de 
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astăzi, Iulian se simţea puţin stânjenit şi chiar temător. Era 
îmbrăcat ofiţer, intrase întro casă de familie bună, fata nu 
era la prima aventură şi probabil le mai crease părinţilor 
neplăceri iertate din prea multă dragoste pentru copil.

Apoi, mai erau şi atenţionările făcute la serviciu, pe 
linie de partid: fiţi atenţi ce faceţi şi cu cine vă împrieteniţi, 
aveţi mare grijă să nu vă lăsaţi atraşi în cercuri dubioase; 
riscaţi să fiţi compromişi sau racolaţi de cine ştie ce indivizi 
periculoşi!

Cât despre relaţiile cu femei mai exista şi teama 
complicaţiilor, inclusiv a riscului de a fi obligat să te 
căsătoreşti cu o fată rămasă gravidă nu chiar întâmplător şi 
care îşi doreşte să se căsătorească tocmai cu un ofiţer. Din baie 
sa auzit glasul Marianei:

— Sunt aproape gata. Vino şi tu! Găseşti aici tot ce
ţi trebuie, inclusiv un halat.

Iulian a început să se dezbrace. Avea în nări mirosul 
de spital. Cu siguranţă, hainele aveau şi ele impregnate 
acest miros, fiindcă au fost păstrate în magazia de la triaj.

Mariana, nerăbdătoare, a ieşit în fugă din baie şi a 
sărit în pat, intrând sub plapuma de culoare roz, trasă până 
peste cap.

Iulian şia aşezat hainele militare pe un scaun, în 
ordinea dezbrăcării, exact cum făcea la şcoala militară. 
Geamurile cu perdele bogate aveau jaluzele trase, aşa că 
nu se vedea afară.

La ieşirea din baie, după un duş sumar, la cuprins o 
dulce toropeală chiar dacă, în ultimele clipe sa lăsat biciuit 
de o rafală de apă rece.

După ce a stins lumina, a intrat repede sub plapumă, 
gol puşcă. A nimerit direct în braţele fetei, care la înlănţuit 
printrun sărut brutal, aproape dureros. Cele două trupuri, 
vibrând de tinereţe, sau contopit cuprinse de spasmele 
plăcerii. Totul a fost ca o furtună rapidă de vară, cu trăsnete 
şi tunete, care se termină la fel de brusc cum începuse.

Se simţea teribil de bine, descătuşat de orice 
tensiune şi fără nici un gând. Erau îmbrăţişaţi şi abia acum 
simţea cu adevărat pielea catifelată a femeii, coapsele pline 
şi carnea tare, trupul ei cald şi uşor transpirat. Mariana îl 
mângâia uşor, plimbânduşi mâinile dealungul corpului, 
sărutândul în acelaşi timp, repetat, pe frunte şi pe obraji. 
Uşor, uşor, la furat somnul.

Sa trezit brusc, la ţârâitul unei sonerii. Mariana a 
sărit din pat, acoperinduse cu halatul lăsat alături.

— Nu ştiu cine poate fi! Stai liniştit. Nu va intra 
nimeni la mine în dormitor. Mă duc să văd.

Fata şia aranjat din mers părul, şia legat halatul cu 
cordonul, apoi sa privit în trecere întro oglindă.

Iulian a sărit din pat imediat şi sa îmbrăcat rapid, 
ca la alarmă, stabilind un adevărat record în materie. Sau 
auzit discuţii şi vocea unui bărbat. Şia verificat, cu mâna, 
existenţa în buzunarul interior de la piept, al vestonului,a 
documentelor personale şi a banilor. Discuţiile au continuat 
după care sau auzit închizânduse uşa şi yala. A apărut şi 
Mariana.

— Ceai făcut? De ce teai îmbrăcat? Şia uitat tata 
nişte chei şi a trimis pe cineva să le ia. I leam dat şi gata. 
Dezbracăte, ce mai stai!

La luat în braţe şi la sărutat.
— Teai speriat, sărăcuţul de tine... Cine ştie ce ţi

ai închipuit! Părinţii mei înţeleg că nu mai sunt un copil 
şi apoi tu eşti un băiat serios, eşti ofiţer şi eu mai cunosc 
colegi deai tăi. Şi tata are prieteni ofiţeri... Chiar nu te 
dezbraci?

— Draga mea, trebuie să plec. Eu am ieşit ieri din 
spital şi astăzi vreau să mă duc acasă. Ai mei nu ştiu că vin. 
Trebuie să ţin regim alimentar, aşa că mama va avea grijă 
de mine.

— Ştiu că ai ieşit din spital. Am bănuit că eşti 
bolnav, când am văzut că nu bei alcool. Ţiam luat 
documentele în timp ce ai aţipit. Trebuia sămi spui de ieri. 
Asta nu schimba cu nimic lucrurile. Miai plăcut mult de la 
început. Ştiu şi cum te cheamă, unde lucrezi şi unde te duci. 
Am văzut ordinul de serviciu pentru concediul medical. Te 
aştept când te întorci. O săţi scriu adresa şi numărul meu 
de telefon. Te rog să mă cauţi şi să nuţi faci griji. Nuţi voi 
face nici un rău. Să nu mă uiţi. Înainte de plecare, hai să 
mănânci ceva!

Părea sinceră şi emoţionată. La luat de mână şi au 
intrat în bucătărie. Au mâncat nişte bunătăţi: crenwurşti 
fierţi, brânză de vaci şi o cană de lapte bătut.

— Îţi mulţumesc mult pentru tot! O săţi scriu!
— Eu îţi mulţumesc! Te aştept, să nu uiţi.
Sau îmbrăţişat şi sărutat îndelung, apoi Iulian sa 

îmbrăcat şi a plecat. Şiau făcut cu mâna la ieşirea din 
clădire. Afară era frig şi începuse să fulguie. Se apropiau 
sărbătorile. Deşi era puţin obosit, se simţea foarte bine.

După luna de concediu medical, răstimp în care ia 
trimis Marianei o ilustrată cu formule convenţionale, sa 
întors la spital, unde a făcut din nou analizele, care au fost 
bune, iar tov. colonel, medicul, foarte mulţumit. În prima 
zi, la brigadă, sa întâlnit şi cu Avram, căruia îi trimisese de 
asemenea o ilustrată.

Bineînţeles că, printre altele a venit vorba şi despre 
cele două fete. Avram a ridicat din umeri spunând că nu 
merită. Le cunosc mai mulţi băieţi. Sunt fete de gaşcă, fără 
prejudecăţi şi principii. Nişte „curviştine”, a concluzionat 
el.

Iulian a fost puţin surprins. Nuşi făcuse iluzii. 
Totuşi, Mariana i se păruse sinceră şi, apoi, îi plăcuse 
foarte mult ca femeie, deşi aproape că nu o cunoştea după o 
singură întâlnire, chiar dacă făcuseră dragoste.

A plecat în frontieră fără să o mai caute şi, prins de 
treburi, aproape că a uitat de ea. Până întro zi, la aproape 
o lună după reîntoarcerea la subunitate, când centralistul 
companiei la anunţat că este căutat la telefon. A ridicat 
receptorul, curios.

— Alo, Iulian? Se auzi un glas de femeie.
— Da, cine este?
Mariana, mai uitat? De ce nu ţiai respectat 

promisiunea?. Team supărat cu ceva sau teai luat după 
bârfe? Vezi, eu tot team găsit. Vreau să ne vedem. Ce zici?

— Scuzămă, dar am fost foarte ocupat şi nu pot 
pleca de aici când vreau. O să te sun, promit!

Nu a mai aşteptat să continue discuţia şi a închis. 
Apoi ia făcut observaţie centralistului să nul mai cheme 
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la telefon, dacă este căutat pe centrala civilă din comună, 
decât dacă cel care sună îşi spune numele.

După alte câteva zile, a fost chemat la telefon de 
comandantul batalionului de grăniceri, colonelul Dumitraş 
Ilie.

— Să trăiţi, locotenent Bălan Iulian! Ordonaţi!
— Ce faci tinere? la auzit în receptor pe comandant. 

Ia, vorbeşte aici!
— Alo, Iulian, sunt Mariana, ce faci? Mie dor de 

tine. Când ne vedem?
Bălan rămăsese fără replică. Ce căuta ea la 

comandantul batalionului, în birou. Cum ajunsese acolo?
— Bună! Sunt ocupat şi am mult de lucru. Când o să 

vin la oraş, te anunţ şi ne vedem.
Nu ştia ce să mai spună. Auzea în telefon mai multe 

voci.
— Iulian, uite, tovarăşul colonel spune căţi dă voie 

să vii la oraş, dacă vrei.
— Bine, când mai termin treburile, o săi raportez şi 

am să vin să ne întâlnim.
— Abia aştept! Te sărut. Te sărut, încheie Mariana 

discuţia.
Ofiţerul a aşteptat o clipă, apoi la auzit pe 

comandant.
— Ce tot aştepţi invitaţii? Cum poţi să laşi să te 

aştepte aşa o fată frumoasă? Sămi raportezi când vrei săţi 
dau o permisie.

— Am înţeles. Să trăiţi!
A închis telefonul şi a rămas pe gânduri. De ce a fost 

aşa amabil comandantul de batalion? Nici urmă de supărare 
pentru că a fost deranjat. Şi apoi, cum de a primito în 
birou?

Spunea că tatăl ei are prieteni ofiţeri. Probabil căl 
cunoaşte pe colonelul Dumitraş. Te pomeneşti căs prieteni 
şi că o ştie pe fată.

Până una alta, Bălan a reuşit so evite, dar, în 
continuare, nu ştia cum se va descurca. Apoi, trebuia să 
recunoască cinstit că şiar fi dorit so mai întâlnească şi în 
alte condiţii, aşa, pentru orgoliul său de bărbat, dar şi pentru 
plăcerea reală de a avea relaţii cu o fată aşa de frumoasă. Că 
Mariana se iubea şi cu alţii, asta era altă poveste.

Na apucat să ceară permisia promisă de comandantul 
batalionului, când, întro seară de primăvară timpurie, în timp 
ce mergea prin comună spre subunitate, întorcânduse de la 
întâlnirea avută la şcoală cu câţiva profesori, parteneri de 
sport, a avut o surpriză. Se deplasa, pe mijlocul străzii, ca de 
obicei, când a simţit în spatele său zgomotul unei maşini.

A continuat să meargă, retrăgânduse din ce în ce 
mai mult spre marginea drumului. Cu toate acestea, maşina 
nu la depăşit iar, la un moment dat, a auzito oprindu
se în urma sa, cu farurile stinse. Sa întors şi a văzut o 
limuzină neagră, o Volgă mare, rusească, maşină folosită 
de oficialităţile de partid şi de stat şi de directorii marilor 
întreprinderi.

În primele momente, a crezut că prin zonă so 
fi rătăcit vreuna dintre „mărimi”. Sa gândit că şoferul, 
văzând la lumina farurilor că era militar a vrut săl întrebe 
ceva. Deodată, sa deschis portiera şi a coborât o femeie.

— Eu sunt, Iulian, Mariana! Dacă nu ai putut veni 
tu la mine, am venit eu. Am aici o colegă ce mă aşteaptă.

Sa aplecat apoi spre geamul lăsat al şoferului, 
spunândui:

— Mulţumesc, nea Ioane! Poţi să pleci. Eu aici am 
vrut să ajung.

Iulian sa dezmeticit şi sa apropiat imediat.
— Stai aşa, tovarăşe! Aici este zonă de frontieră. 

Te rog să opreşti motorul, să cobori şi sămi prezinţi 
documentele dumitale şi ale maşinii.

Şoferul a deschis portiera şi a coborât. Apoi, 
zâmbind, a ridicat mâinile, în semn că se predă.

— Tovarăşe locotenent, ştiu unde mă aflu şi vă 
rog să vă liniştiţi, fiindcă nu sunt infractor şi nu mam 
rătăcit. Maşina este a comitetului regional de partid, iar 
eu sunt şoferul tovarăşului secretar al regionalei de partid 
cu probleme organizatorice, tovarăşul Vasile Badea. 
Domnişoara este fiica dânsului şi ma rugat să vin până 
aici. Tovarăşul secretar ştie şi mia ordonat să merg cu 
domnişoara Mariana la plimbare unde doreşte.

A scos legitimaţia şi buletinul, pe care i lea dat 
locotenentului. Acesta lea verificat la lumina lanternei, 
după care i lea înapoiat. În tot acest timp, Mariana a 
aşteptat alături, cuminte, după care a intervenit:

— Acum poţi să pleci! Eu mă întorc mâine acasă. Aici, 
în comună, am o colegă de liceu care mă aşteaptă.

— Stai, nu pleca, tovarăşe! Apoi, i se adresă 
Marianei. Îmi pare rău, colega ta a trebuit să plece aşa că 
nui acasă şi ma rugat, dacă o cauţi, săţi transmit scuze şi 
că te va căuta ea când revine. Eu sunt de serviciu şi trebuie 
să plec în frontieră. Sunt planificat în misiune, aşa că mă 
bucur că neam văzut, dar trebuie să te întorci acasă! Apoi 
se adresă şoferului: Veţi pleca înapoi împreună! Vă rog să 
aşteptaţi puţin.

O luă de braţ pe fată şi o strânse uşor, întorcândo cu 
spatele la maşină.

— Nu glumesc, Mariana! Trebuie să pleci! Îţi 
mulţumesc că ai venit să mă vezi. Ştiu că nu ai nici o colegă 
aici. Dacă nu mă asculţi, îl sun pe tatăl tău. Te rog, nu strica 
totul. Ai puţină răbdare şi o să ne întâlnim, fiindcă şi eu 
doresc acest lucru. Fii ascultătoare şi va fi bine. Credemă!

Mariana la ascultat docilă, apoi a izbucnit:
— Tâmpitule! Cine te crezi de faci pe grozavul? Să 

nuţi pară rău!
Apoi, nervoasă, sa urcat în maşină, iar şoferul a 

întors şi a demarat în viteză.
A rămas ţintuit pe loc. Gândurile îi erau învălmăşite 

în cap şi parcă, deodată, îl şi durea. Oare procedase bine? 
Sa speriat când a auzit cine este tatăl ei. Odraslă de şef 
mare, fata îşi făcea de cap, iar capul îl avea în sac. Dacă ar 
fi avut locuinţă, poate ar fi oprito. În fond, a venit singură, 
fără săi promită ceva.

Totuşi, este mai bine aşa! Dacă rămânea, unde o 
ducea? Poate la unul din prietenii săi profesorul, care locuia 
singur. 

Continua să se frământe, în timp ce se îndrepta încet 
către subunitate. Îşi dădea seama că a jignito şi îi părea 
rău. Ţinea şi se gândea la ea. În fond, Mariana se purtase 
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frumos, i sa dăruit şi a ţinut mult să se revadă. A insistat 
să se reîntâlnească, procedând aşa cum credea ea că trebuie 
so facă.

Până la urmă, totuşi, sau întâlnit. În luna mai, luna 
îndrăgostiţilor. Sau distrat bine. Pe Iulian, îmbrăcat civil 
de data asta, îl deranja faptul că Mariana era cunoscută de 
multă lume şi că, oriunde apărea, veneau câţiva bărbaţi 
so îmbrăţişeze. A înţeles că fata avea bani de buzunar, pe 
care îi oferea cu uşurinţă pentru consum sau la împrumut. 
Astfel că, de regulă, obţinea ceea ce dorea şi orice refuz sau 
insucces o transforma, dintro persoană liniştită şi calmă, 
întruna excesiv de nervoasă şi răutăcioasă.

Sau despărţit după câteva zile extrem de plăcute 
şi urma să se reîntâlnească cu proxima ocazie. Numai că, 
între timp a intervenit ceva neprevăzut.

Locotenentul Bălan Iulian a fost chemat la raport, 
la tovarăşul general comandant al brigăzii de grăniceri 
din oraşul capitală a regiunii. Până să intre în cabinetul 
generalului, a suportat o mulţime de întrebări şi sfaturi. 
Nimeni nu cunoştea motivul chemării la raport. Când 
a intrat în cabinet, generalul era în picioare şi privea pe 
fereastră. Sa întors şi i sa adresat jovial.

— Team chemat pentru o discuţie ca între bărbaţi. 
Stai jos! 

Locotenentul Bălan sa aşezat pe fotoliul din faţa 
biroului. Generalul sa aşezat şi el de partea cealaltă, după 
care şia aprins o ţigară.

— Să nu mai lungesc vorba. Am fost informat 
că te întâlneşti cu fata tovarăşului secretar Badea, de la 
comitetul regional de partid. O cunosc, este o fată frumoasă 
şi deşteaptă. Aşa este?

— Da, răspunse scurt ofiţerul.
— Şi ce ai de gând?
Iulian na ştiut ce să răspundă. Avea o privire mirată, 

la care generalul a început să zâmbească.
— Adică, te însori cu ea sau nu te însori?
— Nu ştiu ce voi face. Deocamdată, nu!
— Mă băiatule, fii atent la ceţi spun. Tovarăşul 

Badea a aflat de tine de la Mariana, parcă aşa o cheamă. 
Ia spus că te iubeşte. Ieri ma sunat şi ma întrebat de tine. 

Vrea să ştie dacă eşti om serios. Dacă vă logodiţi, te mut 
aici, la brigadă, şi îţi dau o funcţie la un birou. Apoi va 
avea grijă de tine socrul tău. Dacă este numai o aventură, te 
sfătuiesc so laşi în pace sau, altfel spus, să te laşi păgubaş, 
fiindcă rişti foarte mult! Ai înţeles?

— Da!? Eu nu sunt pregătit acum tovarăşe general, 
să mă însor. Am alte proiecte de realizat.

— Eu te sfătuiesc să te mai gândeşti. Mulţi ar vrea 
să fie în locul tău! Ce alte proiecte ai? Nuţi dai seama ce 
avantaje te aşteaptă. Treaba ta! Vezi să nu pleci şi de aici! 
Aştept peste trei zile sămi dai un răspuns, cu da sau nu. Ai 
înţeles? Eşti liber.

— Am înţeles!
Sa întors la subunitate. La termenul stabilit a 

raportat telefonic generalului comandant că nu poate să 
se însoare acum. A auzit în receptor doar atât: „Bine” şi 
telefonul a fost închis.

Peste câteva luni, a aflat că domnişoara Mariana sa 
logodit cu un ofiţer de miliţie din Târgu Mureş.

În anul următor, a fost avansat în grad şi mutat 
întrun alt sector de frontieră. În agenda personală a 
rămas un număr de telefon. Al fetei brunete cu ochii 
verzi. Imaginea ei i sa păstrat în memorie mult timp.

Peste ani, când lucra la Comandamentul Trupelor de 
Grăniceri, un coleg, care sa întors din misiune, ia povestit 
că a întâlnit în tren o doamnă, pe nume Mariana, brunetă, 
frumoasă şi cu un băieţel în braţe.

Văzândul îmbrăcat grănicer, doamna la întrebat dacă 
cunoaşte un ofiţer, pe nume Bălan. Ia răspuns afirmativ, iar ea 
la rugat săi transmită multe sărutări şi îmbrăţişări mărturisind 
cu emoţie că acest bărbat a fost cea mai mare dragoste a ei din 
tinereţe.

Maiorul Bălan a mulţumit pentru mesajul transmis 
şi a mărturisit la rândul lui:

— Îmi amintesc cu drag de Mariana. Era răpitor de 
frumoasă şi cu un suflet generos. A fost o poveste întreagă. 
Miar face plăcere so revăd. Îţi aminteşti unde a coborât?

— Da, la Ploieşti. Spunea că se duce la nişte rude. 
Avea un băieţel foarte neastâmpărat, pe care tot timpul îl 
certa: „Fii cuminte, că mă superi, Iulian!”
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Conținutul primei părți: Acțiunea 
se petrece la o școală gimnazială 

în orășelul Abrud din Munții Apuseni în anii de 
secetă și de foamete de după Al Doilea Război 
Mondial. La internatul școlii se epuizează 
rezervele alimentare iar elevii sunt trimiși acasă, 
să aducă alimente pentru cantină. Din pricina 
sărăciei, o parte din elevi abandonează școala 
iar alții din satele mai apropiate frecventează 
cursurile parcurgând pe jos distanțe mari pe 
drumuri de munte. Personajele sunt doi elevi, 
naratorul și colega sa Viorica. Ei provin din 
două sate diferite; băiatul din Bucium, cu mine de aur și cu 
oameni mai bănoși, iar fata din Cernița, un vârf de munte 
unde „se scoteau bani din piatră seacă”,  din piatra de calcar, 
prin ardere, se făcea var ce trebuia apoi vândut prin satele 
din împrejurimi. Cu asta se ocupa Uțu, tatăl elevei. Părinții 
ei, familie numeroasă cu mulți copii, nu au alimente pentru 
internat și îi explică fetei că „nu se poate și gata, nu mai mergi 
la școală, că nai cum.” Viorica nu renunță la școală, crede că 
poate veni cu calul și a venit vreo săptămână, că se uimeau 
orășenii de curajul ei și de dragostea ei pentru învățătură dar 
sa grăbit iarna. A văzut și ea „că nu se poate și gata!” I sa 
umplut catalogul de absențe…

Naratorul, devenit bunic, evocă acele întâmplări 
nepoatelor sale cu prilejul unei vizite la casa părintească în 
Buciumul natal. 

*

A urmat o iarnă foarte geroasă și cu mult omăt. Noi, 
băieții, când soseam dimineața la școală aveam sprâncenele 
și căciulile acoperite cu brumă, iar fularul din dreptul 
nasului cu țurțuri de gheață, nimic mai frumos, că obrajii 
ne erau roșii ca mărul.

A venit din nou primăvara cu topirea zăpezilor. Pe 
Valea Abrudului pluteau blocuri mari de gheață mai să 
lovească podurile și să inunde orașul, apoi au înmugurit 
pomii și treptat peste tot au înflorit cireșii de păreau că 
poartă odăjdii strălucitoare precum preoții la sărbătorile 
împărătești.

După vacanța de primăvară, pe la începutul lunii 
mai, toți elevii, cu mic cu mare, însoțiți de profesori, am 
făcut o duminică de muncă patriotică la plantat de puieți 
de brad pe o coastă abruptă, nu departe de Gura Cornii. 
Pădurarii de la Ocolul Silvic au adus unelte și puieți prinși 
în legături de câte 50 de bucăți și distribuiau tot la două 
fete o legătură. Băieții făceau groapa cu cazmaua iar fetele 

COLEGA MEA VIORICA
- Partea a II-a -

puneau brăduțul, trăgeau pământul peste 
rădăcină și îl călcau apăsat cu picioarele. Eram 
tot câte doi băieți la o cazma; când obosea 
unul, lucra celălalt, că nu erau cazmale sau 
târnăcoape pentru toți. Noroc că plouase mult 
și pământul era moale. 

Am pornit de jos în sus pe o postată lată 
de tot și mereu priveam în urmă să ne vedem 
sporul. Am urcat mult. Orizontul sa lărgit 
că se vedea în depărtare, spre apus,  Muntele 
Găina iar în cealaltă parte Detunatele de la 

Bucium și dincolo de ele muntele Geamăna dintre Lupșa 
și Mogoș. 

Profesorul de educație fizică, Bogdan, fluieră 
prelung, ca o sirenă, și anunță pauza de masă. Ne așezăm 
grupați pe clase pe o pajiște unde locul era mai puțin 
abrupt. Cu toată gălăgia noastră, din pădurea de peste 
pârâu se auzeau trilurile alternative, ușor de recunoscut, ale 
sturzului și mierlei. Venise și cucul dar el nu stă în pădure, 
preferă copacii răzleți de prin fânețe, iar de aici rar i se 
auzea glasul în depărtare. 

De tot ce sa petrecut atunci în îndepărtate vremuri 
miam amintit de multe ori peste ani, fiindcă mia fost  dat 
să fiu prezent la o întâmplare cu totul și cu totul aparte.

Cum stăteam noi, elevii, băieții și fetele din clasa a 
IIa de gimnaziu, și mâncam, cei mai mulți, pâine cu slănină 
sau caș și ceapă verde, din susul nostru printre butuci, 
crengi uscate și frunziș se aud pași. Toți am întors capul. 
Apare un câine mare ciobănesc, alb cu câteva pete negre. 
Ne vede și se oprește. După cum ne privea părea prietenos. 
Din gura larg deschisă îi atârna o limbă roșie, subțire și 
lungă. Respira grăbit. În spatele lui cobora pe povârniș o 
ciobăniță, spun asta, după îmbrăcăminte. Purta opinci și 
ciorapi groși de lână până sub genunchi, care să o apere 
de spini și urzici. Fusta și jerseul, se vedea că nu erau de 
cumpărat ci făcute în casă, haine grosuțe, ca să țină de cald. 
În mâna stângă purta un mănunchi de crenguțe cu flori albe 
ce cireș. Colegele o recunosc: „Viorica, Viorica” exclamă 
ele și se reped să o îmbrățișeze. Era fosta lor colegă care, 
exclusă din internat, abandonase școala.

După îmbrățișări, copilaciobănița pășește hotărât 
printre colege spre doamna dirigintă care se ridicase și ea 
de pe o mică pătură, săi meargă în întâmpinare. O clipă 
stau față în față și se privesc. „Mam gândit că sunteți și 
dumneavoastră aici, vam adus niște flori, din astea care sunt 

Ioan BEMBEA
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pe la noi” și îi întinde buchetul mare, alb, cu flori proaspete 
de cireș, apoi, nemaiputânduse stăpâni, izbucnește într
un plâns cu hohote. Șiroaie de lacrimi curgeau pe umărul 
profesoarei de matematică. Printre sughițuri: „ Numai 
eu nus elevă…am rămas la coada vacii…” Iam auzit 
vorbele și toți neam înfiorat. Nu știam că și plânsul poate 
fi molipsitor. Am simțit și eu un nod în gât. Am dus batista 
la nas apoi la ochi…Am auzito iarăși și iarăși pe Viorica: 
„Numai eu nus elevă. Numai eu nus elevă și no să mai 
fiu niciodată…”

-Stai puțin, bunicule. Ce deosebire, între ce-a fost 
atunci și cum e azi. Eu am, adică am avut o colegă care 
n-a mai vrut să vină la liceu, nu voia să învețe…Și cât au 
certat-o părinții. Atunci doreau să meargă la școală și nu 
puteau…

-Așa e Alina, dar să vă spun ce a urmat.

Careva dintre fete a dat o fugă în altă parte la un 
alt grup, unde se găsea și domnul director, că și el venise 
cu noi, ca săl anunțe că a venit Viorica, „fata aceea care 
a cântat frumos la serbare.” Când a sosit domnul director 
Viorica încă mai plângea, diriginta îi mângâia părul, iar 
noi, ca stanele de piatră, priveam cu mare durere la ce se 
petrece. Era atâta tăcere și liniște că numai respirația grăbită 
a câinelui se mai auzea. Acesta, Florea, că așa se numea, se 
așezase în spatele stăpânei și stând pe două labe, văzândo 
că plânge, o păzea cu strășnicie și nu o scăpa din priviri. 

Acolo, la marginea pădurii, Viorica șia spus toată 
povestea cu renunțarea ei la școală. „După ce a căzut 
iarna, nici cu calul nu am mai putut coborî în oraș. Tata 
ma lăsat să încerc dar mia spus de la început, de atunci 
cu închiderea cantinei, sămi iau gândul de la învățătură 
și de la școală, că nam cum să mai umblu la școală, că nu 
se poate și gata. Mama înainte de Crăciun a mai făcut un 
copil, un băiețel, și așa iam și dat numele, Crăciun. Tata, 
mai mult plecat de acasă, ba cu var, ba la pădure, cine să 
poarte grija vitelor, cine să mulgă vaca, oile, porcu’, toate 
au rămas în grija mea, căs cea mai mare. Acums cu oile și 
cu mieii aici mai sus pe plai. Trebuie păzite, că umblă lupii 
și îndată le prăpădesc. Am aflat de la un pădurar, vecin de 
al nostru, că sunteți aici și am coborât să o întâlnesc pe 
doamna dirigintă și pe colege…” și iar îi dau lacrimile. „De 
ce plângi?” o întreabă directorul Bunea. „Nu vreau, dar așa 
îmi vin lacrimile, nu le pot opri. Pentru doamna dirigintă 
plâng, că e așa de bună și tot îmi aduc aminte că, atunci, la 
serbare, ma strâns în brațe și mia spus cs mândria școlii 
din Abrud. Am trăit atunci cea mai mare bucurie a vieții 
mele…” după un oftat adânc continuă: „Alimente pentru 
cantină de unde să aducem? Tata și acum e plecat cu var 
prin părțile Bradului, pe la Țebea și Baia de Criș. Nu mai 
vinde varul pe bani, îl dă pe bucate… Nu cere; ce și cât, 
lasă la cât crede și  vrea omul, după cât are și țăranul care 
cumpără.”

„ Uțu cu varu”, după cum era cunoscut, le spune că 
nu vinde pe bani, că trebuie să ducă mâncare pruncilor de 
acasă, din vârful muntelui. Prin Zarand fiind o zonă mai 
bogată, primește porumb sau grâu, făină sau fasole, chiar 

brânză ori câte un borcănaș cu magiun de prune, fiecare 
din ce are, dar nimeni nu rămânea dator, ba de multe ori 
ofereau peste valoarea varului, că Uțu, cinstit și el, mai 
scotea din car de sub lepedeu încă un bulgăre de var, să nu 
rămână nici el dator că „omenia, omenie așteaptă”, cum 
spune proverbul și toată lumea era mulțumită.

„Dacă tata e plecat, să vină mamăta până la mine, 
să mă caute la cancelarie, să stăm de vorbă, poate facem 
ceva și cumva să revii la școală” spune directorul elevei.

„Nici mama nu poate veni, că dă țâță la cel mic, 
suge des, nu poate lipsi mult de acasă că plânge copilul” 
răspunde Viorica, iar după un timp, cu glas scăzut, cu 
timiditate,  „Mama e acasă și nu stăm prea departe de 
aici” aluzie clară de ai pofti pe domnul director și pe 
tânăra dirigintă, Lucia Clipi, în „vizită la domiciliu” cum 
se spunea. Și învățătorul din Buninginea trecuse pe la ei, 
nu locuiau chiar peste lume. „Dacă puteți veni, după ce 
terminați cu lucru’, eu vă aștept aici mai sus cu oile, au 
clopot, ne întâlnim și vă conduc la noi.”

 După pauza de masă noi am plantat în continuare 
puieți dar, tot mai obosiți, așteptam flămânzi și cu 
nerăbdare fluierul prelung la domnului profesor Bogdan 
pentru încetarea lucrului. Când acesta a răsunat de i sa 
auzit și ecoul de peste pârâu am pornit spre vale coborând 
în fugă și strigând de parcă dădeau turcii peste noi. Am 
ajuns jos lângă apă la drumul de car, am predat uneltele, sa 
făcut apelul și am pornit fiecare spre casă ori spre internat. 
Fetele, sărmanele, aveau picioarele zgâriate de crengile 
uscate și bășicate de urzici că pe vremea acea femeile nu 
purtau pantaloni. 

Spre Viorica a pornit domnul director dar nu cu 
diriginta ci cu profesorul de geografie Jurca, că o femeie 
nu avea cum să bată atâta amar de drum prin pădure și pe 
coaste abrupte, în fustă printre crengi uscate și spini.

Era trecut bine de amiază dar, fiind ziua lungă, până 
seara mai era multă vreme, aveau timp să se întoarcă. Cu 
câte un băț în mână, urcă ei prin pădure pe o muchie de 
deal pe unde fusese cândva un drum și după vreun sfert de 
ceas, respirând din greu ies la luminiș întro poiană largă, 
pe un platou cu pășune. Câinele Florea le anunță sosirea 
prinun lătrat puternic dar calm. Viorica, surprinsă și numai 
zâmbet, le vine în întâmpinare: „Chiar veniți la noi? Vați 
obosit de atâta coastă abruptă, dar de aici e mai ușor, nu mai 
este decât puțin de urcat, mai mult mergem pe oblu ” spune 
fosta elevă arătând cu mâna direcția pe unde vor merge.

 În împrejurimi tot pământuri împrejmuite cu 
garduri din nuiele sau numai din spini iar din loc în loc 
case ori doar colibe pentru adăpostul vitelor. Pădurea 
de fag se vedea proaspăt înfrunzită întrun verde crud
gălbui, iar printre fagi, iciacolo, cu tulpinile alungite, 
cireșii sălbatici se ridicau pe vârfuri pentru ași scoate și 
ei  la lumină albul florilor. Cireși în floare erau peste tot; 
în preajma caselor, pe lângă colibe dar mai cu seamă la 
marginea proprietăților pe lângă garduri. Pete de alb peste 
verdele primăverii  se zăreau și dincolo, pe dealurile din 
apropiere brăzdate de pâraie adânci. Merii și prunii încă 
nu înfloriseră. În liniștea din văzduh sunau blând tălăngile 
calme de la gâtul berbecilor, cântecele cocoșilor de departe, 
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din curțile caselor, iar aici aproape câte un behăit de oaie, 
chemare pentru mielul pornit și el la păscut. Vântul adia 
ușor purtând arome de rășină și parfumul florilor de cireș.

  În spatele cârdului de oi urmat de câine, Viorica și  
cei doi diștinși oaspeți pășesc grăbit spre Cernița, la început 
peste pajiștea plăcută a câmpului, apoi pe un drum pietros 
de car. Printre oile din față, cu capul mai sus, mergea un 
berbec negru. După coarnele groase răsucite de mai multe 
ori se vedea că e bătrân dar încă foarte puternic. Purta la 
gât un clopot, nu era tuns, așa cum nu erau tunse nici oile, 
că noaptea mai era încă frig. Lâna aspră, țurcană, îi atârna 
aproape până la pământ. Zece oi albe și șase negre, atâtea 
avea Viorica de dus la păscut. Printre ele se ascundeau 
câțiva miei tot așa, albi și negri, unii, împodobiți de copii, 
purtau la gât ciucuri colorați de lână, din firele rămase de la 
războiul de țesut covoare. 

Drumul trece printro pădure după care iese iar 
la luminiș. „Aici stăm noi” spune Viorica arătând o casă 
fără poartă, fără curte, fără vecini, pe muchea dealului în 
mijlocul câmpului. Așezată puțin în pantă, peste un zid 
cu pivniță se întindea cerdacul la care se urca pe niște 
scări  din bârne groase. Pereții exteriori, de o curățenie 
desăvârșită, erau dați cu var ce trăgea puțin spre albastru, 
mult mai deschiși decât culoarea cerului. În spatele 
casei grajdul, șura, cotețe, ograda cu fân și, din scândură 
verticală, o cabină singuratică pe ușa căreia ere scris mare 
cu var un 00, (zerozero) adică privata sau WC, cum se 
spune (total impropriu!) „pe domnește.” Ceva mai jos, 
în fața casei, lângă drum, un izvor bogat își revărsa apa 
limpede și rece dintro fântână de suprafață zidită din patru 
lespezi mari de piatră, deasupra căreia, pe un trunchi lung 
de fag, drumeții se puteau odihni. Întrun cui ruginit atârna 
o ceașcă albă smălțuită, puțin spartă, din care se putea bea 
apă dacă puneai degetul să nu curgă. În dreapta și în stânga 
izvorului, străluceau în soare, cu ciorchini grei de floare, 
două tulpini înalte de liliac.

 Auzind clopotul oilor, Salvina deschide ușa și 
strigă la fată: „Da ce teo apuca, tu fată dragă, de vii acasă 
pe vremea asta?” Ieșită pe ușă în capul scărilor, nu mai 
așteaptă răspuns că îi vede pe cei doi domni de care este 
convinsă că sunt de la finanțe cu sechestru și că au venit 
după dare, că așa i se spunea pe aici impozitului, „dare”, 
aveau restanțe pe anul trecut, și cotele pe anul acesta; carne, 
lână, unt, brânză, cartofi, fân. Se aprinde, i se urcă sângele 
la cap: „ Ne luați oile, luațile pe toate, nu vii rușine! Lua
var dracu, să vă ia! Că numai pe aer nu puneți impozit, 
să ne tăiați răsuflarea.” La așa tărăboi, au ieșit și copii 
afară și, cu bărbița pe cerdac ori ceva mai sus, fiecare după 
mărime, cu toții priveau speriați, porniți pe plâns.. În casă 
țipa disperat cel mic. „Mamă, mamă!” încearcă Viorica să 
intervină pentru lămurirea situației, dar femeia nu ascultă, 
intră și iese cu Crăciunel în brațe: „Luaține și copiii, dați
le voi de mâncare, luațil și pe ăsta de la pieptul mamei, că 
sunteți în stare să ne luați tot! La care să vil dau?”  

Viorica, disperată, ca o săgetă ajunge lângă mamă, 
o prinde de braț, o scutură: „Mamă, mamă, opreștete! 
Domnii sunt de la școală, e domnul director, a venit pentru 
mine…”, dar nu mai poate continua, că Salvina, când aude 

una ca asta, întinde brațele cu copilul: „Ial, căl scap.” 
Albă ca varul la față, simte că i se moaie genunchii, se 
prinde cu amândouă mâinile de stâlpul cerdacului și tace, 
tace, rămâne fără glas. De jos din curte directorul Bunea 
zâmbind larg își cere iertare. „Ne pare rău că vam speriat 
atât de tare, să ne iertați, am venit așa pe neanunțate. 
Așa sa nimerit să venim, că am întâlnito pe Viorica, pe 
nepregătite… Vorba aceea, unde dai și unde crapă.” 

Din vorbă în vorbă lucrurile se clarifică, se liniștesc. 
Oaspeții au fost poftiți în casă. Copiii, unul mai frumos decât 
altul, fiind duminică, erau îmbrăcați în haine de sărbătoare.  
În casă, curățenie oglindă. Pe pereții proaspăt văruiți, că 
abia trecuseră Sfintele Paști, erau agățate câteva blide de 
ceramică, ornate cu desene specifice Țării Zarandului, 
iar deasupra lor câte un ștergar alb din in țesut cu modele 
în roșunegru. Între cele două geamuri, icoanele Maicii 
Domnului și a lui Isus Hristos. Dedesubt, câteva fotografii 
de familie înrămate. Pe jos, printre preșurile vărgate țesute 
din zdrențe, se vedea o dușumea albgălbuie de scândură 
veche frecată cu leșie.

 Două din fete, eleve la Buninginea, cu caietele pe 
masă, tocmai își făceau temele pentru luni.

Fără să mai întrebe de ce au venit, fiind de la școală, 
cei doi oaspeți trebuiau omeniți cu ceva, obosiți după atâta 
drum și tot atât de sigur, flămânzi. Așa ceva nu se întreabă, 
dacă vor sau nu să mănânce, gândește Salvina care intră 
cu cuțitul în cămară și se întoarce cu două felii de slănină 
afumată. Profesorul Jurca pricepe despre ce e vorba și, fără 
prea multă convingere se opune cu un „nu vă deranjați, 
ne grăbim să ajungem înapoi și nici nu suntem prea 
flămânzi” dar gazda își vede de treburile ei. Încrestează 
slănina, o prăjește bine în tigaie, sparge șase ouă, le bate 
întro farfurie apoi le toarnă peste cele două bucăți mari 
de slănină prăjită ce se încovoiaseră de păreau desprinse 
de spatele unui arici.  O sfârâitură puternică și un miros 
plăcut în toată casa. Nici Viorica nu stă cu mâinile la sân. 
Ia caietele și cărțile surorilor de pe masă, scoate din dulap o 
măsăriță albă din cânepă cu modele în țesătură și o întinde 
pe masă, apoi lângă cele două farfurii de porțelan pune câte 
un cuțit și o furculiță, întocmai așa cum învățase la orele de 
gospodărie la gimnaziu. Mama împarte omleta în cele două 
farfurii și îi îndeamnă pe domni la masă.

 Directorul Bunea, om din partea locului, băiatul 
popii din Izvoarele, ca să încălzească atmosfera după 
muștruluiala primită: „Eu nu aștept să mă poftești a doua 
oară, spun drept săs flămând ca un lup” și se așază la masă. 
Nici domnul profesor Jurca nu părea prea sătul, deși el 
făcea pe domnul, adică se făcea căi e rușine. Pe masă mai 
apare o farfurie cu patru cartofi fierți, curățați de coajă, de 
mărimea unui ou. „Ne iertați, dar nu avem pâine. Serviți cu 
cartofi, îs dulci că io pișcat frigul astăiarnă, se vede, căs 
gălbui la culoare” explică Salvina. „O, mă iertați, cămi stă 
gândul tot la prostia cu cearta, am uitat să va servesc cu 
ceva de băut. Am și cornată și cireșată, ce doriți?” „Adu 
ce ai la îndemână. Calul de căpătat nu se caută în gură” 
răspunde cu tot mai multă îndrăzneală domnul director. 
Femeia aduce o sticlă plină cu cornată și două păhărele 
mici, cum se bea pe atunci, nu din pahare pentru apă, ca în 
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zilele noastre. 
Salvina, femeie vrednică dar și bună de gură, „doar 

de aceea îi dau gurii de mâncare, să vorbească, nu să tacă, 
ca mutu” cum mărturisea, în glumă. uneori, nui lasă pe 
musafiri să se plictisească: „În vara trecută toți cornii erau 
încărcați de rod iar după ce a dat bruma, pe jos era roșu de 
coarne dulci, că nu aveai unde călca. Am mers cu fetițele 
astea harnice, iuți de mână, și am cules multe găleți, ele 
culegeau iar eu aduceam gălețile grele acasă, în butoi la 
fermentat. Cireșele se culeg mai greu căs sus șis mărunte, 
aproape numai sâmburele se alege de ele. Acum să vă 
explic de ce vam luat așa în primire. Vă rog frumos să mă 
iertați și să uitați vorbele mele. ” O întrerupe profesorul 
Jurca: „De iertat, ești iertată gata, dar de uitat, și dacă 
vrem, nu putem uita. Așa ceva mai rar.” „Stați să vă spun 
 revine femeia în discuție –, acum câteva zile am primit 
o somație în scris de la primărie cum că suntem obligați 
să ne plătim impozitele și majorările aferente, că, vezi 
doamne, nu a fost destul de mare impozitul și mai scria în 
înștiințare, că altfel sunt nevoiți să procedeze la executare 
silită prin sechestru de bunuri spune Salvina pronunțând 
mai apăsat ultimele cuvinte. Când vam văzut că aduceți 
oile de pe câmp am fost sigură că sunteți de la finanțe, cu 
sechestru, și mi so făcut negru înaintea ochilor. Vă rog să 
mă iertați. Omul meu e mai mult plecat, eu duc greul casei. 
Nici lui, săracul, nui este ușor; tot pe drumuri, doarme în 
car… Greu câștigă bucatele. Poate aduce ceva grâu, ceva 
cucuruz. Avem râșniță în magazie și măcinăm acasă. Spun 
drept că mie tare rușine că nu am pâine să vă pun pe masă. 
Am ceva mălai dar e tare de tot, îl mănâncă copiii ăștia 
cu lapte fiert. Dacă vreți, vă aduc să vedeți cum e, ce gust 
are…” „Știm noi ce gust are, că nam crescut în palat – 
intervine profesorul Jurca. În timpul războiului, am mâncat 
destul mălai, rar vedeam pâinea mai ales în refugiu. Am 
stat și eu la vaci și la oi toată vara, dar nu mam lăsat și am 
făcut școală. Pentru asta am și venit aici, să vedem ce aveți 
de gând cu Viorica. De ce no mai lăsați la școală?”

Urmează o discuție amănunțită și îndelungată. Pe 
de o parte că fata învață bine și e mare păcat să nu facă 
școală, pe de altă parte că de unde să ducă la internat atâtea 
alimente, că de ce au scoso din internat dacă învață așa 
de bine, că e de mare ajutor în casă; Crăciun de numai 
cinci luni, Maria de doi ani, Nicu de patru. Nui poți lăsa 
singuri. Ioana și Zamfira la școală în clasele a IIa și a lVa, 
departe, jos în vale la Buninginea. Lea întrebat învățătorul 
dacă sora lor mai merge la Abrud la școală, so interesat de 
Viorica, se teme că se închide școala după pensionarea lui, 
că unu străin nu stă acolo, că nu poate trăi numai din plata 
aceea de nimic, dacă nu ai casă, nu ai o vacă, o grădină cât 
de mică… 

Viorica, cu cel mic în poală, asculta și privea când la 
mama ei, când la domnul director sau la profesorul Jurca, 
care o cunoștea de la școală, că la materia lui, la geografie, 
avusese media 10.  Mama o ținea una și bună, că ar lăsao 
cu dragă inimă la școală, dacă ar avea un alt ajutor în locul 
ei.

„Dacă rezolv eu asta, mă lași la școală?” intervine 
Viorica hotărâtă în discuție. „Sigur că te las, draga mamii, 

dar la cine te gândești? De unde să ne vină ajutorul?” „Știu 
eu, de la cine mă iubește cel mai mult, de la Buna. Atunci 
când ai născut pe Crăciunaș și a fost la noi chiar de Crăciun, 
ca adus supă de găină și lapte de pasăre, și când iam spus 
că nu mai merg la școală, mo strâns taretare în brațe și 
așa o plâns…Cine n-are noroc n-are / de când naște până 
moare, Doamne, iartă-mă, că vorbește omul ce nu trebuie, 
dar ție ți-o veni norocul din altă parte. Așa mio spus.” 

Buna, mama mamei, locuia cu o altă fată a ei peste 
munte, în Țara Zarandului, dincolo de Grohotiș în satul 
Dupăpiatră, la casa părintească, drum de o jumătate de zi, 
până la ei. Copiii de acolo, verii și verișoarele Vioricăi, erau 
acum destul de mari, nu mai aveau nevoie de grija cuiva. 
Fiind bătrână, îi scăzuseră puterile, o dureau toate oasele 
mai ales încheieturile dar din dragoste ce nu face omul și 
Viorica era mai mult ca sigură că pentru ea, pentru școala 
ei, se va muta aici la Cernița, să o ajute pe Salvina, fata pe 
care a iubito întotdeauna și pe care a plânso amarnic când 
sa măritat, nu pentru soț, pentru Uțu, care părea om bun și 
harnic ci fiindcă se urca în vârf de munte, la vulturi.

De fapt în vârf de munte, la Târgul de Fete de la 
Găina, sau cunoscut și  pe loc sau plăcut dar nu sau luat 
decât în anul următor, după ce sau văzut a doua oară, tot 
acolo la Găina. Veniseră amândoi pe cai.  Uțu sa dus cu 
fata acasă, săl cunoască părinții și bunicii ei. A fost primit 
și omenit cum se cuvine, a ceruto de soție, a urcato pe 
cal în fața lui  (o ținea strâns, să nu cadă!) și au pornit spre 
Cernița unde fata nu fusese niciodată dar cu Uțul ei sar fi 
dus și la capătul lumii. Pe drum sau oprit de câteva ori pe 
pajiște la umbră lângă izvoare limpezi. A păscut mult calul, 
că au ajuns acasă seara când stelele străluceau bine pe cer. 
În august au făcut nuntă mare în șura lor largă împodobită 
cu multă cetină iar la mai puțin de un an a venit pe lume 
Viorica, copil reușit făcut „din dragoste curată, nesiliți de 
nimeni” cum se spune la căsătorie.

Dar să revenim la firul povestirii de unde neam 
abătut, că vorba, vorbă aduce.

Rămâne stabilit că, după ce se întoarce Uțu, Viorica, 
cu încă un cal împrumutat, dă o fugă până Dupăpiatră să 
o aducă pe bunica ei Sofia aici la Salvina. Dacă planul 
reușește, revine la școală unde domnul director o primește  
să stea la internat dar cu mâncare de acasă, adică pe cont 
propriu. Îi mai aprobă să dea tezele restante și, dacă 
reușește, are șansa de a promova clasa. „Pentru anul viitor, 
poate se mai schimbă lucrurile, mai scăpăm de sărăcie. 
Poate primești bursă,” o promisiunesperanță lansată de 
domnul Bunea după mai multe păhărele de cornată, erau 
însă prea mulți de „dacă” și de „poate.”

La plecare, Salvina își conduce musafirii  până jos 
în drum și, ca să nu se rătăcească, le recomandă să coboare 
pe calea de car, că ajung la Gura Ciuții la moară la Sturza 
și de aici, ajunși la drumul țării, sunt ca acasă, că numai trei 
kilometri mai sunt până în Abrud.

„Frumoasă excursie am făcut azi. Am de gând să vin 
cu elevii  să vadă și ei locurile astea de pe aici de unde se văd 
toți Apusenii” După alți câțiva pași profesorul  continuă: 
„La mare sărăcie neau adus rușii ăștia.” Directorul Bunea, 
învățător de profesie, participase la război ca ofițer, nu 
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activ, rezervist, cu gradul de sublocotenent. El vedea altfel 
lucrurile: „E numai vina noastră. Căs comuniști? treaba 
lor. Ceam căutat dincolo de Nistru? Dacai ști ce prăpăd 
am făcut și noi la ei… Să te ferească Dumnezeu.”

 Luptase pe la Odesa și Cotul Donului unde a căzut 
prizonier la ruși. A trecut prin multe experiențe la limita 
între viață și moarte în primul rând din pricina foamei. La 
început, fiind încercuiți și rămași fără alimente, au sacrificat 
toți caii după acea au ros oasele lor apoi și hamurile pe care 
le tăiau în feliuțe subțiri și le înghițeau cu apă caldă, să fie 
ceva în stomac. Sau predat și, după o vreme, pentru a scăpa 
de prizonierat, cei care au vrut să lupte contra nemților și 
a ungurilor, sau înrolat în Divizia „Tudor Vladimirescu” 
continuând războiul  spre apus până în Cehoslovacia. 
Atunci leau spus rușii ce crime au comis nemții ajutați de 
români, lucruri adevărate, confirmate ulterior de istorici 
străini, francezi și englezi, nu ruși. În primele săptămâni de 
război, luați prin surprindere, rușii nu au rezistat atacurilor 
germane. Divizii întregi au fost încercuite și toți militarii 
luați prizonieri. Dezarmați și păziți în câmp deschis 
sub cerul liber, fără apă și hrană, în mai puțin de două 
săptămâni au fost lăsați să moară, fără milă, peste 300.000 
de ostași sovietici, evident, tineri. Alte crime, în teritoriile 
ocupate, mai ales în Ucraina, unde armata germană a luat 
de la populația civilă absolut toate rezervele alimentare; 
cereale, vite, oi, porci, cartofi, păsări, astfel încât în iernile 
următoare  au murit de foame și de frig aproximativ 20 de 
milioane de ucrainieni civili. Încă nu se aflase de lagărele 
de exterminare… „Am fost la Odesa atunci cu represariile 
după atentatul de la Comandamentul Armatei. Aveam un 
camarad, Costică Mucea din Câmpeni, sublocotenent și el, 
avea de gând să se sinucidă, ca să nu mai execute ordinele. 
Am intrat în istorie ca niște barbari prin Masacrul de la 
Odesa. Nuți mai spun, e prea tulburător” spune directorul 
Bunea.

Era spre seară și bărbații coborau cu pași mari, 
grăbiți, să ajungă pe ziuă acasă. Din toate părțile, de pe 
toți copacii păsările de pădure dar mai cu seamă sturzul, 
mierla și presura își demonstrau măiestria în cântece și 
fluierături. Undeva în stânga sub drum un fânaț era aproape 
în întregime scurmat de mistreți cu râturile lor puternice în 
căutare de râme și de rădăcini gustoase.

Fiindcă sa înscris  în  Divizia „Tudor Vladimirescu” 
și apoi a luptat împotriva nemților, Bunea a fost privit cu 
simpatie de noile autorități care lau primit în partid și 
apoi lau făcut director de școală, deși era fiu de popă. 
Vorbea frumos și logic la ședințe, convingea de fiecare 
dată pe cei care îl ascultau astfel că a fost propus pentru 
avansare întro funcție importantă pe linie de partid.  Pentru 
verificări, a intrat în acțiune serviciul cadre culegând de 
peste tot referințe  și, hopa! sa descoperit  că la rebeliunea 
legionară din 2123 ianuarie 1941 el a tras clopotele de 
la biserică pentru mobilizarea legionarilor din comună în 
vederea plecării lor spre Abrud pentru a ocupa Primăria și 
sediul Poliției, acțiune eșuată, că la ordinul lui Antonescu 
poliția și batalionul vânătorilor de munte din Abrud iau 
întâmpinat cu gloanțe, fără a trage însă în ei. Dovedindu
se reale aceste informații, imediat este exclus din partid și 

dat afară din învățământ, el care acum, după experiența 
din război, chiar avea convingeri comuniste. Pentru a i se 
pierde urma, pleacă, împreună cu soția, undeva la o școală 
sătească prin Țara Crișurilor, ajutat de un fost elev devenit 
activist de partid.

Pentru Viorica lucrurile au curs pe făgașul lor. 
Bunica ei, Sofia, că așa o chema, ar fi făcut orice pentru 
nepoată, dar îi și plăcea de ginerele Uțu că, senin și 
vorbăreț, mereu o servea cu un păhărel de tărie, ba mai 
mult, odată când a mai fost la ei, de a stat cu copiii câteva 
zile, cât a fost Salvina  internată în spital la Abrud pentru o 
răceală zdravănă la plămâni, atunci ia zis: „Mamăsoacră, 
pun sticla cu pălincă în cămară pe poliță, când ai poftă, ori 
ești obosită, serveștete, nu aștepta să zic eu, doară nu ești 
străină la noi în casă.” Bătrânei îi plăcea și bea cu poftă câte 
un păhărel, nu mai mult, și iau căzut bine vorbele astea, 
mai ales că celălalt ginere, Traian, cu care trăia în casă, 
adus în de toate, neam de straiță,  bea pe ascuns și pe ea 
veci nu o îmbia cu o gură de țuică și aveau, har domnului, 
sute de pruni, averea ei, nu a ginerelui care venise în atâta 
duium cu mâinile în buzunare. Intra în casă și mirosea a 
țuică de prune, ținea sticla cu băutură pe afară prin șură pe 
la vite să nu bea „bătrâna”, că așa îi spunea. Ea se făcea că 
nu știe și nu se arăta nemulțumită de ceva, ca să fie liniște 
și pace în familie.

  Îi era dragă Viorica și tare dorea să o știe „doamna 
învățătoare”. Dragi îi erau și ceilalți nepoți dar mai mult 
vrea să fie de folos, să facă ceva, așa că nu mai stă pe 
gânduri, doar Viorica adusese  un cal anume pentru ea, să o 
ducă, acum, nu mâine ori altădată. Își  pune lucrurile; haine, 
încălțăminte întro pereche de desagi și gata de drum. Pe 
ascuns, să nu vadă Traian, soția lui, Valeria  mai pune în 
desagi o bucată zdravănă de slănină, o sticlă cu țuică de 
prune învelită întrun ștergar și o jumătate de pâine, că nici 
Uțu nu venea pe la ei cu mâna goală; caș, brânză, la Paști 
miel tăiat… una pentru alta 

 Mai complicat a fost cu aducerea bunicii cu calul, 
pe care nu mai urcase de peste douăzeci de ani... „Draga 
bunii, toată mă hârbui, dacă mă urcați pe cal. Mi se 
împrăștie oasele pe drum, mă dezmontez, cum ziceți voi” 
spune bunica Sofia zâmbind, dar destul de speriată de ce va 
urma. Viorica, fată înțeleaptă, avusese grijă să pună pe cal, 
peste tarnița de lemn, o blană mare de oaie împăturată, să 
fie moale la șezut și ridicase scările ca să aibă sprijin lateral 
în picioare. Traian aduce din casă un scaun pe care îl pune 
lângă cal și face tot ce poate pentru ași expedia soacra, dar 
nu uită săi spună să vină înapoi când începe coasă că e 
mult de lucru la uscatul și adunatul fânului.

Pe la sfârșitul lunii mai când mai erau doar două
trei săptămâni de școală, întro dimineață apare în clasă și 
Viorica. Colegele o înconjoară cu prietenie, îi fac loc în 
banca a doua pe rândul din mijloc, să o vadă profesoarele și 
profesorii, să îi pună note, să o treacă clasa.

 Aproape toate fetele fuseseră prezente la plantatul 
puieților de brad în pădure și asistaseră la acea scenă cu 
apariția Vioricăi ca o ciobăniți  însoțită de câine, când ia 
adus flori de cireș și a plâns pe umărul profesoarei spunând 
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mereu: „Numai eu nus elevă, numai eu nus elevă…” 
Povestiseră și pe acasă de întâmplarea asta, iar o mamă, 
soție de avocat, venise la școală săi spună dirigintei că se 
înțelesese cu soțul și sunt dispuși să o primească în familie 
pe Viorica și să o întrețină gratuit, să poată face și ea școală 
și să fie un exemplu pentru fata lor Sanda care, răsfățată, 
are de toate dar nu se ține de carte.

Nu a fost cazul, că noua elevă, prin grija domnului 
director, a primit un pat și un dulap la internat și a venit  
regulat la școală. Aproape în fiecare zi dădea câte o teză. 
Profesorii înțelegători o ajutau, ba mai mult, profesoara de 
franceză chiar a trimis o elevă bună în bancă lângă ea și 
ia spus clar: „Spunei cum să scrie” și așa, cu o corigență  
la fizică, dată toamna, Viorica a promovat clasa. În anul 
următor a primit bursă iar la concursul de admitere în 
școala normală pe lista cu reușiții, în ordinea mediilor, era 
aproape în vârf, pe locul patru.

Școala normală  șia schimbat numele în școală 
pedagogică și acum toți aveam bursă. Mâncarea la internat, 
bună, rea, nu a murit nimeni de foame dar nici elevi 
mofturoși, să nu le placă ceva, nu știu să fi fost. 

-Oau! Toate mâncărurile vă plăceau? Ce bine de 
voi, mă întrerup iar nepoatele.

-Foamea e cel mai bun bucătar, scoate mofturile din 
om. Pe voi prea vă întreabă mamele (că sunt verișoare nu 
surori, deci sunt două mame), „ce să-ți fac de mâncare? 
Așa ceva nu se întreabă. Ascultați mai departe, dacă nu vă 
plictisesc.

-Nici vorbă de plictiseală, spune mai departe, mă 
îndeamnă iarăși Cristina. 

Continuam să mergem sâmbăta acasă. Eram în anul 
întâi de liceu. Nu știu cum se făcea că, deși erau mai multe 
grupuri de elevi, eu mereu o întâlneam pe Viorica, ea mă 
întâlnea pe mine și de fiecare dată mergeam împreună. La 
întoarcere întro duminică spre seară, era prin octombrie, 
la Gura Ciuții mă aștepta la pod, lângă moară. „Țiam adus 
alune” îmi spune și îmi întinde un mic săculeț din pânză, 
așa de mărimea unui buzunar mai mărișor. Pentru început 
nu atât alunele mau surprins cât săculețul, o adevărată 
o operă de artă. Pe pânza de in era brodat un buchețel 
răsfirat de flori albastre așternut pe câteva linii  orizontale, 
ondulate, negre și verzui reprezentând solul. Floricelele 
mărunte aveau culoarea cerului, iar, chiar în mijloc, câte un 
punct galben, o scânteie micămică din soare. Evident, erau 
flori de nu-mă-uita. Partea de sus a săculețului era tivită cu 
o bordură mai lată din roșu și negru. Un șnur grosuț, tot în 
roșu și negru, strângea gura trăistuței și atârna cu laț peste 
micul sac umplut cu alune coapte.

 La o așa ofertă mă fâstâcesc, rămân fără grai. Ce se 
cuvine să fac? Din acel moment mam simțit pentru prima 
dată intimidat în fața ei. Era mai mare cu doi ani, altfel 
simțea și vedea ea lucrurile, bluza plinuță la piept îi dădea 
un aer de maturitate, nu mai era o fetiță ca în școala primară 
pe care trebuia să o tragi de păr sau să o înțepi cu compasul, 
ca să te bage în seamă. Îi spun că iau doar câteva alune pe 
care să le mâncăm împreună iar săculețul săl ducă înapoi 

acasă, să nu se piardă, că e prea frumos. „Îmi pare bine căți 
place. Pentru tine lam cusut astăvară, tu chiar nu pricepi? 
E pentru tine, cadou și suvenire.” Îi mulțumesc dar mă simt 
și mai intimidat.

-Să știți că păstrez încă acel săculeț. Se găsește 
lângă coperta din spate a Dicționarului rus-român. E 
îngălbenit de trecerea anilor.

Povestesc mai departe:

Se pare că nu funcționam pe aceeași lungime de 
undă, pe aceeași frecvență, cum se spune acum, că eu 
în pauze alergam cu băieții, jucam fotbal și încă băteam 
„țurca” în vreme ce fetele se plimbau și fredonau cântece 
de dragoste. Aveam noroc, numai școala era mixtă, nu 
și clasele; ce rușine miar fi fost de Viorica să nu știu o 
lecție sau să primesc un 4 la un extemporal sau, Doamne 
ferește, la o teză. Uneori mă gândeam la ea dar așa ceva 
nui spuneam niciodată.

 În fiecare săptămână, joia de la 4 la 6, mergeam cu 
școala la film. Intrarea costa 50 de bani, intram cu reducere 
de 50 %, doi cu un bilet de 1 leu, fără locuri stabilite. O 
singură dată a stat Viorica lângă mine, că ne era rușine și 
teamă să nu ne vadă profesorul de serviciu însoțitor. Atunci 
pe întuneric ni sau apropiat mâinile. Am împins ușor 
brațul spre ea, colega a făcut la fel. Prind curaj, palma mea 
îi cuprinde dosul catifelat al mâinii dar în clipa următoare 
palmele noastre sau încleștat întro plăcută strângere. Iam 
simțit transpirația fierbinte, ce fiori… A fost singurul film 
din care nu am înțeles absolut nimic din ce sa văzut pe 
ecran, fiindcă trăiam întro altă lume…

În anul trei au început orele de metodică și de practică 
pedagogică. La început învățătorii, adică învățătoarele, 
că erau aproape numai femei, de la Școala de Aplicație 
țineau lecții model demonstrative cu toate etapele unei 
lecții: a). Momentul organizatoric; b). Controlul temelor și 
verificarea cunoștințelor; c). Pregătiri pentru lecția nouă; 
d).Predarea noilor cunoștințe; d). Fixarea cunoștințelor; 
e). Tema pentru acasă. După astfel de pregătiri, urma să 
ținem noi eleviipracticanți lecții cu elevii la diferite clase 
din ciclul primar. Un elev preda, ceilalți asistam după care 
se făcea analiza lecției; cea fost bine, cea fost rău sau 
nepotrivit. 

La o astfel de lecție deschisă Viorica sa făcut iarăși 
remarcată. A predat o lecție de muzică la clasa a IIIa și 
cântecul Toamna. A fost o încântare, un adevărat spectacol 
muzical. Toți am ieșit fredonând: „Toamna a venit și-acum / 
Așteptăm să cadă bruma…” Învățătoarea clasei, profesorul 
metodist, profesorul de pedagogie aveau numai cuvinte de 
laudă, că are har și stofă de dăscăliță, că e responsabilă în 
tot ce face, că va fi o învățătoare eminentă…

Cu siguranță așa ar fi fost, dacă nu ar fi căzut, din 
senin, un cumplit trăsnet.

Era în 1952, la începutul lui iunie aproape de 
încheierea anului școlar. Dimineața înainte de ora 8 în 
fața cancelariei așteptau un activist de partid, cu probleme 
de învățământ venit de la raion, și un ofițer de securitate 
îmbrăcat civil. La sosirea tovarășului director Rusu, că 
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Bunea fusese dat afară, intră cu toții în cancelarie și i se 
explică directorului scopul vizite lor. „În școală se găsesc 
câțiva fii de reacționari care nu trebuie și nu au dreptul să 
fie învățători, să facă educație copiilor, sunt fii de chiaburi, 
copii de foști legionari. Avem dovezi clare” spune ofițerul 
de securitate și scoate din buzunarul de la piept o hârtie 
pe care erau notate numele elevilor și adresele părinților. 
Directorul, cu hârtia în mână, alb la față, rămâne mut. Își 
freacă bărbia și stă, stă cu lista în fața ochilor. Nui vine 
să creadă. Erau vreo cinci nume, tot fete și băieți buni la 
învățătură.

 Pe ultimul loc al listei, Viorica, Butură Viorica, 
acesta îi era numele din catalog. O cunoștea și noul 
director, se vorbise de ea în sala profesorală, pentru cântece 
la serbări dar primise și un premiu la Olimpiada de română, 
nu premiul întâi, dar cel mai bun pe școală. Chiar acum 
recent, în vacanța de primăvară, fusese la Cluj la faza pe 
regiune de unde sa întors cu o mențiune. „Eleva asta, 
Butură Viorica, ce caută pe listă? întreabă directorul. Știu  
că provine dintro familie săracă și cu mulți copii, mia spus 
profesorul Jurca, cel de geografie, care a trecut cândva pe 
la ei pe acasă. Mâncau cartofi în loc pâine. Tata ei face bani 
din piatră seacă, arde piatră și vinde var pe sate. Vai de ei.” 

I se găsise, ca la mulți alții, și lui bietu’ Uțu Butură o 
„bubă”. Coborâse cândva întro toamnă la Abrud unde sa 
întâlnit cu un vechi cunoscut. 

Intră amândoi la restaurantul Detunata să mănânce 
câțiva mici și să bea un vin roșu fiert, că era tare frig și 
bătea vânt. Cum băutura dezleagă limbile încep discuțiile. 
Prietenul, sfătos peste măsură; că ungurii neau luat 
Ardealul, că partidele politice nus în stare de nimic, 
că România se duce pe râpă și că singura speranță sunt 
legionarii dar ei trebuie sprijiniți, trebuie ajutați; fiecare cu 
ce poate. 

Entuziasmat de cele auzite, Uțu Butură se oferă 
să aducă un car cu lemne de foc la sediul legionarilor 
din Abrud, să nu stea nici ei în frig. Peste ani securitatea 
cercetând arhivele legionarilor a dat peste o listă cu 
persoanele care au finanțat mișcarea legionară și acolo era 
trecut și numele Butură Uțu, Cernița iar la rubrica „suma 
predată” era menționat Un car cu lemne de fag” iar pe 
ultima coloană la „Observații”, Simpatizant, toți ceilalți 
erau Membru. 

În urmă cu vreo doitrei ani fusese chemat la miliție 
la șeful de post din Buninginea și pus să dea o declarație 
cu ce știa despre legionari și despre finanțarea lor. A scris 
că acel cunoscut îi fusese coleg de școală primară, că 
sau văzut doar atunci, o singură dată, că nu a participat 
la ședințele sau la marșurile legionarilor și că nu știe să fi 
fost vreun legionar în Cernița. Era sincer și se simțea total 
nevinovat dar sa întors foarte neliniștit după ce șeful de 
post ia spus prietenește: „Ai mulți copii și ești sincer, poate 
scapi de canal. Nu eu hotărăsc.”

Acum, ca în blestemul biblic cu păcatele care se 
transmit „până la a șaptea generație” Viorica este lovită din 
plin în cei este mai drag, să se facă învățătoare și i se taie 
această speranță, idealul vieții ei… 

Chemată la direcțiune, din clasă, de la ora de română, 

activistul de partid ia comunicat că „din motive temeinice 
săvârșite de tatăl tău” este exmatriculată, că este obligată să 
părăsească imediat clasa și școala, să plece acasă și nici să 
nu mai treacă pe aici. Eleva rămâne încremenită, privește 
în ochi pe tovarășul director așteptând ca el săi vină în 
ajutor, se găsea la el în cancelarie, să nu o lase pradă unui 
străin, doar o cunoștea, o lăudase la careu pentru rezultatele 
la Olimpiadă, dumnealui îi dăduse diploma trimisă de la 
Inspectoratul școlar și îi strânsese mâna, o felicitase în 
fața întregii școli. Acum nu o mai cunoștea? Evident jenat, 
directorul cu privirea în jos spre parchetul din pardoseală 
îngână câteva cuvinte. „Nu eu am hotărât, nu știu ce se 
petrece, de la raion de la Câmpeni a venit ordinul. Nu pot 
face nimic.” Ca să pună capăt situației jenante chiar și 
pentru el, activistul intervine energic: „Ești liberă, îți iei 
cărțile, dacă mai ai lipsă de ele, și pleci acasă.” Văzând 
că fata nu pleacă și că privea spre director, că mai  credea 
întro minune, îi spune brutal: „Pleacă! Ieși afară. Săi pară 
bine la tatăto că scapă cu atât.”

Pe coridorul lung în drum spre clasă, Viorica se 
clatină. Se mișcă și geamurile și tablourile de pe pereți și 
ușile sălilor de clasă, toate se roteau în jurul ei. Cu greu 
prinde clanța, o apasă și fără grai intră în clasă, se aruncă 
în bancă și izbucnește întrun plâns răsunător. Profesoara 
și colegele, uimite, o privesc în tăcere, fiecare așteptând o 
explicație. 

Plânge și bate răsunător cu pumnul în bancă. „Mă 
dau afară, mă exmatriculează! Mă dau afară din școală! 
Înțelegeți,  că mă dau afară? Miau spus să plec acum, 
imediat.” Batista albă din buzunarul uniformei de elevă nu 
mai putea reține toate lacrimile care acum udă și banca. 
Profesoara coboară de la catedră și, speriată, vine lângă 
ea. „Nu se poate, e nedrept așa ceva. Tovarășul director 
era acolo? Cea zis?” „Era acolo, mia spus că nu poate 
face nimic, că e ordin de la raion. Am văzut eu că și lui ie 
frică…”

Fără să mai spună o vorbă, se ridică în picioare, cu 
dosul mâinii își șterge nasul și lacrimile, își ia din bancă 
micul ghiozdan cu cărți și iese pe ușă fără a o mai închide. 
Ca un rămas bun i se aud pașii pe coridor apoi ușa grea 
de la intrare cum se deschide și apoi,  se închide pentru 
totdeauna pentru ea.

În prima pauză sa răspândit vestea printre elevi 
cu cele întâmplate. Nu se vorbea în gura mare ci mai mult 
în șoaptă și cu frică, mai ales că nu era primul caz de 
exmatriculare pe motive politice și niciodată nu știai cui îi 
poate veni rândul. 

Până atunci cu Viorica  ne vedeam în fiecare pauză 
și era destul atâta. Uneori ne mai puneam întrebări banale: 
„Ce oră aveți? ; La ce lecție ați ajuns? ; Ce va dat la teză?” 
și altele de acest fel. Important era că ne vedeam și ne 
împlineam dorul. Acum pauzele păreau pustii. Colega și 
prietena ei Mărioara, cu care se plimba în toate pauzele și 
râdeau zgomotos pentru nimic toată,  de atunci era mereu 
singură cu un caiet de notițe în mănă din care citea pentru 
lecția următoare. În ultima zi de școală a venit la mine și 
ma întrebat: „Mai știi ceva de Viorica?” Aceeași întrebare 
am vrut să io pun și eu.

PROZĂ
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 Colega noastră Viorica dispăruse ca o căprioară 
rănită și peste măsură de speriată ce se ascunde fără urmă 
în întunericul din adâncimile pădurii.

Aceasta a fost trista ei poveste pe care am purtato 
mereu cu mine peste ani… Mă gândesc că e bine să o știți 
și voi, să o cunoască și alții…

-V-ați mai întâlnit de atunci, ea ce viitor a avut? 
întrebare firească venită de la nepoate.

PROZĂ

-Nu a mai dat niciun semn de viață, a dispărut 
pentru totdeauna. 

Acum veniți în casă. Vreau să vă arăt că am păstrat 
săculețul pentru alune cusut cu flori de nu-mă-uita, doar 
mi-a spus atunci pe pod, „să-ți rămână ca suvenire de la 
mine…”

Ioan Bembea,  8 iulie 2019

Am primit azi două exemplare din GÂNDUL ANONIMULUI. Mulțumesc. Am citit aproape tot. Este un 
număr foarte reușit. FELICITĂRI! Mia plăcut mult și este o noutate pentru mine MONUMENTUL  ARTIȘTILOR 
MUZICII ROMÂNEȘTI. Cred că ar prezenta interes și pentru alți cititori, nu numai pentru mine, numele artiștilor. 
Poate întrun număr viitor...

Mulțumesc Dlui Victor Vernescu pentru cuvintele de apreciere a scrierilor mele, mai ales că unele idei ni „se 
suprapun perfect ca model de gândire” după afirmația care mă onorează.

 Expediez partea a IIa a nuvelei Colega mea Viorica, cu rezumatul primei părți.
                   
                     Cu mult drag și prețuire,
                                                             Ioan Bembea

Luminița Gliga, Margine de lume
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Doctorița cu halat alb și 
pantofi cu tocuri înalte, 

din miezul zilei, apare din nou și mă 
invită în cabinetul șefului de secție. 

Uite că oamenii ăștia nau uitat 
de mine. Îmi schimb un pic impresia 
despre ceea ce mi se părea a fi un haos 
organizat, chiar mă bucur că nam 
dreptate, și o urmez pe doctoriță în 
cabinetul cu calculatoare și studente 
mediciniste, sau de care or fi, al vocii
bariton. 

Iau loc pe scaunul de ieri, 
iar voceabariton îmi înmânează 
biletul de ieșire, cardul de sănătate și 
scrisoarea medicală. Îmi spune că am 
o tumoare în colon, care blochează 
tractul intestinal, că este necesar 
să vedem rezultatul biopsiei, asta cam peste 30 de zile, 
și, desigur, va urma, în mod obligatoriu, și un examen 
CT, pentru a localiza exact tumora (așai zic ei,  medicii, 
tumoră, nu tumoare), în vederea operației. Tumora aia 
trebuie scoasă neapărat de acolo.

Voceabariton mai adaugă ceva, în final: 
 Trebuie să vadă rezultatul și doctorul Miracol, 

doar el va trimis la mine, nu? 
 Desigur. 
 Trebuie să fie pe secție, în ambulatoriu, sau, 

oricum, pe undeva, prin spital.
Mulțumesc frumos acestor oameni care sau ocupat 

de necazul meu, părăsesc palatul din secolul al XIXlea 
al Gastroenterologiei, mă opresc pe alee, respir puternic 
aerul supraîncălzit al miezului unei zile de iunie și îl sun 
pe doctorul Miracol. Nu știu încă ce mă așteaptă, dar tatăl 
meu a participat la bătălia de la Stalingrad și nu sa plâns 
niciodată că iar fi fost greu.

Îmi răspunde prompt, jovial – parcăi văd zâmbetul 
acela de bonom – și îmi propune să ne vedem miercuri, 
dimineață, la opt, la ambulatoriu. Până miercuri e mult, dar 
eu nu intru niciodată în panică. Probabil nu se poate mai 
repede. 

O iau încet spre casă. Mă gândeam că, în toamnă, 
să dau o fugă, prin Bucșoiu Mare, pe Omu. Iar la iarnă să 
urc, cu schiurile de tură, pe valea Cerbului și să cobor pe 
Valea Morarului… Nu cred ca va mai fi posibil… Oricum, 

la 80 de ani, pentru că 80 voi face în 
ianuarie, ar fi cam mult…

Traversez strada pe unde nui 
permis, îl iau pe 93 până la Leu, trec 
pe contrasens, îl aștept pe 136 vreo 
25 de minute – desigur, până la urmă 
vine după 35, clămpănind din motor 
–, ajung acasă ieșit din starea de azi
noapte și îi spun lui Gi, nevestemi, 
vestea cea bună. 

Ea este o curajoasă și jumătate. 
Îmi cântă în strună, pentru că eu încă 
mai am chef de glume. Chef nu prea 
am, dar viața e așa cum vrea ea și eu 
nu mă pun dea curmezișul ei. Îmi 
place so las slobodă și so urmez ca 
un cățeluș în lesă, pentru că știe ea ce 
face. 

Până miercuri, timpul trece tot așa, uniform și tern, 
cum vrea el, iar eu nam vreo pilă pentru a nu sta la coadă. 
Trebuie să aștept. Dar, în fine, vine și miercuri. La șapte 
trecute punct, mă postez undeva în apropierea ușii camerei 
26. Deja toate locurile de pe scaunele de plastic negru 
înșirate pe coridor, lângă perete, sunt ocupate. Așteptătorii 
așteaptă răbdători, fiecare cu răbdarea lui, e ușor săți dai 
seama cam ce este și cum este la fiecare, dacă tragi cu coada 
ochiului spre aerul care vibrează în jurul lor. 

Sunt fel de fel de oameni. Desigur, cei mai mulți 
nau nicio legătură cu armata, nu sunt foști militari, nici 
actuali militari, ăștia, actualii, au treabă, nau timp să se 
îmbolnăvească, se vede de la o poștă, dar suferința nare 
nici grade, nici priorități. E suferință și atât. Fiecare se 
gândește la boala lui și așteaptă să apară un medic sau o 
asistentă și săl invite în cabinet. Sau săi spună ceva, orice. 
Aici se fac de toate: pansamente, consultări, scoateri de 
fire, planificări… Tot coridorul este înțesat de uși înapoia 
cărora se află fel de fel de cabinete. Iar în fața lor, pacienții 
așteaptă răbdători și tenace. Tot cam așa aștept și eu. Nam 
nici un motiv să mă îngrijorez, știu că doctorul Liviu 
Miracol va veni, tot așa, optimist, molipsitor, încrezător și 
profund ca un concert de Bach. 

Totuși, îmi iau inima în dinți și îl sun. Îmi răspunde 
imediat. Vorbește în șoaptă. Îmi dau seama că este la 
raportul de gardă șimi pare rău, chiar foarte rău, că lam 
sunat. Înseamnă că am venit prea devreme. Oamenii aceștia 
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- Partea a II-a -

Gheorghe VĂDUVA



25Gândul Anonimului  Nr.  71-72    *     Anul  XVII/Iulie-Decembrie 2019 

– medicii – au foarte multă treabă, fiecare minut este prețios 
nu atât pentru ei, cât pentru viața și sănătatea pacienților 
lor. Desigur, judecata asta a mea, aici, pe un coridor înțesat 
de lume și de așteptare, cu oameni pansați, în cârjă sau abia 
ținânduse pe picioare, este un truism. Mă aflu doar întrun 
spital. Și încă întrun spital militar, care este – și trebuie să 
fie – prin excelență, un spital de maximă urgență. 

Dar parcă este, totuși, prea mult. România nu se află 
în război cu nimeni, ci doar participă la niște operații de 
menținere sau impunere a păcii – toate astea în paradox, 
dracu a mai văzut războaie de menținere sau impunere 
a păcii! –, iar spitalele ei, atât cele militare, cât și cele 
nemilitare, nar trebui să fie aglomerate ca în timp de 
război… Sau, poate, chiar suntem în război. În războiul 
nostru pământean, al bipezilor umani contra bipezilor 
umani, în care se moare în toate felurile posibile, de la 
sinucidere prin dragoste sau din dragoste, la asasinat fizic, 
politic, economic, social, educațional, cultural, geocultural, 
geofizic, geopolitic, geostrategic, abisal, cosmic și/sau 
hipersonic etc. etc., omniprezent și omnipotent, individual, 
în grup sau în masă, subtil sau direct, violent sau elegant. 
Și dracu mai știe cum…

Îmi dau încă odată seama că trăim una dintre cele 
mai negre perioade din istoria acestei țări, deși asasinatul 
este atât de sofisticat și de bine camuflat, încât cei mai mulți 
dintre noi cred că, de fapt, acestai drumul spre cea mai 
autentică fericire din câte au existat vreodată în Univers. 

Mă îngrozesc la acest gând, știu că nu este o exagerare 
sau o metaforă, simt furnicături pe coloana vertebrală, dar 
și neputință bolnăvicioasă, endemică, lehamite și revoltă. 
Ei, și? Cui îi pasă?! Și de ce iar păsa? În fond, fiecare este 
un aruncat în lume, un lăsat să se descurce cum poate, să 
omoare sau să se omoare, să dea socoteală după bunul plac 
al celor care io cer, să înfrunte valul sau să rabde tsunami
ul care, iată, lovește continuu, de parcă gândul, viața, 
oceanul și planeta șiar fi ieșit din minți. 

De o vreme, simt, undeva, înlăuntrul meu, acest 
haos nemilos și stupid, întro rânduială care se dorește a 
fi democratică, liberală, socială sau paradoxală, în care 
cercurile interlope fac legea, iar legea are grijă să se 
blindeze cu scuturi, ramuri, falduri, jungle și justițiari și 
să se ascundă în așa fel încât să no găsească decât cei care 
au nevoie să no găsească nimeni altcineva în afară de ei. 
Chiar dacă toată lumea o poate citi pe siteurile oficiale, în 
stufărișul de legi prolixe și alambicate, în ziare, în reviste 
sau pe buzele frumoaselor prezentatoare de la tot felul de 
televiziuni, care, în afară de blazonul lor de modă mai mult 
sau mai puțin autentică, mai mult sau mai puțin nouă și de 
înfățișarea lor de photoshop, nimeni nu înțelege mai nimic. 
Pentru că, orice junglă înseamnă junglă și atât. 

Îmi dau seama că nam ce să fac, nici de bine, nici 
de rău, că nimănui nui pasă de ce gândesc sau nu gândesc 
eu, de ce scriu, de ce cred, că nimănui nui pasă de nimeni, 
în afară de el, de gândul lui, de familia lui, de cei câțiva 
prieteni și cam atât. Fiecare dintre cei pe carei văd la doi 
pași de mine sau lipiți de mine nu are nimic daa face cu 
ceilalți. Fiecare este un fel de singur cu boala lui, cu gândul 
lui, cu viața lui, cu nimeniul lui. 

Așa cum sunt și eu. 
Doctorul apare undeva, la orizontul coridorului care 

vine aici, spre camera 26. Merge și el, tot așa, singur printre 
singurătățile celorlalți, mă vede, îmi zâmbește prietenos și 
mă invită în cabinet. Citește rapid biletul de externare de 
la Gastroenterologie și scrisoarea pe care miau dato cei 
de acolo, înțelege imediat despre cei vorba și sugerează 
o nouă întâlnire cam peste o săptămână și jumătate, adică 
pe la începutul lunii următoare. Naș avea obiecții, ba 
chiar miar plăcea să amân cât mai mult deznodământul, 
dar vârcolacul din colon îmi dă un brânci și mă trezește la 
realitate. 

Îi spun doctorului că ar fi minunat – oricum, aș vrea 
să amân cât se poate clipa –, dar durerea din colon este încă 
foarte mare, în valuri, tractul intestinal blocat, doar gazele 
își mai fac un pic de loc prin fisura din acel nodul, probabil 
un carcinom, sigur un carcinom, altfel nar avea ce să caute 
acolo, iar eu nu știu dacă pot rezista până atunci. Dar, dacă 
este nevoie, voi face tot posibilul.

Doctorul înțelege mai repede și mai profund ca 
mine despre cei vorba, face un pas înapoi – de fapt, unul 
înainte – și îmi spune că, dacăi așa, situația devine urgentă, 
deci trebuie să schimbăm foaia, să grăbim internarea și 
intervenția. La rândul meu, îi spun și eu ce trebuia săi spun 
de la început, că iau Eliquis, un anticoagulant preventiv, 
dar care schimbă și el complet sau aproape complet, dar, 
oricum, din temelii, datele problemei. 

Cu câteva zile înainte de operație – el zice șapte 
–, trebuie să opresc tratamentul cu Eliquis și să trec pe 
Clexane. Îmi dă o rețetă, alerg la o farmacie din apropierea 
locuinței mele, prezint rețeta, farmacista o onorează imediat 
și, mai mult, îmi zâmbește familiar – este tare frumoasă 
când zâmbește, i se luminează ochii – și îmi explică, în vreo 
patru cuvinte, cam când și cum să le folosesc. Când, mia 
spus și doctorul, cum, mă inițiază ea, amabilă și zâmbitoare. 
Probabil că așa sunt toate femeile din lume, doar noi nu le 
vedem decât atunci când avem nevoie de zâmbetul lor cald.

 Simplu, îmi spune ea, foarte simplu. Sunt injecții 
subcutanate, le puteți face și singur. Cu o mâna pliați ușor 
pielea de pe umăr sau de pe abdomen, iar cu cealaltă faceți 
injecția. Vă recomand so pliați peaia de pe umăr, e mai la 
îndemână și doare mai puțin. Da, dar dacă o pliez peaia de 
pe umăr, îmi mai trebuie o mână. Cea de a treia…

Mi se pare simplu, voi începe imediat ce ajung 
acasă. 

Nu este, totuși, chiar atât de simplu, așa că mă prezint 
la camera de gardă din spitalul care se află vizavi de blocul 
în care locuiesc, toată ziua mă uit în curtea lui. Problema 
se rezolvă rapid și eu sunt mai mult decât încântat că am 
găsit o soluție atât de simplă. A doua zi, camera de gardă 
nu mai răspunde favorabil la solicitarea mea și mă trimite 
la dracun praznic, pe undeva prin București, la vreun spital 
de urgență. Deja e prea mult. Vârcolacul din colonul meu 
mă avertizează să nu mă aventurez prea departe de casă, iar 
eu mă simt nevoit să rezolv problema singur. Farmacista 
mia explicat ce și cum, iar eu nu sunt chiar așa lipsit de 
curaj. Am escaladat Surplombele de aur, am scăpat teafăr 
din două avalanșe, am fost sub bombardamente… Așa că 
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nu mă pot speria de o autoinjectare cu Clexane… Ce naiba!  
Nu mă sperii, dar nici nu reușesc so fac. Fac apel 

la Gi, soția mea, îi explic ce și cum, ea se conformează, 
eu pliez pielea de pe abdomen, ea face restul și totul este 
perfect. Constat că soția mea are mână de înger, nam 
simțit nimic, nici înțepătură, nici durere și nici vreo urmare 
neplăcută. Îi mulțumesc, o laud, îi spun că are mână 
ușoară, ar fi putut să se facă doctoriță – ar fi fost o doctoriță 
frumoasă și nedureroasă –, sau măcar asistentă. Ei nui prea 
arde de zâmbet, știe ce mă așteaptă, dar nici numi dă de 
înțeles că sar speria prea mult de actuala mea situație și de 
viitoarea mea experiență. 

Ca întotdeauna, este foarte atentă, foarte liniștită, 
îmi spune că totul va trece, iar ochii ei mă privesc tandru, 
aproape matern, așa cum îl priveau pe fiul nostru, când era 
mic și avea vreo problemă de sănătate. Îmi dau seama încă 
odată cât de prețioasă este această ființă, cât de puternică 
și curajoasă poate fi, în condițiile în care ea însăși are 
numeroase probleme de sănătate și îngurgitează ceva mai 
mult de treizeci de pastile pe zi. Au reușit ăștia să facă 
din poporul român – cândva, demult, popor sănătos la 
minte și la trup – unul dintre cei mai mari consumatori de 
medicamente din lume… Bravos, națiune! Cum ar fi spus 
conu. Odihneștete în pace!...

Îmi zic că astai situația, trebuie să luăm viața așa 
cum este, să trăim ca și până acum, pentru că fiecare acum 
este acum, cu un precedent devenit deja amintire și cu un 
viitor care nu poate fi decât o speranță. De proiecte, este 
greu să mai vorbim acum. Chiar dacă încă mai trăim în 
siajul lor, al proiecțiilor cu sau fără șanse de a deveni, 
planuri, acțiuni, realizări. 

Nam mai fost la schi de trei ani, nam mai escaladat 
un traseu de alpinism de doi ani, nam mai alergat pe 
traseul meu de maraton de câțiva ani… Mam mulțumit 
doar să butonez laptopul, să redactez și să tehnoredactez, 
capcoadă,  trei reviste, una mai voluminoasă decât alta, 
să scriu și să public cărți, studii și tot cemi mai trece prin 
cap. Probabil că așa trebuie să fie. Fiecare etapă a vieții își 
are adevărurile, ideile, conceptele, prioritățile, parfumul și 
mizeriile ei. 

Poate că este vremea amintirilor și a nostalgiilor, a 
reuniunilor prietenilor, colegilor, promoțiilor etc. etc., dar 
eu nu prea am timp de așa ceva, poate că ar trebui să mă 
uit la televizor, la filme și sămi iau pașii la purtare prin 
parc, dar astea nus de mine, eu nam trăit și nu trăiesc așa, 
sedentaricește, ci cu intensitățile, pornirile și convingerile 
mele de alpinist care a escaladat și încă mai escaladează 
muntele din el însuși, de schior care mai hoinărește prin 
amintirea pârtiilor sau coclaurilor înzăpezite din afara 
pârtiilor, de gimnast care na mai făcut o gigantică de zece 
ani, de maratonist care mai aleargă doar în gând traseul 
pe care la alergat, parțial sau total, aproape în fiecare zi, 
vreme de patru decenii…  

Acum alerg pe computer, prin Word și pdf, prin 
Photoshop și InDesign, prin Corel și Dreamweaver și cam 
prin toate programele de redactat, de tehnoredactat, de 
grafică, de comunicații în timp real etc. etc. Este o alergare 
intrinsecă, deopotrivă prin infinit și pe o bandă care se 

rotește întrun cerc fascinant, din care, dacă ai intrat, nu 
mai simți nevoia să ieși din el, ci doar să continui drumul 
spre nicăieri… Îți este foarte bine acolo. Chiar dacă nu 
exisă drumuri spre nicăieri…

Noua mea situație mă scoate de pe ringul în care eu 
mă lupt cu mine și cu celălalt din mine, îmi aruncă prosopul, 
dar eu îl refuz, îi dau un picior și îl scot pe el din ring, vreau 
să duc meciul până la capăt, sămi înving învingerea, sămi 
savurez înfrângerea, să ajung unde am plecat și să plec din 
nou pe drumurile pe care am mers cândva pe jos… 

Dar, probabil, că nu se mai poate… 
Pe 25 iunie, la șase punct, îmi sun deșteptarea și 

intru vârtos în programul de dimineață. Vârcolacul din 
colon mă temperează, dar eu tot fac slalom printre două 
dureri și încerc să țin traseul și să abordez, în cea mai 
mare viteză posibilă, porțile. Așa cum făceam cândva pe 
Clăbucet sau pe Bradul…

Undeva, în adâncul amintirilor mele, se strecoară o 
lacrimă limpede, pe care nu mai pot și nici nu mai vreau 
so ascund. E lacrima mea, după timpul care nu se va mai 
întoarce niciodată… 

Sar în 136, cobor la Leul, prind un 93 și ajung, 
cu noaptea în cap, la Spitalul Militar Central. E tot acolo 
undel știu eu încă din vremea când scriam în ziarul armatei 
despre el, despre doctorul Cândea, unul dintre bisturiele de 
aur ale acestei nații și dintre caracterele mari ale acelor și 
acestor vremuri, despre Țintoiu, doctorul de inimi care, și 
azi, ca și ieri, adună mulțimi de cardiaci în jurul inimii lui, 
zâmbind, glumind și vindecând… 

Ajung cu noaptea în sinapse, mă postez undeva unde 
nui nimeni, deși pe ușă scrie Chirurgie 1, îmi dau seama 
că am greșit intrarea, părăsesc locul, ies din clădire și intru 
tot în aceeași clădire, dar pe o altă ușă și pe o altă scară, 
tot familiare, întrucât am fost de o mie de ori pe aici în 
căutarea faimoșilor doctori despre care trebuia să scriu, urc 
la etajul doi și mă postez pe holul deja plin de fel de fel de 
așteptători. Sunt vreo patruzeci. Unii au prins cele câteva 
scaune negre, de plastic, alții stau gânditori în picioare, 
rezemați de zid, pe scări sau pe balustrade. Unii au venit de 
departe, cu trenul, se vede după fețele lor că nu șiau dormit 
noaptea, alții așteaptă demn, liniștiți, înveliți în mantia cine 
știe cărui gând. Unul dintre ei – un bătrânel cu mustață albă 
și ochi de dac – se apropie de ușa de la intrarea în secție, 
dă să intre, dar ușai baricadată cu un sistem de siguranță 
dincolo de care nu se poate trece decât cu un card. Renunță 
însă imediat și se fixează undeva, în mulțime, dar mai ales 
în gândurile lui, care i se pot citi prin pălăriai de pai, prin 
mustațai albă și prin tâmplelei deja îniernate. 

Vreo două pirande de lux, îmbrăcate în alb, cu 
fuste încrețite, lungi și bogate, care le ascund formele prea 
mult bombate pentru vârsta lor, cu soții și copiii la vedere, 
au prins două sau trei locuri pe scaunele cele negre, dar, 
lângă ele, nu sa așezat nimeni. Numi place chestia asta, 
înseamnă că oamenii mai au încă prejudecăți, sau, cine știe, 
or avea, poate, motivele lor să nu se așeze lângă ele. 

Or avea și ele probleme cu colonul, cu stomacul, 
cu interiorul care nu este totdeauna și la toată lumea ce ar 
trebui să fie. 
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Sunt, peste tot, fel de fel de priviri care nu spun 
nimic, sau care spun foarte mult, sacoșe, ochi care privesc 
în gol, goluri care nau nevoie de ochi, gânduri care nau 
culoare și așteptări care așteaptă. 

Mă simt ca întro gară, în care fiecare așteaptă un 
tren și cam atât. 

Aș vrea să mă duc la ușă, să sun, să spun că mi sa 
spus să vin la ora 08.00, pentru internare… Îmi dau însă 
seama că nu pot face asta, că nu sunt eu mai cu moț, că 
starea generală a puhoiului de bolnavi, de priviri care nu 
privesc, ci gândesc și de ochi care ascultă și tac nu este una 
concurențială, nici una disperată, ci doar una cu identitate 
de turmă care așteaptă un cioban, un câine sau o rază de 
soare. Sau poate doar un lup…

În fine, timpul se derulează, tot așa, tern și spre 
nicăieri. După raportul de gardă, încep să apară și oamenii 
cu stetoscop. Pe rând, nu toți deodată. Câte unul iese pe 
ușa încifrată, privește în mulțime, găsește pe cel pe care îl 
caută, iar dacă nul cunoaște, îi citește cu voce tare numele 
de pe un smartphone (aici fiecare doctor are un smartphone 
cu tot ce trebuie să nu uite), îi face un semn, îi cere o hârtie, 
se uită pe ea și, în secunda următoare, îl invită dincolo de 
ușa care adăpostește miracole și speranțe. Gata, pentru el, 
pentru cel chemat, așteptarea trece întro altă stare și, poate, 
întro altă dimensiune. 

De aici, până la fericita operație care te scoate din 
necaz, mai rămân doar câțiva pași. Așa începe, în fiecare 
zi, malaxorul internărilor, al controlului de rutină, al trata
mentelor etc. etc. Dar aglomerația nu se atenuează prea 
ușor, iar așteptările nu ajung, toate, la un final fericit, ci 
doar se continuă întro notă ceva mai optimistă. Dea 
lungul multor ani de când cunosc acest spital de elită al 
Armatei României și al țării, am constatat mereu că foștii 
bolnavi, care au trecut pe aici, nu vorbesc despre asta. Ei 
sunt mulțumiți că au ajuns aici și că doctorii iau vindecat. 
Și chiar dacă nau reușit săi facă chiar ca noi, tot au reușit 
săi scoată din necaz… Iar asta înseamnă foarte mult pentru 
cel care a fost în suferință. Celelalte lucruri, în țara în care 
omul prețuiește mai puțin decât o oaie, nu mai contează…

În fine, apare și doctorul Miracol, mă identifică 
rapid, se apropie de mine și îmi spune că mia transmis 
un mesaj, probabil nu lam văzut, ar trebui să amânăm 
internarea pentru mâine, voi fi pus în Rezerva 1, și se va 
ocupa, mâine dimineață, de internarea mea și de tot ce mai 
e necesar un alt doctor care, probabil, face echipă cu el – 
unul cu mustață și stetoscop, jovial și plin de energie, de 
candoare și de bonomie –, care tocmai îmi zâmbește și mă 
asigură, printrun gest, că totul va fi bine. 

Sigur că va fi bine, nam nicio îndoială. 
Îi salut respectuos, îmi iau laptopul și mica mea 

gentuță cu deale virtualelor necesități de internare și fac 
drumul invers, de data aceasta, spre casă. 

O, casă, dulce casă!
Apartamentul meu de la etajul 7 mă primește cu 

gânduri totdeauna bune, dar eu nul bag nici pe el în seamă, 
ci mă grăbesc să deschid laptopul, să finalizez revista – 
Univers Strategic se cheamă –, so pun pe site și, apoi, so 
încarc, pe articole, în cele două baze de date: CEEOL și 

EBSCO. La finalul lunii iunie, totul trebuie să fie gata. Cam 
greu – am primit foarte multe articole în ultimele zile –, 
dar le voi citi pe toate, le voi bidigăni, le voi redacta și 
tehnoredacta, le voi verifica antiplagiat, le voi scoate din 
plagiat, dacă va fi cazul, le voi face adică, pe toate, curate 
și publicabile. 

Sunt atât de concentrat asupra finalizării acestei 
reviste trimestriale de 300 de pagini, pe care o fac, iată, 
de un deceniu, aproape de unul singur – redactare, tehno
redactare, corectură, revizie, grafică etc. etc. –, încât uit și 
de vârcolacul din colon, și de spital, și de clexane, și de 
internare și de ce mă aștept să mă aștepte, în lungul periplu 
prin această boală care îngrozește secolul. 

Curios, pe mine nu mă îngrozește. Se pare că nici 
no iau în seamă, de parcă nar fi a mea, ci a altcuiva, mai 
exact, a unui cuiva abstract și impersonal, despre care se 
poate spune, oricând, orice. Eu nu spun nimic, mă fac sau 
mă prefac că nu înțeleg, sau că înțeleg, dar nu așa, oricum 
și orice, ci dincolo de ceea ce se înțelege. Îmi spun și eu, 
așa ca să fie, ca să mă aflu în treabă, toate astea, deși nu e 
de glumit cu așa ceva. Dar, fără glume și glumire, omul ar 
fi ca un ciulin nesimțit, uscat, înțepător și, mai ales, inutil. 
Cine dracu are nevoie de un ciulin?!

Tocmai dau peste un articol cu tabele, grafice, 
scheme, ecuații de tot felul și cu tot ce numi place mie la 
un articol. În concepția mea, un articol trebuie să fie simplu, 
limpede, direct, scris cu cuvintele cele mai potrivite, care 
nuți sucesc mintea și nuți pun creierii pe moațe, și așa 
sunt ei destul de îmbârligați, ci îți limpezesc sinapsele, 
gândurile, cunoașterea și orizonturile… Acesta, pe care 
tocmai îl citesc și îl redactez, în sensul că îi scot virgulele 
dintre subiect și predicat, frazele din anacolut, ideile din 
ceață și ceața din idei, fără ai afecta însă conținutul, 
coerența, stilul și personalitatea, este tocmai ce numi 
place. De aici nu rezultă că nu este un articol bun. La urma 
urmei, deși înstufat ca dracu, nu este un articol rău. Ba, 
dimpotrivă, este chiar foarte bun, întrucât taie în carne vie, 
nu umblă cu lingușeli și sofisticării, nu bate piua în apă, 
chiar dacă demonstrația pe care o face ar trebui să fie ceva 
mai directă. La urma urmei, vorba vulpoiului din Micul 
prinț, nimic nu este perfect pe lumea asta. De vreme ce, 
pe o planetă atât de mică, nu există câini, dar, din păcate, 
nici găini. 

Noaptea trece cât ai clipi, chiar dacă, noaptea, nu 
clipești, ci dormi, și eu îmi aduc aminte că mă așteaptă 
asistentașefă, internarea, Salonul 1 și o experiență de 
neuitat. Nu realizez încă ce înseamnă asta, dar am trecut 
prin atâtea experiențe întro viață de om, încât nam dreptul 
să arăt sau să nu arăt că încă mai pot fi curios. Dar chiar 
sunt.

Vine, după o jumătate de oră, 136, este aproape gol, 
așa cum este el de obicei, la a treia stație cobor, trec prin 
fața statui domnului Leu, ridicată de geniști ca să se știe că 
ei au făcut suprema jertfă pe câmpurile de bătaie – ei și toți 
ceilalți, de la infanteriști la aviatori, de la vânători de munte 
la artileriști –, iau un troleibuz, 93, după ce las să treacă un 
96, care duce tot acolo, în cea de a treia stație, tot a treia, la 
care eu trebuie să cobor, ajung, cobor, fac 300 de pași, dau 
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militarului profesionist de la intrare cartea de identitate să 
o scaneze, o iau înapoi, o pun întrun loc de unde no pot 
pierde și nici uita că este acolo, urc la etajul 2, Chirurgie 
generală, tot așa, cu noaptea în cap, adică la 07.00 și nu 
la ora 09.00, cum mia spus doctorul Miracol (totdeauna 
îmi iau o margine de siguranță cât mai mare), mă postez în 
dreptul unui panou care acoperă sau maschează o ușă de lift 
(liftul este în reparație, în revizie sau modernizare, habar 
nam), și încep așteptarea. Dar, înainte de asta, număr fețele 
celor care așteptă, încerc să le descopăr și să le analizez 
expresia și conținutul – nimic nou, la fel erau și ieri –, apoi 
nu mai fac nimic. Îmi imaginez că sunt libero întro echipă 
de fotbal, interceptez și expediez la mijlocași toate mingile, 
mă tot mișc în arealul meu, gândindumă la un șut de la 
foarte mare distanță care săl surprindă pe portar, apoi la o 
surplombă din Surplombele de aur, apoi la o avalanșă din 
care am scăpat, dar pe care no pot uita, apoi la Gi și, în 
cele din urmă, la mecanismul senzorului de deasupra ușii 
și la ochii asistenteișefe, care o va deschide (sau nu) în 
căutarea bolnavului care va trebui chemat, internat sau pur 
și simplu interogat. Nu se întâmplă nimic din toate astea, 
medicii sunt la raportul de gardă, iar cei care nu sunt acolo, 
își fac, probabil, rondul prin saloane. 

Bătrânelul de ieri, cu aceeași mustață albă și chip de 
dac, probabil tot cam de vârsta mea, dar, în orice caz, din 
generația mea, apare din nou, tot așa, liniștit, indiferent la 
forfota zumzăită din jur, dar cu un țel precis, cel al răzbunării 
reversului sau replicii Sarmisegetusei, cele două țigăncușe 
din elita rromă, cu doi r, rochiile lor albe, imaculate, plozii 
lor, bodyguarzii lor și tot alaiul sunt tot acolo, în blocurile 
de start, ca și ieri, gata să reia asaltul pe care, probabil, nu 
lor fi reușit ieri. 

Văz că, prin spitalul militar, nu prea zărești vreun 
militar, nici vreun rezervist, probabil sunt în civil (pe stradă, 
din ‘89 încoace, toată armata – câtă a mai rămas – umblă în 
civil), iar cei care sunt la pensie nu mai au nicio importanță. 
Azi, în România, așa cum ironiza, pe o sticlă, un politician 
cu caș la gură, tagma celor care au slujit, au apărat și păstrat 
țara cu prețul vieții lor, pe câmpurile de luptă ale neamului, 
nu mai are de ce să consume bugetul țării pe militari, de 
vreme ce nu mai prea sunt războaie… 

Probabil că scălâmbăiatul ăla, ajuns nu știu cum 
pe sticlă, este atât de orb și atât de prost încât nu vede că 
toată lumea se înarmează, iar războiul nu numai că așteaptă 
din clipă în clipă să izbucnească, dar chiar este în plină 
desfășurare. Cu toate armele posibile, dar mai ales cu cele 
economice și financiare… Un astfel de război a distrus 
complet sau, mă rog, aproape complet, România, fără să se 
tragă un foc de armă, în afară de cele trase după fantome în 
decembrie 1989…

Vai, vai, vai!…
Mă întorc însă la ale mele, la revista pe care încă 

nam încheiato, la așteptarea clipei când aș putea să 
tușez cabinetul asistentei șefe, așa cum mia spus, întrun 
sms, doctorul Miracol, la momentul când mă va pune în 
salonul unu, sau rezerva unu, numi aduc prea bine aminte 
denumirea acestor popasuri ante și pro bisturiu etc. etc. 
Nu știu însă cum să fac toate astea, pentru că nam cum 

să sfidez toți acești așteptători din jurul meu, să calc peste 
ei, să dau din coate și să ajung la ușă, să deschid printr
un miracol ușa, apoi, dacă dă Domnul, să o descopăr, la 
prima ușă din stânga, cabinetul ei, pe asistența șefă. Și, mai 
ales, mă tem că, dacă totuși am să ajung, și pot săi arăt, 
pe smartphoneul meu, smsul trimis de doctorul Miracol 
și săi detaliez ce mia spus domnul doctor, ieri, la prima 
venire, o să mă privească ironic și o sămi spună:

 Domnule general, aici toată lumea stă la rând…
De acord, domniță cu coroniță, la rând stau și eu 

de câteva săptămâni, dar vă mulțumesc pentru precizarea 
Dvs. atât de precisă, cu condiția sămi dați, totuși, un bon 
de ordine…

Nu sunt bonuri de ordine, nici ordine cu bonuri, așa 
că toate rămân ca mai înainte. Cineva o săși amintească, 
totuși, și de mine, așa cum tot câte un cineva își va aduce 
aminte de fiecare dintre așteptătorii tasați în acest spațiu 
înghesuit în perimetrul unui hol de scară, între trei pereți 
cu două lifturi, unul în reparație, în revizie, în modernizare 
sau în ce o fi, iar celălalt cât un C130 sau un Antonov 225, 
care cară tancuri sau mașini de luptă grele, apoi, în ordine, 
o ușă, o scară care urcă, una care coboară, și o fereastră… 

E, totuși, încă bine. Soarele na răsărit, sau, chiar 
dacă a răsărit, na ajuns încă la fereastră pentru a crea 
aici, un efect de seră. Așa că mă mulțumesc cu această 
constatare, mă îndepărtez de prezent și mă gândesc să 
revizuiesc un pic editorialul pe care tocmai lam scris azi
noapte și lam introdus, spre ziuă, în primele 25 de pagini 
ale revistei. Cred că ar trebui să aibă un altfel de final. Îmi 
vine în minte o frază, o scriu pe un petic de hârtie, care se 
află mereu, pentru orice eventualitate, în buzunarul de la 
piept al cămășii mele de vară cu mânecă scurtă și buzunar  
în dreptul inimii. Apoi, îmi mai vine încă o idee, una mai 
cu moț, o scriu și pe aceea, apoi încă una, foarte importantă, 
dar nam timp so notez, deoarece doctorul cu mustață, 
coechipier, sau prieten cu doctorul Miracol, sau ce o fi – 
oricum, un om cu ochi calzi și privirile acasă (cum de so 
fi făcut chirurg?!) –, mă vede, face doi pași spre mine, mă 
salută respectuos, îi răspund la fel, și mă invită dincolo de 
parapetul ușii cu cartelă. 

Intrăm, în fine, amândoi în cabinetul asistentei 
șefe, aflat chiar acolo, pe stânga. Este cam multă lume 
aici. Fiecare cu internările lui. Lângă ușa de la intrare, îmi 
cere documentele – toate pe care le am –, i le dau cu dosar 
cu tot, le rânduiește foarte rapid, de parcă ar fi conțopist 
de când lumea și nu chirurg cu șteamp, completează 
apoi un formular de internare, îmi cere zece lei pentru 
coplata internării – iaș da și zece milioane, numai să scap 
de birocrația asta de parcă am fi în Evul Mediu și nu în 
epoca smartphoneului și a laptopului cu 16 giga DDR4 
și de maldărul de hârtii care foșnesc mai ceva ca frunzele 
plopului, când vântul nu bate, cum glăsuia Tudor Gheorghe 
– și, după doar câteva minute, mă conduce până la salon… 

Salonul numărul 1, cum scrie pe ușă.
Etapa asta este atât de scurtă, încât nu realizez 

când ajung în salon, în Salonul 1. Parcă am trecut întro 
altă dimensiune. Sau întrun alt Univers. Au dispărut toate 
figurile așteptătorilor din capul scărilor, abia demi mai 
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amintesc de ele, probabil că le voi revedea mai târziu, în 
memoria mea de durată – cea operativă este ocupată acum 
cu altceva –, dar nu prea știu ce să fac. 

Doctorul ma lăsat aici, iar eu, care cunosc destul de 
bine rezervele astea sau saloanele astea, încerc să deslușesc 
ce e nou față de ce știam eu. Cel puțin, așa cred, deși nu 
prea știu dacă mă interesează așaceva. Ușa salonului este 
deschisă și tot așa, deschisă, va rămâne mereu. Oricum, 
trăim în văzul lumii. 

Sunt singur lângă două paturi de spital. Unul mi se 
pare mai modern, cu comandă electrică și un dispozitiv de 
care te poți agăța eventual pentru a face tracțiuni în brațe 
din poziția înclinat, culcat pe spate, celălalt puțin mai jos, 
mai modest, zgribulit între picioarele ăstuia mai cu moț și, 
parcă, mai puțin înclinat, și fereastra cât peretele… 

Sunt singur în cameră și, deci, pot să aleg. Îl aleg pe 
cel mai puțin modern, pe cel de lângă geam, dar, în cele din 
urmă, mă răzgândesc și trec în celălalt, cel de lângă ușă, 
modernul sau vipul salonului. Dar motivul pentru care îl 
aleg pe el și nu pe celălalt nu este importanța lui, alura sau 
planul înclinat, ci noptiera ambulantă pe care pot sămi pun 
laptopul. Mi se pare mai comod așa, decât să mă chircesc 
în patul de lângă geam și să mă chinuiesc acolo – și eu 
și laptopul –, pentru a termina descompunerea revistei pe 
articole în pdf, pentru a o introduce, ceva mai târziu, în cele 
două baze de date la care este arondată. Suntem în 26 iunie, 
pe 27 voi fi operat și nu știu dacă, în următoarele cinci zile, 
voi reuși să pregătesc revista pentru a o introduce în cele 
două baze de date, a o încărca pe site și a fi mulțumit că am 
făcut încă o treabă bună. 

Salonul este OK. 
Așa cum era și înainte, dar mai înfiruit, mult mai 

înfiruit, și mai înconductat. 
Deasupra fiecărui pat, se află, prins de perete, un 

monitor, cu fel de fel de fire, care de care mai încâlcite și 
mai pline de mister, iar pe albul pur al peretelui, tot felul 
de conducte din cupru. Întro firidă, pe peretele opus, se 
adăpostește un frigider, în dreapta ei, o ușă îngustă, înapoia 
căreia există o toaletă, în stânga, încă o ușă, tot așa, îngustă, 
un fel de minusculă cămară unde, probabil, am sămi pun 
și eu pantalonii, pantofii, cămașa, mica mea sacoșă și chiar 
geanta blindată (probabil cu vată) a laptopului. Între cele 
două uși, sus, pe perete, deasupra frigiderului, așteaptă 
să fie deschis un televizor, iar pe peretele opus, deasupra 
paturilor și monitoarelor, la câțiva centimetri de tavan, 
veghează, în standby, aerul condiționat.

Nam nevoie de tv și nici de aer condiționat, deci, 
pentru mine, nu există. 

Tot ceea ce văd – și văd fără prea mult efort – 
este noptiera de lângă patulvedetă, pe care îmi și așez, 
cu mișcări atente, laptopul. Uit că, aici, nu sunt pentru a 
finaliza revista și a o încărca pe site și în bazele de date, ci 
pentru a scăpa de dopul din colon – probabil un carcinom, 
mai mult ca sigur un carcinom –, dar care nu mă aruncă nici 
în panică, nici în disperare, ci, practic, numi produce nicio 
reacție. Sunt și eu uimit de atitudinea mea – de atitudinea 
mea din mine însumi – față de situație, de moment și chiar 
de mine ca eu. 

Nu mă gândesc la clipa următoare, nu văd strategic, 
nici măcar operațional, ci doar tactic, adică în imediata 
vecinătate a ochilor mei și a noptierei multifuncționale pe 
care tocmai miam amplasat, cu mișcări unghiulare sau 
fragmentatcirculare, în dreptul ochilor mei, laptopul.

Trece, dincoace de ușă, o asistentă, de fapt o puș
toaică frumoasă foc, cu 120 de pași pe minut, se uită la mine 
– mă vede așa, cu laptopul pe masă, cu geanta pe podea, 
lângă piciorul noptierei, cu pantofi, pantaloni, curea lată, 
cămașă bluză, oarecum stingher, ca un cățel ajuns întro 
catedrală, zâmbește tăcut, numai pentru ea, habar nam ce 
gândește –, apoi mi se adresează, privindumă peste umăr, 
ca pe un ciulin cu ghimpi colorați sau ca pe o libelulă care 
zboară la punct fix, cu aripi transparente, deci, nevăzute:

 Bine ați venit! Puteți să vă faceți comod. 
Și dispare exact ca o dâră de lumină care trece prin 

dreptul unei uși, trage cu ochiul și își vede de drum.
Îmi dau seama că are dreptate, dar reacția mea are 

alte condiționări, alt ritm și, probabil, altă motivație. Am să 
fac, totuși, ce mia spus. „Puteți să…” nu înseamnă, cred eu 
că a crezut ea, că pot să aleg, ci doar am primit permisiunea 
să…. Ceea ce, în limbajul ei tradus în percepția mea 
însemnă: Executa…rea! 

Doar suntem întro instituție militară… sau, mă rog, 
civilomilitară…

Asistentaflash mai persistă câteva clipe în memoria 
mea vizuală remanentă, apoi uit de ea, sau mă prefac că 
uit, și chiar mă gândesc că ar fi timpul să respir adânc, să
mi pun pijamaua și să ies urgent din efectul ei. Mâine, mă 
așteaptă, doctorul Miracol, bisturiul și ce o da Domnul… 
Dar momentul anterior nu șia epuizat încă resursa. Tot mă 
mai gâdilă, undeva, întro sinapsă care încă na înțeles că 
toamna nu este primăvară…

Este ca și cum ai fi nebun sau ai fi dat în mintea 
copiilor (un bătrân e un bătrân și atât, toate cele trecute au 
trecut), dar ochii nu gândesc așa, iar clipa nu are durată. 
Este unica eternitate pe care o cunosc și o recunosc. Este 
și motivul pentru care, odată, demult, în piscul unui munte, 
pe una din hârtiuțele pe care le port totdeauna la piept, 
am scris o frază care, ulterior, a devenit titlul unei poezii: 
„Clipa ne rămâne, viațai trecătoare”…

Revin însă la noua clipă care, în zilele următoare, 
se va tezauriza, ca toate celelalte, întro nouă eternitate. 
Cu atâtea eternități, am să devin, probabil, cel mai bogat 
matusalemic din Univers…

Numi place defel postura de om cu colon înfundat, 
blocat aproape total, așa din senin, ca și cum cineva ar fi pus 
acolo un dop, tocmai în momentul în care mă hotărâsem 
să scap de o spărtură sau ruptură numită hernie ombilicală 
mare, sau Dumnezeu știe de care o mai fi și cum so numi 
în termenii bisturitiștilor de aur din acest templu al lui 
Hipocrate. Acum, iată, am o pacoste și mai mare. 

Ei, și?! Ce să fac, asta e! E pacostea mea și trebuie 
să mă spăl pe cap cu ea și, mai ales, so respect. Nu știu 
cum trebuie respectată o pacoste, nam avut încă ocazia, 
dar omul, cât trăiește, dacă trăiește, învață. Dacă nu, nu. Eu 
trăiesc și, deci, învăț. 
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O iau ca pe o poartă incomodă, întrun slalom 
dificil, de mare viteză, prin care trebuie totuși să trec, 
pentru a nu fi descalificat și a pierde, astfel, competiția. 
De unde rezultă că e musai să treci prin toate porțile vieții, 
ale sorții, ale șansei, ale neșansei și ale cui naiba or mai fi, 
altfel, abandonezi cursa și rămâi undeva întro diviziune în 
perpetuă divizare, precum întrecerea lui Ahile cu broasca 
țestoasă, din paradoxurile formulate de Zenon.

Deschid ușa de la cămară. Pe bara transversală 
este un singur umeraș, așa că scot pijamaua și papucii din 
sacoșă, pantofii îi pun pe jos, pe mozaicul încă nelustruit, 
iar pantalonii și cămașa au onoarea să stea la înălțime, 
direct pe bara transversală de care este agățat umerașul. 
Nul folosesc eu, îl las pentru următorul venit, așa cum 
glăsuiește bunacuviință. Acolo, în satul meu, mama îmi 
tot spunea: „Nu lua tu cei mai bun, lasă pentru următorul. 
Poate el are mai mare nevoie ca tine de acel bun.”

Am respectat totdeauna cu sfințenie cemi spunea 
mama mea, în acele zile, după moartea tatei, când eu aveam 
doar zece ani și mergeam cu ea, încă înainte de răsăritul 
soarelui, la prășit, să prindem vremea mai răcoroasă, când 
porumbul deo șchioapă este plin de rouă, iar pământul 
reavăn așteaptă mângâierea sau terorismul sapei.

Termin operațiunea sugerată de asistentaflash și mă 
așez pe patul înalt, imaculat, puțin înclinat, în fața noptierei 
și a laptopului. Uit de toate, deschid programul InDesign 
cu nr. 39 al revistei Univers Strategic. Uit de toate. Sunt în 
apele mele. Dau Print, selectez un program Adobe pdf, apoi 
paginile între care este cuprins articolul, calea de urmat 
spre US39_BDI, locul în care vor fi puse articolele pentru 
ca, ulterior, să fie încărcate în cele două baze internaționale 
de date – CEEOL și EBSCO – și tot așa…

Îmi amintesc de cele aproape două decenii de tipar 
înalt, de șpalturi, de corecturi, de linotipuri, de culegători, 
de zețari, de parfum de plumb, de perioada petrecută pe 
șantierul de la Canalul DunăreMarea Neagră, de truda 
noastră, a jurnaliștilor militari, individuală și în echipă… 

Ce frumos! Frumos și nostalgic… Acum, toate 
opera țiunile acelea le fac de unul singur, având în față un 
laptop, cu programe de editare, redactare și tehnoredactare, 
de grafică și generare a formatelor Word, Photoshop, tiff, 
InDesign, pdf și, iată, și modalitatea de a le face cunoscute 
și accesibile în toată lumea, cu un sigur click… 

Ce vremuri! 
Păcat că numai tehnologia înaltă, inteligența artifi

cială și IT sunt așa, nu și politicile, strategiile, acțiunile, 
morala și oamenii… Astea nau ieșit încă din epoca 
sclavagistă. Sau poate că epoca sclavagistă sa adaptat la 
noile condiții. Nu e prea greu de înțeles și de spus. Dar nu 
astai treaba mea, acum și aici.

Este doar o altă mare problemă de la răscruce de 
lumi, de păcate și de vânturi… 

În timp ce eu butonez, partajez articole și pregătesc 
materialul pentru al încărca în respectivele baze de date, 
intră în încăpere un pijamist, cu pas mărunt, și aproape 
tiptil, ca un fel de nălucă în alb și cu mustață. Spune un 
„Bună ziua!”, în ton familiar, face o tură cu ochii cam peste 
tot și pe nicăieri, sesizează că este un pat liber către geam, 

spune că lau luat de la salon și lau trimis aici, eu îi zic 
„Bun venit!”, el îmi zice că îl cheamă Curtean, Ion Curtean, 
Curtean, nu Curteanu, care este cu totul altceva, că este dac 
și moț, mai ales dac și mai ales moț, eu îi spun că îmi pare 
bine, dacii și moții sunt neuituci și statornici – și asta ne 
trebuie acum, când nu prea mai știm cine suntem și de unde 
venim –, el mă aprobă, apoi se așază în patul liber, nui 
prea convine, dar asta e. Își pune apoi sacoșa și hainele în 
cămară, dă drumul la condiționat, după ce mă întreabă dacă 
mă deranjează, eu îi fac un semn că nu, apoi accentuez că 
nu mă deranjează absolut nimic din ce există și merită să 
existe sau să piară, că așa e lumea făcută, să facă adică de 
toate. 

Îmi spune că e și cetățean american, a stat pe acolo 
vreo două decenii, dar sa întors în țară, pentru că, așa cum 
scrie în buletinul lui american și în cel român, el nu este 
român, ci dac. Iar dacii sunt pretutindeni, dar, mai ales, sunt 
aici, unde e locul lor de șase mii de ani, sau Dumnezeu știe 
de când. 

Nam nicio îndoială că are dreptate, așa cum nam 
nicio îndoială că și el, poate și eu, poate noi toți, cei care 
mai facem umbră pământului dac, suntem daci.

 Mă operez azi, mă informează el, tot nesimțindu
se bine în patul acela al lui Procust, de la geamul acoperit 
cu jaluzele al Salonului 1, sau Rezervei 1, chiar dacă pe ușă 
scrie doar Salonul 1. 

 Eu, din câte știu, mă operez mâine, adică mă 
operează ei, eu doar sunt obiectul. De aceea, nui nicio 
urgență să rămân în patul acesta electronizat sau electrificat, 
ci pot foarte bine să stau în cel în care sunteți dumneavoastră 
acum. 

Nu aștept răspunsul, ci îmi iau laptopul, mausul și 
papucii și mă îndrept spre Patul lui Procust, cel de lângă 
geam, așezat frumos și foarte cuminte la picioarele patului
vip, perpendicular pe axa longitudinală a Vipului.  

Văz că ne înțelegem bine, eu mă înțeleg bine 
cu toată lumea, inclusiv cu greierii care cântă noaptea 
simfonia câmpului pierdut și cu graurii care nu se sperie de 
ticăitul sfârlezelor din miezul viilor. Sfârlezele sau fofezele 
bat toaca, iar ei, în armonia lor, prăpădesc struguri de altoi 
ai țăranilor care abia așteaptă toamna săși umple butoaiele 
cu vin și butoiașele cu țuică. 

Mă instalez în noul pat, burdușesc noua noptieră 
cu hârțoage și câteva obiecte care, probabil, numi vor fi 
niciodată de vreun folos, fixez laptopul pe colțul noptierei 
și continui truda. 

Vreun pogon de doctori vin la dacul Curtean, 
semn că el e cam de multă vreme pe aici, schimbă câteva 
cuvinte cu el și trec mai departe. Apare și un medic, 
probabil stagiar, de culoare. Curtean îl crede american sau 
de undeva de pe acolo, îi vorbește întro engleză super
perfectă – a fost, la viața lui și actor –, medicul de culoare 
îi spune, în românește, că știe și engleza, dar se vede că 
nui prea place să o vorbească, nici mie numi place, dar 
nu din cauza englezei, carei o limbă de toată isprava, ci a 
pupincuriștilor din România, care, fără să o știe la perfec
ți, o vorbesc ca să se audă vorbind și să se știe că ei sunt 
proenglezi, mai exact, proamericani și, deci, în top. Nu 
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mă deranjează dacă din tagma asta fac parte cei care, pe 
banii foarte grei ai tăticilor și mămicilor lor, își fac studiile 
pe acolo, „cu chipul lor isteț de oaie creață”, cum zicea 
Eminescu. E normal să fie așa, pentru că așa a fost mereu. 
La un moment dat, in istoria interbelică, limba elitelor, mai 
ales a cucoanelor de salon, nu era româna, ci franceza, apoi, 
în anii de început ai comunismului, pentru elitele politice 
conta să știe rusește, iar acum, iată, au venit și americanii. 
A vorbi angloamericana sau, mai degrabă, americano
engleza, înseamnă a fi în pas cu moda secolului al XXIlea. 
Și așa, cel puțin două generații, dacă nu chiar trei, au dus 
dorul prezenței Unchiului Sam pe meleagurile unei Miorițe 
încă netunse. Chiar dacă Unchiul Sam na avut niciodată 
nici habar nici nevoie de dorul lor. 

Vine potera albă sau albalbăstruie și îl invită pe 
Curtean, cu protocolul de rigoare, la marea operație. Nu 
știu în ce constă această operație, am evitat săl întreb și el, 
Curtean, a evitat sămi explice. Aici, fiecare cu operația lui, 
cu vorba sau cu tăcerea lui. Acestea sunt lucruri sfinte, de 
care nu se atinge nici Dumnezeu. Eu am treabă cu separarea 
fiecărui articol din revistă și pregătirea a ceea ce rezultă, 
pentru introducerea în bazele de date. Nu prea știu cum am 
so fac, întrucât eu voi fi operat mâine, adică pe 27 iunie, 
iar revista trebuie introdusă pe site și în cele două baze de 
date până la finele lunii. În fine, vom vedea. Continui să 
trag vârtos la șaibă. Nu știam că munca asta de salahor al 
revistei este, totuși, atât de tentantă și atât de cronofagă. 
De fapt, o știu demult, și încă foarte bine, deoarece o fac 
de la nr. 17 încoace. Asta înseamnă că miam tăbăcit deja 
neuronii și că am creat legături atât de strânse, încât nam 
să le uit prea curând. 

Continui să separ articol după articol, nu mai sunt 
prea multe, și de aceea, chiar cred că voi reuși să fac chestia 
asta mai repede decât miam imaginat, poate chiar în cursul 
zilei de azi. Spre surprinderea mea, reușesc să pregătesc 
revista, pe articole, atât pentru introducerea în EBSCO, cât 
și pentru introducerea, la momentul potrivit, adică atunci 
când voi avea conexiune la internet, în CEEOL. 

După vreo două ore și ceva, poate chiar după trei 
ore – nam cronometrat timpul, am fost foarte preocupat 
cu revista –, Ion Curtean, dacul de 84 de ani, este adus, 
pe o targă cu roți, în salon. Brancardierii îl ridică întrun 
cearceaf și îl așază cu delicatețe, ca pe o vază de sticlă 
subțire și foarte prețioasă, în patulvip al Salonului 1. 

Scena nu mi se pare prea optimistă. Nici nu este. 
El pare încă adormit, mustațai albă și limpede parcă sa 
mai întunecat puțin, stomacul ia dispărut și, în locul lui, a 
apărut un hău – numi place imaginea, am impresia că, la 
operație, i sau scos măruntaiele –, brancardierii dispar, cu 
targa lor cu roți cu tot, asistentele îl iau în primire, îi agață 
perfuziile de stativ și tot trebăluiesc acolo, concentrate și 
abile, de parcă lar pregăti pentru nuntă sau pentru somnul 
renașterii. 

Apare și doctorul care la operat, pipăie niște locuri 
pe care le știe foarte bine, dă mulțumit din cap și trece 

dincolo de ușa larg deschisă. E un tip solid, bine făcut, cu 
mustață și un pic de chelie, foarte sigur pe el, care, probabil, 
a făcut mii de operații de acest fel în cariera lui de o viață. 
Toată lumea îl știe, numele lui, care seamănă foarte mult cu 
al profesorului meu de strategie din Academia Militară, azi, 
Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, dar, probabil, 
simplă asemănare de nume.

E liniște, aerul condiționat tace, Curtean doarme 
sau se preface că doarme, perfuzia lucrează – calmante, 
medicamente de tot felul, întăritoare, doar ei, medicii și 
asistentele știu cu adevărat despre cei vorba –, eu refistolez 
revista, nam timp de reflecții și nici să mă gândesc la 
primăvara viitoare. Mai sunt trei anotimpuri până atunci. 
Reușesc să fac totul ca la carte, dacă o mai fi scăpat vreo 
literă sau vreo mică greșeală de corectură, Dumnezeu cu 
mila, dar cred că ar trebui să fiu declarat cel puțin persona 
non grata în acest salon în care bolnavul trebuie să fie bolnav 
optimist și atât, nu șef de revistă și salahor de cuvânt. 

După vreo două ore, Curtean dă semne de viață, 
scoate mâinile din cearșaf, prinde mânerul mobil din scri
petele dispozitivuluibrațdemacara de deasupra patului și 
face o primă tracțiune în brațe, apoi încă una. După cea de a 
treia, se întoarce ușor pe o parte și coboară din pat. 

 Bine ați revenit, viu și nevătămat, în lumea salo
nului unu! Sănătate maximă și să fiți iubit! – îi spun eu, 
fără să mă gândesc că, mâine, voi fi și eu la fel, sau chiar 
mai rău… 

 Sunt ca nou, mai am o zi sau două, poate chiar trei, 
și îmi iau zborul. 

 Zbor lin și cer senin! Îi spun eu, în timp ce el își 
reocupă liniștit, locul în patulvip, puțin înclinat, confortabil 
și tăcut. 

Adoarme în două secunde, sau doar stă liniștit acolo, 
pentru ași atenua durerile și ași pune în ordine spațiul și 
timpul, chiar dacă astea, puse întro relație de determinare 
reciprocă, se învârtesc precum ziua și noaptea, ing și iang, 
da și nu. 

Apare și doctorul Miracol, jovial și plăcut, ca tot
dea una, se apropie de patul meu superorizontal. Eu dau 
laptopul mai încolo, iau o poziție corespunzătoare – încă 
sunt leu, cred eu, deși mam născut în Capricorn –, doctorul 
îmi spune că mâine, la prima oră, după cum bine știu, vom 
intra în operație, totul este în ordine, așa că să nu am nicio 
grijă, toate grijile mele de mâine i se transferă lui, iar el le 
va înțelege și la va trata în mod special.

 Nu neapărat în mod special – spune el, cu grijă 
la semantică –, fiecare pacient este și trebuie să fie tratat 
în acest fel, dar totuși, totul va fi foarte bine. În seara asta, 
vi se va face o clismă, un clexane și tot ce mai trebuie, 
iar mâine veți trece pe la anestezist și, după aceea, veți fi 
condus, așa cum se cuvine, la sala de operații. 

Astai tot. Am ajuns la un pas de clipă.

Gheorghe Văduva
(fragment din romanul în lucru „Ancore pe nori”)
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16 aprilie 1944. Eram în refugiu, 
în satul Văcaria, așezat pe dealurile 
muscelene, departe de liniile preconizate 
ale frontului și de punctele strategice 
vizate în război. Cu toate acestea, în 
ziua de Paște a anului 1944, locuitorii 
satului au trecut printro spaimă 
cumplită. După „Învierea însângerată”, 
în timpul celui de al doilea raid aerian, 
bombardierele americane au trecut 
peste sat, urmărite de avioanele 
de vânătoare germane, care 
încercau cu disperare să le 

doboare înainte de a ajunge 
la fabrica de armament de la 
Câmpulung Muscel.

În dimineața aceea caldă, 
de primăvară, soarele mângâia 
blând pământul înverzit. Ma 
trezit glasul cunoscut al mamei: 
„La masă!” Am sărit din pat în 
papucii de casă, miam pus peste 

cămașa de noapte halatul nou, de molton și am ieșit 
afară. Fratele meu, obișnuit să meargă la școală, se 
sculase înaintea mea. Mă aștepta cu un prosop pe umăr 
și cu o cană mare de sticlă, plină cu apă. La fundul 
cănii strălucea o monedă de argint cu însemne regale. 
Cunoșteam obiceiul: „ Cristos a înviat!”  „ Adevărat 
a înviat!” Am întins mâinile deasupra ligheanului de 
pe prispă, așteptând sămi toarne apă în pumni. Mi
am stropit fața, miam clătit gura și cu ochii închiși 
am prins prosopul. „ Și săpunul?” Nu iam răspuns. 
Făcusem baie în ajun, săpunită bine de mama. În 
timp ce îmi ștergeam fața, am păstrat puțin prosopul 
în dreptul nărilor. Mirosea a vanilie, a cozonac, a 
sărbătoare. În bucătărie ne aștepta mama lângă masa 
veche, acoperită cu o față de masă nouă. În dreptul 
taburetelor, lângă farfurioare de lut,  abureau trei 
căni de tablă cu lapte. În mijloc, pe o tavă metalică, 

străluceau ouăle roșii, printre feliile de 
pască și de cozonac.  Din salariul ei 
modest de învățătoare, mama a strâns 

bani pentru masa tradițională și pentru 
câte o hăinuță nouă,  necesară copiilor. 
Fratelui meu, elev în clasa a IIIa, ia 

cumpărat un bloc de desen și o cutie de 
acuarele, iar pentru amândoi, ghetuțe la fel.

Micul dejun sa consumat întro 
tăcere apăsătoare. Tata lipsea, era 

undeva departe, pe frontul de 
Răsărit.

Mama nea îndemnat să 
ciocnim noi mai întâi, apoi, 
cu capătul neciobit al ouălor  
noastre, am ciocnit fiecare cu 
ea, pe rând. „ Cristos a înviat!”  
„ Adevărat a înviat!” 

S-a auzit o chemare 
scurtă și fratele meu a ieșit 
repede afară. Stabilise cu un 
coleg să caute împreună ramuri 
de salcie pe malul pârâului din 
spatele casei. Voia săi arate 

cum se face o trișcă, o mică jucărie de suflat, numită 
pe la noi „fluierașul copiilor”. Am rămas în bucătărie 
cu mama, să eliberăm masa care urma să devină birou 
de lucru pentru desen sau pentru cioplitul în lemn. În 
vacanță nu aveam teme de scris. Deodată am auzit un 
huruit prelung de motoare și am ieșit speriate afară. 
Cerul era împânzit de avioane angajate întrun infernal 
atac aerian. Bombardierele americane înaintau lent, 
apărate de avioane de luptă care se străduiau să 
respingă încercările disperate ale nemților de a le 
doborî înainte de a ajunge la țintă.  Lupta se dădea 
chiar deasupra satului amenințat de pericolul unor 
explozii. Priveam îngrozită cerul. Micile avioane 
de vânătoare  germane îmi păreau un roi de insecte 
sclipitoare care se roteau în picaj bâzâind nervos în 
jurul marilor păsări ucigașe, cu ouă de foc.

Pentru că fratele meu era plecat prin tufișuri, 
am alergat speriate să îl chemăm de la gardul dinspre 

PILOTUL  CU  OCHI  ALBAȘTRI
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pârâu. Lam zărit urcând cu greu 
malul înalt, cu privirea răvășită 
de spaimă. Mama la ajutat să 
sară gardul și prinzândune în 
fugă de mână, nea tras sub un 
nuc din livadă. Acolo nea strâns 
lângă trupul ei cald și, făcânduși 
cruce, nea șoptit: „Spuneți odată 
cu mine: Tatăl nostru care ești 
în ceruri...” În timpul rugăciunii 
priveam... cerul. Atacul se deplasa 
amenințător în direcția noastră. 
Ultimul bombardier american 
fusese incendiat și cobora 
periculos, în diagonală, lăsând în 
urmă un nor gros de fum.  Sa auzit 
un strigăt depărtat: „Ieși, taticooo! 
să vezi ce lasă din coadăăă!” 
Aproape de sol bombardierul sa 
redresat ca prin minune, a virat 
spre marginea satului, zburând 
aproape razant peste pomii din 
livadă. Sa prăbușit pe un câmp 
viran de lângă pădure. Explozia 
a cutremurat pământul. Din 
craterul imens ieșea un fum negru, acoperind cerul 
ca o flamură îndoliată. Pe fundalul întunecat am zărit 
ciucurii prelungi ai florilor de nuc. Tremurau printre 
genele frunzelor ca niște lacrimi mari, gata să cadă. 

Pericolul trecuse. Neam întors în ogradă cu 
spaima în suflet. Ca să ne dezmeticim neam răcorit 
fața cu apa rămasă de dimineață în găleata de pe 
prispă. O liniște nefirească învăluia satul. Am intrat 
în casă desculți. Simțeam sub tălpi atingerea moale a 
preșului  țesut din fâșii multicolore de zdrențe. Mama 
nea scos din dulap hainele de sărbătoare și, în timp 
ce ne îmbrăcam, a ridicat mâinile fluturând ghetuțele 
noi:  „Surprizăăă!”. Nea ajutat să ne încălțăm ca să 
simtă cu mâinile, prin apăsare, dacă sunt pe măsura 
picioarelor noastre. „Mergeți până la ușă ca să văd 
cum călcați!” Erau bune.

Trecuse de amiază. Tanti Ileana, sora mai mare 
a mamei, ne aștepta la masa de prânz. Locuia în 
apropiere, pe aceeași uliță care ducea spre marginea 
satului. Ieșind pe poartă, am zărito pe Nina, 
mezina dintre cele trei surori  învățătoare refugiate, 
„domnișoara cu voce de aur”, zâna bună a copilăriei 
mele. Se întorcea de la școală grăbită, cu noile vești. 
Fusese chemată de director, printrun premilitar, să 
ducă împreună mâncare pentru prizonierii americani. 
În timp ce urcam împreună  drumul în pantă a început 
să povestească fără oprire.

„Cei doi piloți au reușit să se salveze în ultimul 

moment din bombardierul 
în flăcări. Unul dintre ei a 
rămas agățat întrun copac 
înalt din pădure până au ajuns 
premilitarii și câțiva săteni să 
îi desprindă cu  greu parașuta. 
Dacă iați vedea…Sunt doi 
bărbați tineri, înalți ca brazii. 
Au fost arestați și duși în 
cancelaria școlii, unde vor sta 
peste noapte sub pază. Săracii! 
Cine știe ce îi mai așteaptă?!” 
Îi văzuse de aproape. Purtau 
peste uniformele militare 
salopete largi, cu buzunare 
încăpătoare în care țineau 
bunuri de strictă necesitate: 
briceag, medicamente, săpun, 
șervețele de hârtie, alimente 
vidate, pliculețe cu prafuri 
pentru supă, ceai sau limonadă, 
biscuiți, ciocolată și chiar 
whisky. După ce buzunarele 
au fost golite pe masă în fața 
prizonierilor, salopetele au 

fost puse în același dulap cu parașutele zdrențuite. 
Obosiți, aproape detașați de ceea ce îi înconjoară, 
americanii au întrebat prin semne unde se pot spăla 
și unde ar putea să doarmă. Directorul, implicat în 
toată operațiunea premilitară, le adusese în cancelarie 
o găleată cu apă de băut și două căni. Omenește 
vorbind, era nevoie de mai mult. A rugat un gospodar 
care locuia aproape de școală să ajute la amenajarea 
unui pat provizoriu. Omul a adus de acasă o saltea 
mare de paie, un pled gros de lână, două perne și două 
pături cazone din magazia școlii, unde a mai găsit un 
lighean și o cană mare de tablă. 

Prizonierii au respins politicos bunătățile aduse 
de Nina, cerând  tot prin semne doar apă fiartă. Înainte 
de a pleca, Nina a aranjat salteaua pentru dormit și, 
zâmbind respectuos, a ieșit din cancelarie, condusă 
de director până la poartă. Nu putea înțelege cum de 
au refuzat mâncarea înainte so guste. „Tu ce zici? 
Puteau crede că o săi otrăvim?” Mama ia răspuns ca 
so liniștească: „Eu cred că au preferat săși consume 
rezervele. Poate naveau încredere în bucatele 
noastre.”

La poartă ne așteptau cu nerăbdare Costică și 
Adriana, verișorii noștri de vârstă apropiată. 

La masă, după ce am ciocnit ouăle roșii, noi, 
copiii, am gustat câte puțin din toate bunătățile și ne
am strecurat afară la joacă. Cele trei surori au rămas 
să povestească pe îndelete momentele de groază prin 

Familia
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care trecuserăm cu toții.
La ideea fratelui meu, am alergat spre locul 

unde a căzut avionul. Știam o cărare printre livezi, 
care ducea până la marginea pădurii. Am văzut de 
departe, în mijlocul câmpului pârjolit, o gaură imensă 
cu zgură neagră ridicată pe margini. Când mam 
apropiat mi sa părut că un duh rău, din adâncul 
pământului șia deschis larg gura știrbă, gata să ne 
înghită. Mam oprit strigând scurt: „Stați! Eu mă tem, 
să ne întoarcem!” Verișorii sau apropiat în grabă și 
mau încadrat protector. Eram cea mai mică. Fratele 
meu nu ma auzit. Lam urmărit cum înconjura atent 
groapa sinistră, împreună cu alți copii. Ajuns lângă 
mine mia șoptit încruntat: „Vezi? Parcăi poarta 
deschisă a iadului…”

Ajunși acasă, fratele meu șia scos în grabă 
noile acuarele și, pe primele foi ale blocului de desen, 
a trasat cu creionul  câteva linii și semne. Ca să nul 
deranjăm neam băut laptele în cealaltă cameră și ne
am culcat mai devreme. Târziu, văzând pe sub ușă 
lumină în bucătărie, mama sa dus să stingă lampa. 
Adormise cu capul pe masă.

Abia în ziua următoare, după plecarea piloților 
americani, spre seară, am văzut pe masa din bucătărie 
trei desene în acuarelă, lăsate la uscat. Fratele meu mi 
lea arătat cu mândrie: „Uite, aici este cerul văzut în 
timpul atacului aerian – aici, bombardierul în flăcări 
–, iar aici gaura neagră după prăbușirea avionului. 
Ce mai vezi?” Pe fundalul roșiatic al gropii abia 

distingeam câteva resturi metalice sub forma unor 
coarne de drac, incerte. Am rămas impresionată de 
priceperea cu care îmbina culorile și liniile pentru a 
sugera acele imagini apocaliptice.

A doua zi, de dimineață, Nina nea adus vestea 
că prizonierii vor fi duși pe jos, sub escortă, până 
dincolo de podul șubred de la marginea satului, de 
unde urma să fi preluați de o mașină militară. „A ieșit 
tot satul săi vadă. Veniți și voi!”

În timp ce ne îmbrăcam, Nina a luat din 
bucătărie două ouă, două felii groase de cozonac, lea 
împachetat separat în hârtie pergament și lea pus într
un șervet de in, pe care la înnodat slab o singură dată. 
I lea arătat bucuroasă mamei, care ia spus detașat: 
„Bine…, dăile tu dacă ai curajul!”

Pe ambele părți ale drumului, sătenii ieșiseră 
ca la manifestație. Unele femei  țineau în șorțurile 
înflorate străchini cu ouă și cozonac, comentând cu 
afecțiune soarta bieților aviatori veniți tocmai din 
America . „Dumnezeu nea ajutat pe toți, putea fi o 
mare nenorocire!”

Când prizonierii au ieșit pe poarta școlii, 
sa făcut liniște. Erau înalți, chipeși, impunători în 
uniformele lor militare. Pășeau apăsat, în cadență, unul 
în spatele celuilalt, încadrați de jandarmi înarmați. 
Priveau înainte, detașat de mulțimea adunată săi vadă. 
Se știau prizonieri inamici. Pe măsură ce înaintau, 
grupul de copii se mărea în urma lor. Mama la zărit 
pe fratele meu și sa dus spre el săl recupereze. Am 

Bombardiere americane aprilie 1944



35Gândul Anonimului  Nr.  71-72    *     Anul  XVII/Iulie-Decembrie 2019 

PROZĂ

rămas cu Nina la capătul șirului, aproape de pod. În 
tot acest timp mă instruia cum laș putea convinge 
pe unul dintre aviatori să primească pomana pascală. 
Insistența ei mi se părea exagerată. „Se tem să nui 
otrăvim. Tu ești copilă, de la tine o să primească.” 
Când primul pilot a ajuns aproape de noi, iam făcut 
semn insistent cu mâna. Nu ma văzut. Atunci Nina 
ma împins spre el, dar era prea târziu, trecuse. Nu 
știu cum dar am căzut chiar la picioarele celuilalt care 
venea din spate. Sa oprit surprins, era cât pe ce să mă 
lovească. Încercam, rușinată, să mă ridic, sprijinindu
mă cu o mână de bombeul bocancului înalt, cu șireturi 
și capse strălucitoare. Sa aplecat, ma ridicat în brațe 
și ma așezat din zbor pe brațul lui stâng, zâmbind cu 
blândețe. Încurajată, am desfăcut repede șervetul și, 
arătândui ce am în el, am rupt o bucățică de cozonac 
și am duso la gură. „Uite, nui otrăvit, primește!” 
Am înghițit firimitura cu fața spre el, amintindumi că 
numi putea înțelege cuvintele. A înțeles gestul. Mia 
luat, cu atenție, din mâini șervetul buclucaș și la pus 
întrun buzunar. Ma strâns la piept cu brațul stâng, 
pe care mă ținea și, cu degetele lungi de la aceeași 
mână, a scos din buzunarul de la piept o ciocolată. 
Mia dăruito cu ochii în lacrimi. Erau mari, albaștri, 
adânci, cum nu mai văzusem până atunci. Iam simțit 
bătăile inimii, ca o chemare. Își amintea poate de 
fetița lui, lăsată acasă, departe. Am privit de sus, peste 

umărul lui, grupul copiilor în alaiul de pe mijlocul 
drumului. Mi se părea că mă aflu în țara piticilor din 
basm, ridicată pe palmele unui alt Guliver. Uriașul sa 
aplecat încet, ma așezat lângă Nina și, mângâindu
mă pe creștet, ma sărutat pe frunte a despărțire. Nu 
știu cât a durat scurta noastră întrevedere și nici nu 
știu ce sa întâmplat în jurul nostru în acel moment 
emoționant. Lam urmărit până ce a trecut podul. 

De la acea întâmplare, în fiecare zi de Paște îmi 
aduceam aminte de el. Nu știam dacă a reușit să ajungă 
acasă, dacă mai trăiește. Până în anul 1995 când, după 
cinzeci de ani de la sfârșitul celui de Al Doilea Război 
Mondial, întro seară de mai, am trăit o emoționantă 
surpriză. În acel an aniversar se transmitea la televizor 
un interviu cu doi piloți americani, veterani de 
război. Am prins, din întâmplare, doar ultima parte 
a emisiunii, când moderatorul vorbea despre cel de
al doilea raid cu bombardiere americane asupra unor 
puncte strategice germane de pe teritoriul țării noastre 
(București, Ploiești, CâmpulungMuscel) în care au 
fost implicați în ziua de 16 aprilie 1944 și invitații 
emisiunii. Miau atras atenția numele localităților și 
data, așa că mam apropiat de micul ecran. Am văzut 
doi bătrâni distinși, îmbrăcați civil, care vorbeau pe 
rând, întrerupânduse uneori cu emoție, despre un 
episod dramatic din viața lor.

Ultimul intervievat a povestit cum bombardierul, 
pilotat de el, a fost incendiat de un avion de vânătoare 
german, undeva lângă CâmpulungMuscel, deasupra 

Mama

Lucica
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satului Văcaria. Vorbea cu capul plecat, citind cu 
accent străin numele localităților dintrun carnet. 
Când a ridicat privirea spre cameră, în primplan, iam  
recunoscut ochii mari, albaștri, clipind în lacrimi. 
Vorbea emoționat despre respectul și omenia cu care 
au fost tratați în scurta lor detenție din România și 
despre locuitorii din acel sat, Văcaria, ieșiți în straie 
de sărbătoare pe marginea drumului doar ca săi vadă. 
Șia amintit  de fetița care ia dăruit „”prăjituri” și 

ouă roșii. Era el! Ce puteam face? Căutam în minte 
o soluție pentru al putea întâlni. Era imposibil. A 

doua zi urma să decoleze spre casă, în zori – după 
cum a spus, cu părere de rău, în finalul emisiunii.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Această povestire, scrisă cu emoție peste ani, 
urmează întocmai firul memoriei, fără alte adăugiri. 
Am păstrat încărcătura detaliilor descriptive pentru a 
ilustra cu exactitate un episod de neuitat din copilăria 
mea, petrecut în timpul refugiului.

Maria Margareta LABIȘ 

b
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Întro zi de primăvară, un coleg 
de companie, locotenetul 

major Victor  Burcea, a trimis un ostaș 
să mă cheme. Lam găsit stând pe o rână 
în iarbă, instrucția fiind lăsată în seama 
sergenților. Mă chemase sămi ceară, 
prietenește, săl însoțesc dupăamiază la 
o întâlnire cu soțul unei amante dea lui. 
Povestea era așa de frumoasă încât nu 
părea și verosimilă.

 Te rog foarte mult să nu mă refuzi. Nu am 
curajul să mă duc singur.

Acest coleg, Burcea Victor, tiz cu mine așadar, 
îmi devenise prieten după ce îl ascultasem, fără știrea 
lui, întro zi, cântând în cancelarie, la vioară, Balada 
lui Ciprian Porumbescu. (Era absolvent al Liceului 
Militar de Muzică, avândui printre profesori pe 
Dumitru Eremia și pe Constantin Silvestri. Cânta bine 
la vioară, la pian și stăpânea instrumentele de suflat). 
Era un personaj ciudat, cu multe taine personale, 
neexcelând în conștinciozitate ca și cum nimerise din 
întâmplare în corpul ofițerilor activi, cu aspre nuanțe 
de superficialitate în toate: profesie, viață, sentimente; 
mai puțin, după cum sa dovedit în timp, în ce privește 
prietenia. Fusese căsătorit, căsătorie care na durat 
însă. Acum trăia singur dar nu singuratic, fiind bun 
tovarăș de pahar, fără ca el să aibă excese de vreun fel 
sau la vreun fel de licoare, alta decât sifonul. În afara 
lipsei de sinceritate, după cum, fără să vrei și fără să 
vrea, îți lăsa impresia. Tocmai de aceea nu mi se părea 
ceva serios în toată această frumoasă, hazlie pentru 
mine, nu și pentru el, și aparent nverosimilă poveste. 
Toate acestea mau convins să accept săl însoțesc.

 Eram la ea acasă azinoapte. Știam că 
este căsătorită și că soțul este subofițer, gardian la 
penitenciarul Jilava.

 Și, nu era și el acasă ? – mia venit mie să pun 
această stupidă întrebare.

 Păi cum să fie! În noaptea aceea trebuia să 
fie de serviciu. Și era la serviciu când mam dus eu.  
Numai că, am impresia că bănuia demult că ea are 

pe cineva. Când ne era lumea mai dragă 
el a sunat la ușă. Am sărit din pat, dar 
nam apucat să mă îmbrac. Nevastă
sa, neputând crede că el are cum pleca 
din timpul serviciului, sa dus să vadă 
cine este și, punânduși un capot pe 
ea, a deblocat ușa. A intrat ca o vijelie 
și mam trezit cu el față în față. E un 
pișpirică. Nu mar fi speriat o luptă 

dreaptă cu el, dar era înarmat. Primul gând a fost să sar 
pe geam. Era însă destul de sus și, în plus, am sesizat 
în penumbrele felinarelor stradale, siluete suspecte. 
Casa era înconjurată de colegi deai lui. Mia cerut să 
mă legitimez. 

 Nam actele la mine. Dacă vrei, așteaptă să 
mă îmbrac și hai cu mine acasă; ai să vezi și unde stau 
și îți voi arăta și actele. 

A acceptat. Mam îmbrăcat, urma povestea, 
pot spune, sub gardă înarmată. Mă gândeam că, odată 
ieșit afară, mă voi putea face nevăzut. Nu puteam 
fi reținut de o stârpitură. Numai că, ajunși afară, 
mam văzut înconjurat și obligat să urc întro dubă 
a penitenciarului. Să mă fi văzut înconjurat de o 
grupă de oameni în uniformă, cu figuri „desfigurate”, 
abrutizate, cu „pulane” din vână de bou și cu pistol 
automat cu pat mare! Am spus unde să mă ducă. Au 
urcat cu mine el și încă un coleag deal său. Aveam 
vestonul așezat pe spătarul unui scaun. Văzând 
descumpănirea lor în  momentul în care au observat 
epoleții și gradul, iam dat afară.

 Nu aveți mandat, leam zis, așa că ieșiți afară. 
Aflați despre mine amănunte pe alte căi dacă vreți 
neapărat să aflați.

 Păi, am intervenit eu, cum pe alte căi! Nu era 
nevastăsa?

 Exact la asta nu mă gândisem. Sau întors la 
ea și, sub amenințare, tortură chiar, au aflat tot cei 
interesa. Ma sunat azi și, sub cuvânt de onoare, a 
promis că va fi acasă numai el și dorește o întâlnire 
personală.

 Bine, și dacă ei se țin de cuvânt, eu ce să 

BURCEA

Victor VERNESCU
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caut!? Eram tot mai derutat: să cred, să nu cred!?
 Asta e, că nam încredere. Nu știu ce urmăresc, 

dar vreau să am și eu o marjă de siguranță, un martor. 
Te rog să faci tot ce poți și să mă însoțești.

Tentant, nu? Se inventau atâtea povești pe 
această temă încât era greu să crezi că asta era 
adevărată. Și mă și gândeam la eroii ei, în primul rând 
la Victor Burcea, pe care numai prins întro asemenea 
cursă nu mil puteam imagina. Ce să mai vorbesc de 
curajul cu care sa manifestat între „încornorat” și 
tovarășii lui... Am acceptat!

Casa era, de fapt, o vilă din apropierea bisericii 
anglicane de pe lângă Grădina Icoanei. Femeia, soție 
și amantă, locuia cu soțul ei la etajul întâi, unde cred 
că aveau închiriată o garsonieră cu intrarea pe o scară 
exterioară cu mână curentă din fier forjat și fațadă 
din cărămidă aparentă. Am sunat și nea deschis el, 
aschimodia, un pișpirică, întradevăr, întro ținută 
lejeră: sandale pe piciorul gol, pantaloni de doc 
și o bluză cu mâneci scurte. Totul pe el strălucea 
de curățenie. Camera în care am fost introduși era 
aranjată cu gust, perfect întreținută. Discuțiile au 
părut stupide, absurde, ca întro comedie bufă:

 Dacă vrei să divorțezi, îi spunea Victor, te ajut. 
Nu însă pentru a mă însura eu cu ea. Dacă o iubești, 
iarto și rămâi cu ea.

 Numi dați sfaturi. Vam invitat sămi dați 
detalii, nu sfaturi.

 Detalii? Ce detalii vrei?! Astai bună! Păi, eu 
cred că o cunoști mai bine decât mine...

 Nu fiți mojic și no jigniți. Și nici să nu mă 
luați de prost. Eu vă întreb de când veniți aici, în lipsa 
mea, cum vați cunoscut și așa mai deparete. (Hai că
ncepuse sămi placă pișpirică!).

Între timp, a venit acasă și soția, „vinovata”! 
O figură simplă, o țărăncuță îmbrăcată orășenește, 
simplu, dar curat și cu gust.

 Ai făcut și tu o cafea, ai servit cu ceva 
oamenii?, la întrebat pe cel cei era încă soț. Apoi, 
întorcânduse către noi:

 Bună ziua, imediat vă servesc ceva. Cafeaua o 
preferați mai dulce sau cu mai puțin zahăr?

Era ceva în această femeie simplă, fără 
pretenții, naturală, careți atrăgea atenția și te făcea 
săi acorzi mai mult interes. Fațai albă, fără pigmenți 
în afara unor slabe echimoze, poate recent căpătate în 
jurul ochilor verzui pal, cu pomeți ușor proeminenți 
și pătați de câțiva pistrui mici și decolorați, cu părul 

șaten, ușor cârlionțat, lăsat în plete pe umeri, fruntea 
lată, un pic bombată în partea de sus, buzele bine 
conturate, fără culoare artificială, umedsclipitoare și 
colțuri rotunjite, cu pieptul tare împungând să spargă 
bluza albă, imaculată, minionă cu umeri drepți, fără 
talie și șolduri un pic prea largi, atrăgători, această 
ființă anodină, afișând o timiditate plină de respect 
și parcă resemnare, putea fi, gândeam eu, ușor de 
cucerit dar, și asta mio spunea căldura ce ma cuprins 
văzândo numai, cuceritoare, bună de iubit, de dorit. 
Nea adus cafele, dulceață de casă, sigur făcută de 
ea și apă rece, în cești, pahare și farfurioare simple, 
ieftine dar strălucind de curățenie.

Nu sa ajuns la nicio înțelegere. Neam despărțit 
cu promisiunile de: va urma.

Pentru a ne pierde urma, neam înscris, Victor 
și cu mine, să plecăm la munci agricole cu câteva 
subunități din unitate. Ambiția și mândria rănită ale 
stârpiturii sau dovedit mai tari decât le apreciasem 
noi. Victor a fost chemat la comandament. A fost 
primit de locțiitorul comandantului, generalul Cutoiu, 
un bărbat voinic și brutal, cu apucături dure, cazone. 
Era un fel de zbir, dar cu principii cumva sănătoase. 
La orele 1530, ca să dau un exemplu, în fiecare zi 
lucrătoare, autobuzele erau cu ușile deschise în 
mijlocul platoului central din comandament. La fix 
zece minute după aceasta se închideau porțile în urma 
lor. Cutoiu umbla apoi prin birouri. Pedepsea pe toți 
cei care nu erau în tură și mai rămăseseră la serviciu. 
El aprecia că dacă îți vezi conștiincios de treabă în 
cele patrusuteoptzeci de minute ale zilei de muncă, 
sarcinile de serviciu erau astfel normate încât nu aveai 
de ce să mai stai peste program. Însemna fie că nu ești 
competent, fie că nuți ști organiza timpul, fie că nuți 
vezi de treabă. Nu ia imputat lui Victor că a fost „la 
femei”, la femeia altuia. Nu la iertat însă pentru că a 
fost surprins asupra faptului.

 Asta nu i se poate ierta unui ofițer, așa mia 
zis și ma lăsat să înțeleg că nu voi fi judecat, nu va 
admite așa ceva, dar nici purici, în armată, nu voi mai 
face. 

A fost singura confesiune a lui Victor la 
întoarcerea în Dragoș Vodă, acolo unde eram detașați 
la culesul grâului și la plivitul soiei și al ricinului.

Victor Vernescu
(fragment din romanulreportaj
 Mărturii, aflat sub tipar)
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Şi dintro dată, după trei zile 
cenuşii la extrem, cu ploaie 

şi vânt, soarele începutului de mai a 
dat în clocot. Ieşisem perpedes pe 
Bulevardul Păcii, eu cu mine însumi, 
cum mi se întâmplă să ies tot mai 
des, de la o vreme, şi simţind soarele 
acela impertinent, ca un armăsar pur 
sânge abia scos din grajd, miam zis 
că se merită să trăieşti, chiar dacă
ţi ghiorăiesc maţele şi în buzunare 
nai nici măcar un leu, ca săţi iei un 
amărât de covrig cu seminţe de mac 
de la dugheana de pe colţ cu strada Cazacilor, unde 
butonează, la casa de marcat, blonda aceea ofilită cu 
ochi blânzi, ca de vacă. Odată, când eram mai în bani, 
trecând cu bicicleta pe acolo, la prima oră a zilei, iam 
dat o hârtie de cinci lei şiam cerut doi covrigi, unul cu 
mac şi unul cu susan, şi ea probabil că tocmai ce învăţa 
tainele casei acelea de marcat pe atunci că, tot uitându
se la tastatură precum o pisică hitleristă la maşina de 
criptat „Enigma”, atentă să nu încurce comenzile pe 
acolo, când a fost sămi dea restul, o dată cu punga 
cu covrigi mia înmânat diferenţa de la o hârtie de 
zece lei... Am fost convins că pe retina memoriei îi 
rămăsese bancnota dată de cel de dinaintea mea, 
remarcasem bine aspectul ăsta, că eu întotdeauna sunt 
atent la bani de când mă aflu în tot mai acută criză de 
ei, aşa că nu mam mirat deloc văzând că vrea sămi 
asigure nu doar cei doi covrigei pentru micul dejun, 
dar chiar şi o cină efectiv boierească pentru condiţia 
mea... O clipă am ezitat, fiind tentat săi înhaţ şi so 
şterg de acolo urgent; Dumnezeul din mine însă a fost 
mai puternic decât Diavolul, şi ce sa mai bucurat, 
sărmana! Mia zis că ar fi trebuit săi pună de la ea, 
în vreme ce, după o vagă ezitare, cât săşi rearanjeze 
puzzleul din mintea ei obosită, atentă la covrigii care 
veneau pe banda rulantă de undeva din lateraldreapta 
şi puţin în spate, concomitent cu refacerea socotelilor 
şi întinzândumi peste tejgheaua de tablă inoxidabilă 
cei trei lei care mi se cuveneau, mia zâmbit atât de 

aparte, că pentru întâia dată, după nu 
ştiu câţi ani, mam simţit cu adevărat 
confortabil. Da, merită să trăieşti, mi
am zis atunci, şi, mai ales, merită să 
faci gesturi frumoase. Mai ales când 
beneficiarul este un semen poate la fel 
de amărât ca şi tine, başca faptul că, în 
ce mă privea, era şi femeie! Nu zic că în 
mintea mea de ţăran parşiv a şi prins colţ 
ideea că, după o aşa faptă bună, va veni 
musai şi o răsplată pe măsură. Şi răsplata 
chiar a venit, nu mult după aceea, când, 
odată ajuns „acasă” şi descărcând ceva 

de pe net, nu mai contează ce, din grabă şi nebăgare 
de seamă – conul Jorjel a zis că fiindcă sunt un idiot, 
daia! –, nu că iam virusat computerul individului, 
dar cel mai grav e că am dat cu piciorul, întro 
fracţiune de secundă, la fix un an de muncă susţinută, 
la visele mele de glorie şi de mărire şi în fond la tot, 
ştii ce înseamnă aia tot? În primul rând că mamelucul 
– acum pot săi zic şi eu cum vreau, că nu mai există 
nici un pericol să mă dau de gol şi să rămân fără cai la 
bicicletă – la conul Jorjel mă refer – a zis că sămi iau 
catrafusele şi să mă car dracului unde oi şti, că el sa 
săturat să mă tot ţină în cârcă şi, după ce că mă ţine 
în cârcă, îmi mai şi bat joc de bunătatea lui (între noi 
fie spus, na crezut nicio clipă că la mijloc ar fi fost 
un accident regretabil, dimpotrivă, e şi astăzi convins, 
deşi a trecut un an şi mai bine de atunci, că am făcuto 
intenţionat, să piardă el colecţia de filme, clasoarele cu 
femei sexy şi nu mai ştiu ce, nişte porcării în fond şi 
la urma urmei, că altceva nici că era în stare să reţină 
în calculatorul acela!). Bineînţeles că, fiindcă tot veni 
vorba, nu a crezut nici că mai rău îmi părea mie fiindcă 
nu pierdusem filme, care, în fond, se puteau recupera, 
cumva, nici măcar fotografii nu pierdusem, şi acestea 
recuperabile în parte – doar fotografiile făcute unui 
mort nu se mai pot recupera, vorba lui Mielache, 
fotograful familiei, că odată băgat în groapă e greu 
săl mai scoţi de acolo şi săl pozezi din nou –, deci nu 
crezuse cămi părea mai rău decât lui că eu a trebuit 

MIC TRATAT DE TEORIA 
SINUCIDERII SINCERE

(Fragment) 

Dan GÎJU
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să spun adio unui roman ca şi încheiat, unei cărţi de 
poezii, gata şi asta, şi unei istorii a  stimei de sine la 
români. Era ca şi când iaş fi spus că lucram la un plan 
de captare a luminii Stelei Polare cu ajutorul unui ciur 
cu ochiuri din sârmă ghimpată.

Ținte de atins cu arbaleta de serviciu (ordinea e 
aleatorie, of course): Aleodora (olteanca), Viorela (în 
ziua nunţii), Anghel Fluieraru (Fluierarii), Flaşnetaru, 
Oncle Picu, Ziţa, Clitemnestra, faza cu casa și cu 
conul Jorjel – dispărut toţi, eu ajuns la mâna lui, 
căruţa..., cum se poartă el ca stăpân, cum miam dat 
seama că totul e fum (luat foc casa) – casa zugrăvită 
pentru mama (să nu se facă de râs când va fi să 
moară, ei crezând că...), faza cu cavoul, faza cu Iancu 
Pelearcă (alias Jane Pep) revăzânduşi casa ruinată 
(acolo se iubiseră ...cine, ce etc.), faza penultimă cu 
socrul (morga spital), copiii, cumnata, faza cu băutul 
viitorului mascul...

Mam uitat în ochii ei scurt, adică direct, mam 
înşurubat în ei vreau să spun, am luato de mână – 
o avea rece şi umedă, probabil transpirase din cauza 
emoţiei – şi iam zis direct, la obiect (nu codat ca 
aici, că deh!), cu vocea gravă şi sigură a unui ghid 
turistic proţăpit, în sfârşit, în faţa Columnei lui Traian, 
varianta originală, după ce ani şi ani se produsese 
exclusiv la umbra copiei în ipsos a acesteia de la 
Muzeul Naţional de Istorie: „Teaş fluiera cu flașneta
ndoită, porumbiţo!...” A vrut săşi retragă mâna 
din mâna mea, dar nu iam permis, dimpotrivă, am 
strânso şi mai tare şi, mai înainte de aşi reveni din 
şoc, aplecândumă uşor înainte şi puţin spre dreapta, 
am sărutato apăsat şi dur, dureros, mai săi simt 
sângele gâlgâindumi în gură. Mi sa părut că se
nmoaie dintro dată şi nu mam înşelat. Mirosea a 
pace şi linişte, a flori de tei şi a căcăreze de veveriţă. 
Exact în ordinea arătată. 

Avea părul tuns scurt, castaniu, strun găreaţă, 
ochi de vulpiţă aparent pocăită şi sâni de matroană 
romană ajunsă la deplinul apogeu al maturităţii 
ei. Sânii aceia cât Mallul Vitan bucata (la cupola 
din acoperiș mă refer) compensau toate micile 
imperfecţiuni, adică şi picioarele de ţărancă fruntașă 
din Epoca de Aur, cam butucănoase şi răşchirate, şi 
mersul de balerină la menopauză, şi felul ei modest 
de a se îmbrăca – şi nu că nu ar fi avut bani, întrucât 
bărbatusă, mă interesasem discret, era patron de butic 
–, şi lipsa de cultură, şi totul. Cum să o ratez?

Teoria sinuciderii sincere... Tratatul meu va fi 

altfel decât cel scris de Jean Améry1, de pildă. Fiindcă 
eu voi vorbi exclusiv despre mine. Prima dată mam 
gândit că numai laşii se sinucid. Şi bolnavii mintal. 
Apoi, mam gândit că îţi trebuie curaj. Primul om din 
lume despre care am auzit că sa sinucis a fost Crişan, 
camaradul de arme adică al lui Horea şi Cloşca, 
răsculaţii de la 1784, din Ardeal. Mia povestit 
tataia. Cu nojiţele de la opinci... Miau trebuit ani 
până când am priceput cum a făcuto. Mă uitam la 
nojiţele lui tataia – că, din când în când, îi plăcea să 
încalce opincile, deşi nu se mai purtau demult la noi 
în Ludeşti, era un semn de maximă sărăcie, însă lui îi 
amintea de tinerețea pierdută odată cu anii de război, 
cine știe... Avea multe ciudăţenii, apoi, cu anii, nu mi 
sau mai părut ciudăţenii. Uneori, încălţa papucii cu 
talpă de lemn, tălpi cioplite de el, tot cândva demult, 
în anii secetei. Eu unul, sincer să fiu, nam apucat 
nicio mare secetă..., poate, cel mult, una de femei. De 
femei fatale...

Nu zic că, la un moment dat, mi sa făcut dor 
să mă mai culc odată cu Aprilia. Aprilia, da..., prima 
femeie adevărată din viaţa mea. Trenul acela, biroul, 
poliţaiul... și ea, Văduva Neagră, când, dintro dată, 
mă apucase așa, o teamă... Te temi de moarte cu cât 
eşti mai aproape de ea. Bătrânii, de pildă, se tem mai 
mult de moarte decât copiii. 

De trei săptămâni, micul meu dejun se 
constituie dintro chiflă de 50 de bani, de la chioşcul 
din Piața Moghioroș, şi dintrun pahar cu cafea instant 
de la dozator, de un leu, cel mult un leu și jumătate, 
deci doi lei maximum toată treaba. Prânzul e ceva mai 
complicat, dar şi aici am găsit o supă chioară, uneori 
cu găluşte, alteori din aripi de pui, la doi lei caserola, 
la care se adaugă o pâine din acelea foarte ieftine, de 
80 de bani bucata, cu aditivi, bună însă la gust când e 
proaspătă. Ei, şi de câte ori îmbuc din pâinea aceea, 
nu zici că unul, cel puţin, din gândurile mele, se 
îndreaptă către Guvern, care are grijă, săracul, să ne 
ofere măcar atâta lucru, adică pâine şi circ, ca să nu 
o luăm razna de tot, ca un torent scăpat din chingile 
barajului în plină câmpie? Că ia să nu ne mai ofere 
nimic! 

„Aţi mai slăbit!...” îmi spune cu glasul vibrând 
de o blândeţe atent studiată gazda mea, privindu
mă strâns, scrutător, pe sub genele carei adumbresc 
frumoşii ei ochi negri, adânci şi mari, care conferă 
un aer destul de interesant chipului ei destul de 
dezechilibrat altminteri, în care nasul mare şi borcănat 
are rolul cel mai nefericit, deşi nici buzele incerte şi 
1  Autorul cărţii Despre sinucidere. Discurs asupra morţii liber alese, 
Editura Art, Bucureşti, 2012.
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reci, bărbia ca de boxer şi părul pieptănat din doi în 
doi şi mai niciodată vopsit ca lumea nu joacă un rol 
mai fast, adică mai în avantajul ei.

O salut cu respect neforţat – în fond, este o 
femeie bună şi niciodată nu mă grăbeşte cu chiria 
când simte că nu mia intrat în cont nicio para chioară 
– şi, arborând zâmbetul meu de zile mari, cu care 
pe vremuri făceam ravagii garantate în rândurile 
niciodată neglijabile ale nevestelor dispuse la o 
partidă de şeptic în trei din cartierul muncitoresc, îi 
returnez pe un ton de donjuan optimist deşi, hm..., de 
la o vreme – că madama nu este prima care, cu aerul 
cămi face un compliment, îmi spune că aş atârna mai 
uşor la cântar –, mă bântuie tot mai pervers gândul 
vreunei nenorocite de boli, îi returnez, deci, prompt, 
cu aerul că ştiu precis că aşa e: „De la regim mi se 
trage, scumpă doamnă, odată cu propunerea de a juca 
în filmul acela mi sa recomandat să mai dau jos ceva 
kile, altminteri şansele să prind rolul principal sunt 
diminuate drastic, înţelegeţi, sper...”

Iar ea zâmbeşte complice, cu aerul că de ce nu 
mar crede, şi trage mai departe din ţigara fină, Virginia 
Slims, şi privindumă aşa, cu coada ochiului stâng, în 
vreme ce cu ochiul celălalt se uită undeva în depărtare, 
pe geam, alege să nu mai zică nimic, moment în care 
bag gaz şi pedalez urgent, nu cumva săi treacă prin 
minte vreo întrebare, ceva, şi să mă pună dracului 
în vreo încurcătură delicată chiar de la prima oră a 
dimineţii, încât sămi dea întreaga zi peste cap. 

Ieri, am trecut pe lângă un laborator de analize 
medicale mobil, făceau reclamă Partidului Labagiilor 
mi se pare – eu aşa le zic la toţi ăştia cu steaguri 
portocalii, rozalii şi aşa mai departe –, totul era gratuit 
şi am zis că să încerc. Mia ieşi ca dracu’, stau prost 
cu bilirubina, cu colesterolul, cu totul, deci oricum 
naş mai duceo mult. La ce rost? 

Alte ținte: Mama... (zâmbetul ei), mama în 
zilele ei bune și doctorița; cum sa uitat doctoriţa la 
mine când iam zis de sinucidere (era o provocare, 
însă na prea ținut!). Sa dus învârtinduse şi nam 
mai văzuto decât o dată, am încercat so salut, dar 
sa făcut că nu mă cunoaşte şi a schimbat de drum, 
că mai să intren şanţ cu trotineta, atunci am dao la 
dracu şi eu, şi nam mai insistat nici so urmăresc cu 
privirea, ca mai ieri, măcar să mai prind ceva din vraja 
fundului ei formidabil, dar pentru prima oară în viaţă 
mia părut rău că am ratat o femeie; adică, atunci când 
o avusesem în bătaia carabinei trebuia să percutez 
fără somație, so „împulesc” și punctum, cum zicea 
DumitrașcheJunioru (alias „Coţotrache”), nu săi 
compun poezele...

De la o vreme, mai exact de când mia albit 
barba, nu mă gândesc decât la muieri, la beţii şi la sex. 
Şi la poeziile pierdute ca fraierul pe plajă la Vama Veche, 
când, ducândumă sămi iau o bere, leam lăsat pe un 
balot de paie de la marginea mării, cu gând că revin 
imediat, să mă delectez mai departe. Și lăsate au fost. 

Dan GÎJU

Luminița Gliga, Primavara
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Îmbulzeală la bufetul de la 
reşedinţa Direcţiei Lucrări 

în Economia Naţională (D.L.E.N.). 
Sosise plutonierul Şalău cu produse 
de la ferma armatei! În ciuda şirului 
lung de cumpărători, colonelul Titi 
Moraru a reuşit să cumpere o bucată 
de piept ardelenesc, dotat cu multă 
grăsime şi câteva şuviţe de carne. 
Însă gustos şi mai ales binevenit, în 
condiţiile când, la măcelăriile din 
oraş, se vindeau mai mult tacâmuri 
de găină, organe, cozi şi adidaşi de 
porc. Tocmai se bucura de „izbânda” 
de la bufet când telefonul de pe birou 
a bâzâit prelung.

- Repede, la comandant, a 
tunat răguşit ofiţerul principal de 
serviciu.

 Ai fost numit direcţional 
pentru unităţile de la minerit din Valea Jiului. Poartăte 
frumos cu oamenii, şi grijă mare atât pentru realizarea 
planului, cât şi pentru prevenirea accidentelor de muncă. 
Vei veni acasă o dată pe lună, pentru trei zile. Succes!, 
încheie instructajul şeful D.L.E.N., generalullocotenent 
Fotescu, un om admirabil, ajuns şi el în economia naţională, 
ca de altfel multe din cadrele marii unităţi, pentru oarece 
pete apărute peste noapte la dosarul personal.

Şi colonelul Titi Moraru fusese catapultat la 
D.L.E.N. tot din cauza deteriorării dosarului de cadre. 
Unul dintre fraţii săi, mai în vârstă decât el cu doisprezece 
ani, sa stabilit legal în S.U.A. Cum a ajuns acolo este o 
întreagă poveste. După anul 1867, când, în cârdăşie cu 
Austria, Ungaria şia încorporat mişeleşte Transilvania, 
părinţii soţiei lui, ţărani din satul Grânari, de lângă Rupea, 
nesuportând teroarea nemeşească, au emigrat în S.U.A., 
împreună cu alţi consăteni români. Cinismul de care au 
dat dovadă autorităţile maghiare ale timpului, în campania 
sălbatică de alungare a românilor din Transilvania natală, 
a fost confirmat şi de faptul batjocoritor că familiile care 
plecau în pribegie, mai ales în America, erau conduse la 
gară cu fanfara. Harnici şi sătui de sărăcie, românii sau pus 
pe treabă în America, reuşind astfel să agonisească oarece 
avere. Soţia fratelui sa născut acolo în iunie 1918. După 
Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, familia soţiei şi alţi 

MARŞ  FORŢAT  PE  VALEA  PLÂNGERII

români din Rupea sau întors acasă. 
Cu banii scoşi de la ciorap, şiau 
cumpărat pământ şi unelte agricole, 
devenind buni gospodari. Când 
comu niştii sau cocoţat la putere, 
părinţii soţiei au fost declaraţi 
chiaburi, pierzând tot ce obţinuseră 
prin muncă grea şi cinstită. Sperând 
că, în S.U.A, el şi nevastăsa vor 
avea servicii mai bine plătite, iar fiul 
lor, absolvent de liceu, posibilităţi 
mai bune pentru continuarea stu
diilor, sau adresat autorităţilor 
pentru obţinerea aprobărilor legale 
în vederea stabilirii definitive în ţara 
unchiului Sam. Pentru că nevastă
sa se născuse în S.U.A, ea şi băiatul 
lor au primit imediat cetăţenia 
americană prin ambasada S.U.A, 
iar el a obţinut paşaportul în virtutea 

faptului că şi România semnase acordurile internaţionale 
privind întregirea familiei. Au plecat din ţară în septembrie 
1977. Ceva mai târziu sa aflat că lista cu cei care au primit 
aprobarea pentru emigrare, listă pe care se afla şi familia 
fratelui, a fost parafată chiar de preşedintele României. 
Prin acest gest, autorităţile româneşti confirmaseră încă o 
dată că respectau legislaţia internaţională. Până aici, toate 
bune şi frumoase, însă de aici încolo, pentru colonelul Titi 
Moraru, a început calvarul. Şeful cadrelor de la grăniceri, 
un colonel, pripăşit acolo prin nişte relaţii suspuse, la 
anunţat batjocoritor că a fost scos din presa militară pentru 
că, după plecarea fratelui întro ţară inamică – zicea el –, nu  
mai putea avea tăria morală să scrie la gazetă.

Pentru aşi apăra onoarea şi dreptul de a rămâne 
în presă, T.M. a bătut la multe uşi, inclusiv la cea a C.C. 
al P.C.R. Culmea a fost că toată lumea îi spunea că avea 
dreptate, dar nimeni nu a avut curajul să io acorde, cică 
pentru a nu se crea un precedent care ar fi obligat eşaloanele 
să rezolve favorabil şi situaţiile altor cadre cu probleme 
similare. Singurul loc de muncă posibil a fost în economia 
naţională. A acceptat fără comentarii noua postură, conştient 
de faptul că, şi pe şantiere, va avea dea face cu oameni de 
valoare. Şi, cum se va vedea, nu sa înşelat.

Ajuns în Valea Jiului, după „însuşirea misiunii”, a 
trecut la „analiza situaţiei” şi efectuarea „recunoaşterii” 

Dumitru  MOCANU
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locului de muncă. Marea unitate pentru lucrări miniere 
avea circa 3500 de cadre şi militari în termen.

Comandantul brigăzii, colonelul Petre Tăşcan, un 
genist pursânge, cu state vechi pe şantiere ale economiei 
naţionale, şi încă vreo câţiva ofiţeri îşi aduseseră familiile 
în zonă, ceilalţi, adică majoritatea, aveau familiile în 
garnizoane din ţară. Trupa era cazată în barăci din lemn 
şi carton. Brigada, ca dealtminteri întreaga Direcţie de 
Lucrări, funcţiona prin autofinanţare. Toate cheltuielile 
pentru întreţinerea, cazarea, hrănirea, echiparea, pregătirea 
militară a personalului, soldele cadrelor şi plata militarilor 
în termen erau acoperite din banii obţinuţi din activitatea 
de producţie. Sumele de bani contabilizate la D.L.E.N. erau 
substanţiale. Întrun singur an, D.L.E.N. a virat în contul 
M.Ap.N. suma de 600 milioane de lei, pentru plata soldelor 
cadrelor! Militarii în termen erau plătiţi în funcţie de muncile 
prestate. Cei din frontul de lucru la abataje câştigau chiar 
mai mult decât solda unui maior. Existau state de plată ca la 
orice întreprindere economică. Militarii în termen primeau 
din câştigul realizat, pe lângă solda lunară, încă o sută de 
lei, bani de buzunar, iar ce rămânea din retribuţia lunară 
se depunea la C.E.C., pe numele fiecăruia. La trecerea în 
rezervă, militarul îşi primea carnetul de C.E.C. cu sumele 
realizate. Marea unitate avea cadre proprii şi cadre detaşate 
din unităţi operative. Ordinele în vigoare stabiliseră 
perioada de detaşare în economia naţională pentru o durată 
de doi ani. Concepţia vremii prevedea rotirea tuturor 
cadrelor la lucrări în economia naţională, pe şantiere de 
construcţii locuinţe, la amenajări pentru irigaţii, la foraje 
pentru ţiţei, pe platforma Casei Poporului, pe şantierele 
hidrocentralelor de la Râu MareRetezat, Poiana Mărului 
şi din Munţii Apuseni, la minerit de suprafaţă, în bazinul 
carbonifer al Olteniei, şi în subteran, la minele din Valea 
Jiului, Câmpulung Muscel, Moldova Nouă şi Anina.

În cursul documentării, sa întâlnit şi cu directorul 
Combinatului Minier Valea Jiului, inginerul Surulescu, un 
om foarte respectat de mineri. De la el a aflat, între altele, 
informaţii interesante privind începuturile mineritului în 
Valea Jiului. Primele însemnări despre cărbunele din Valea 
Jiului, botezată mai târziu Valea Plângerii din cauza deselor 
accidente din subteran, soldate cu morţi, mutilaţi şi răniţi 
 datează din anul 1782, când, în urma unor descărcări 
electrice din atmosferă, sa aprins pământul! Legenda mai 
spune că, întro toamnă, pe timpul unei campanii militare, 
trupa unui general austriac, trimisă în zona localităţii 
Vulcan pentru a opri înaintarea turcilor, a făcut focuri 
noaptea pentru a se încălzi. Se spune că, văzând mulţimea 
de focuri, turcii sar fi speriat, şi, crezând că aveau dea 
face cu o armată mai numeroasă decât a lor, sau retras.

Lucrările de prospectare au demarat în anul 1835, 
cu fonduri financiare ale unor particulari înstăriţi, şi sau 
finalizat cu deschiderea minelor Petroşani, Vulcan şi 
Petrila, cea mai adâncă din Valea Jiului, de peste 1000 
de metri. În timp, sau deschis şi minele Lonea, Dâlja, 
Livezeni, Paroşeni, Lupeni, Uricani, Bărbăteni, Valea cu 
Brazi şi Aninoasa. În Banat, la Anina, sa dat în exploatare 
singura, dar şi cea mai adâncă mină din ţară, de unde se 
extrăgea antracit, cărbune cu putere calorică mai mare 

decât cea a huilei din Valea Jiului. Acolo, în anul 1989, 
se lucra cu „lopata lui Stalin”, un fel de taler cu coadă de 
lemn, din tablă groasă, având diametrul de vreo şaizeci de 
centimetri, prevăzut, în partea din faţă, cu un cioc, care 
uşura ridicarea cărbunelui. Alte scule, pe lângă lopată, 
pentru fiecare miner: un târnăcop, folosit la desprinderea 
din rocă a dopurilor de cărbune, şi tradiţionala târnă din 
nuiele. Pe mapamond, numai minele din Africa de Sud mai 
prezintă un grad de periculozitate atât de mare ca cele din 
Valea Jiului!

Din primele zile de activitate şia dat seama că, 
pentru a putea dialoga sincer şi eficient atât cu cadrele, cât 
şi cu militarii în termen, trebuia să fie prezent în mijlocul 
lor, pe locurile de muncă, adică în subteran.

Şia fixat în programul de lucru săptămânal două 
intrări în subteran, fiecare cu durata de treipatru ore. Prima 
coborâre în subteran a fost la Mina Uricani. Acolo la 
întâlnit pe maiorul Gheorghiu Radu. Oamenii din compania 
lui erau pe schimbul doi, adică de la ora 14.00 până la ora 
20.00. În timp ce se echipau cu ţinuta şi materialele din 
dotarea fiecărui miner: salopetă, cizme de cauciuc, cască 
de protecţie, lanternă şi masca contra gazelor, a fost curios 
să afle în ce poziţie se încadra maiorul, adică dacă era cadru 
permanent al unităţi sau detaşat pentru doi ani.

 Sunt cadru permanent, tovarăşe colonel. Făceam 
naveta, aproape săptămânal, de la un curs de pregătire, cu 
durata de şase luni, la Craiova, cu trenul. Întro sâmbătă, 
am cunoscut în tren pe un tip care, din unaalta, mia spus 
că şi el se deplasa tot la Craiova. Mergea la o prietenă, 
dată dracului de năbădăioasă şi încă nemăritată, zicea el, 
frecânduşi palmele de plăcere.

Neam despărţit în gară bine dispuşi, el îndreptându
se spre autobuz, iar eu spre unitate, curios să aflu ce mai 
era pe acolo. După circa o oră şi jumătate, am ajuns acasă. 
Ca de fiecare dată, eram pregătit săi fac soţiei o surpriză 
plăcută. Îi cumpărasem o ie frumoasă. Abia descuiasem 
uşa când am auzit chicotul Mariei din dormitor! Apoi nişte 
îndemnuri pe care mie jenă să le reproduc. Am dat buzna 
în încăpere şi, de necrezut, nevastămea se lăfăia în braţele 
celui din tren! Vădit revoltat de situaţie, omul a început să 
strige la ea reproşândui că îl minţise spunândui că era 
necăsătorită.

Şia cerut scuze faţă de mine şi a plecat negru de 
supărare. Am divorţat şi, pentru că nam fost în stare sămi 
educ nevasta, cum mi sa reproşat la comitetul de partid care 
a analizat „cazul”, am fost trimis aici, îşi încheie maiorul 
relatarea, îndesânduşi nervos pe cap casca de protecţie.

Înainte de a urca în colivie, liftul de la puţul minei, 
o cutie metalică din bare de fier, cu diametrul cam de 
un centimetru, mânjită de praful mocirlos de cărbune şi 
spălată continuu de şuvoaie de apă rece, scursă din pereţii 
muntelui, supraveghetorul, un tip solid, încruntat şi cu faţa 
boită de huilă, ia chestionat autoritar:

 Aveţi chibrituri şi ţigări asupra voastră?
 Nu, a răspuns pentru amândoi maiorul.
În mină, există o disciplină strictă. Acumulările de 

gaz metan sunt deosebit de periculoase. Aprinderea unui 
băţ de chibrit se poate solda cu explozii groaznice, cu 

PROZĂ



       Gândul Anonimului  Nr.  71-72     *     Anul  XVII/Iulie-Decembrie 2019 44

pierderi de vieţi omeneşti. Această disciplină severă face ca 
cei din subteran să se comporte în mină altfel decât atunci 
când sunt la suprafaţă. Acolo, între straturile de cărbune, 
preocupaţi de producţie, dar şi de viaţa lor, minerii sunt 
dea dreptul răi, circumspecţi la orice lear primejdui 
securitatea, în schimb, afară, despovăraţi de stresul din 
subteran, sunt oameni calmi şi prietenoşi.

Pentru prevenirea exploziilor, toate uneltele şi 
aparatura folosite în mină sunt realizate astfel încât, la 
ciocnire, să nu producă scântei.

 Tot pentru evitarea accidentelor, explică maiorul, 
cei cu antecedente penale nu au voie să lucreze în subteran.

Două semnale sonore, scurte, ca de goarnă 
hodorogită, ţâşnite dintro instalaţie ţintuită în roca cenuşie, 
şi colivia a început coborârea, uruind sinistru, cantrun 
cutremur catastrofal. Mina Uricani, orizontul 400, adică 
la 400 de metri adâncime: întuneric dens, aer greu de 
respirat, miros puternic de cărbune, temperatură ridicată. 
Instalaţia de aeraj trăgea din greu, la capacitate maximă. 
Căldura devenise sâcâitoare. Benzile rulante, craţerele şi 
vagoneţii transportau vijelios la rostogol cărbunele extras 
din abataje. Oameni, întrun iureş fremătător, cu ochii 
sticlind în negreala feţelor. „Noroc bun!”, „Noroc bun!”, se 
auzea salutul ortacilor la orice întâlnire pe traseul lugubru. 
Întrun colţ de galerie, doi inşi mâncau pită cu slană. Un 
şoarece, postat la vârful unei cizme de cauciuc, aştepta 
răbdător raţia zilnică.

Minerii îi ocrotesc pe cenuşii pentru că, prin agitaţia 
lor bezmetică, le semnalizează apropierea pericolelor din 
subteran. Armătura solidă, din arcade metalice, groase ca 
şinele de cale ferată, şi plasă din fier, trosnea înfiorător.

În lucrarea sa, muntele o apasă neuniform, aducând 
tavanul, în unele locuri, sub înălţimea medie a omului.

Aşa se explică faptul că, icicolo, minerii se deplasau 
aplecaţi şi chiar târâş. 

 Atenţie la banda rulantă! avertiză maiorul, 
împingândul brusc pe colonel în peretele galeriei. Nu 
departe de acest loc, în urmă cu două luni, mâneca de 
la salopeta unui miner a fost prinsă de bandă. În ciuda 
eforturilor sale, banda îl târa spre capul de întoarcere, unde, 
dacă ar fi ajuns, lar fi făcut cum e tabla. Ştiind cel aştepta 
dacă nar fi reuşit desprinderea, omul şia abandonat braţul 
prins în bandă. A rămas invalid, dar a scăpat cu viaţă, 
explică Gheorghiu.

La un moment dat, au ajuns întrun loc unde 
armătura, presată de munte, permitea deplasarea numai pe 
burtă. Nau continuat drumul pentru că, prin tunelul din 
faţa lor, se vedea apropiinduse o lumină, semn că din sens 
contrar venea cineva. Ca să poată transporta un stâlp de 
susţinere, ortacul prinsese bulumacul cu lanţ de un picior. 
Imaginea înfiorătoare ce li se înfăţişa celor doi ofiţeri 
depăşea, prin puterea sa de sugestie, chiar şi scene descrise 
de Emile Zola în impresionantul său roman „Germinal”, 
inspirat din viaţa dramatică a minerilor francezi.

 Trebuie să ajungem dincolo de acest tunel. La 
capătul lui, lucrează plutonul locotenentului Vlase. El este 
detaşat de la o unitate de tancuri. Mai are circa un an de 
stagiu, continuă maiorul prezentarea.

Sau deplasat prin tunel târâş, cam vreo cincizeci 
de metri. „Expediţia” nu a fost deloc uşoară. Ciocanele, 
date în roca dură cu coatele şi genunchii, au început să le 
producă dureri ascuţite, apa rece, pătrunsă prin salopete, 
dădea o senzaţie neplăcută.

La capătul tunelului, oameni cuprinşi de febra 
lucrului, greu de deosebit care erau civili şi care erau 
militari, munceau de zor, umăr la umăr, cu feţele năclăite 
de praful de cărbune înmuiat de sudoarea efortului depus. 
Greu de apreciat cât de mult îi mobiliza la treabă lozinca 
afişată la intrarea în mină „Patriei, mai mult cărbune!”, 
însă realitatea demonstra clar că, în mină, se muncea până 
la extenuare.

 Vlase, prezintăte tovarăşului colonel! îl atenţionă 
maiorul pe locotenent.

După prezentare, comandantul plutonului a dat 
explicaţiile cuvenite despre activitatea subordonaţilor săi. 
Şase militari lucrau direct în abataj, iar ceilalţi la apro
vizionarea craţerului cu cărbunele de la combină.

Craţerul este format dintrun jgheab metalic, fixat 
pe podea, prin care se mişcă o scară din lanţ, ca o bandă 
rulantă, şi serveşte la transportarea cărbunelui în mină.

 Şi craţerul poate provoca accidente groaznice, la 
fel ca banda rulantă. Fiind instalat pe podea, el poate agăţa 
cracul de la salopetă. Au fost cazuri când minerul nu şia 
putut elibera cracul prins de craţer şi, pentru a nu ajunge la 
capul de întoarcere a utilajului, unde ar fi fost strivit, cel în 
cauză şia abandonat piciorul. Şi acum va trebui să urcăm 
la orizontul 300.

 Acolo am două plutoane, îşi încheie relatarea 
comandantul companiei.

Deplasarea de la un orizont la altul se efectua prin 
aşazisele suitoare, nişte coşuri cu deschiderea în formă de 
pătrat, cu latura de circa 1,5 metri, în care erau montate 
scări din lemn, late de vreo treizeci de centimetri şi 
înclinate la vreo şaizecişaptezeci de grade. Lungimea lor, 
între optzecio sută de metri.

  Ca să păstraţi stabilitatea pe timpul urcării, va 
trebui să respectaţi întocmai regula de a avea mereu trei 
puncte de sprijin. Adică, ori ambele braţe şi un picior, 
ori o mână şi ambele picioare. Nu o dată, din cauza 
dezechilibrării, omul de pe suitor sa prăbuşit peste cei 
de sub el, producând astfel o avalanşă care, de cele mai 
multe ori, sa soldat cu răniţi grav şi chiar cu morţi. Eu voi 
urca primul, iar dumneavoastră mă veţi urma, a precizat 
maiorul.

Deşi cunoştea bine regula, deoarece, la urcarea şi 
coborârea în şi din foişor, grănicerii lui foloseau acelaşi 
procedeu, colonelul nu la întrerupt şi a început ascensiunea, 
păşind cu grijă pe treptele înguste ale scării, înapoia 
„ghidului”. Pe măsură ce urcau, deplasarea devenea tot 
mai anevoioasă. Aer mai rarefiat, tot mai greu de respirat, 
nevoia de a se opri din când în când pentru reîmprospătarea 
forţelor, mai ales după ce urcaseră peste cincizecişaizeci 
de trepte, transpiraţie abundentă, gura uscată, vizibilitate 
numai atât cât permitea şuviţa de lumină de la lanternă.

În sfârşit, după mai bine de o jumătate de oră de 
urcuş extenuant, au ajuns la destinaţie: Orizontul 300, o 
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zonă din subteran, amenajată la fel ca şi cea din locul de 
unde veniseră, cu singura deosebire că acolo cărbunele era 
dislocat din masiv cu exploziv. Asta era treaba artificierilor. 
Detonarea era o operaţiune dificilă, care impunea multă 
atenţie. În câteva situaţii, din neglijenţă, artificierii au fost 
tocaţi de explozii. În subteran, pericolul te paşte la orice pas 
şi în orice clipă. În galerie, aceeaşi imagine neprimitoare. 
Oameni cu chipuri negre, asudate de efort, întro mişcare 
numai aparent haotică, pentru că fiecare se mişca într
un algoritm intrat în sânge, respectat cu sticteţe. Şeful de 
echipă, nea Fane, cum i se adresau ortacii, un tip masiv, 
respectat, dar şi de temut pentru cei care călcau strâmb în 
mină, conducea cu mână de fier activitatea din galerie.

 Militarii sunt băieţi harnici şi ascultători. Îi iubesc 
ca pe copiii mei. Dar, dragă domnule, locul lor nu trebuie să 
fie aici. Ei nu au încheiat contract cu statul pentru a lucra în 
mină, prin urmare, nu sunt aici pentru că au vrut ei, ci fiindcă 
au primit ordin. Or treaba asta nu e în regulă. Mai ales că 
nici ei nu sunt ocoliţi de accidente, uneori inevitabile, în 
subteran, explică oarecum cu un ton de mustrare, nea Fane 
cu vocea lui baritonală.

Ferească Domnul să mai avem vreun necaz ca cel 
din 1972, de la mina Uricani. Atunci, în ziua de 2 noiembrie, 
pe schimbul trei, sa produs o explozie catastrofală, 43 de 
ortaci fiind trimişi în lumea drepţilor! Cu acumulările de 
gaz metan din galerie nu e de glumit! Greva minerilor de la 
Lupeni din zilele de 13 august 1977 a izbucnit şi din cauza 
deselor accidente de muncă. Oamenii au încetat protestele 
numai după ce Nicolae Ceauşescu a venit la faţa locului şi 
a promis că cererile greviştilor vor fi satisfăcute. De atunci 
sa mai făcut câte ceva pe linia protecţiei muncii, durata 
unui schimb de lucru în subteran sa redus de la opt ore 
la şase ore, pensionarii cu invaliditate provocată pe timpul 
activităţii în mină au primit dreptul de a cumula salariul 
cu pensia de invaliditate, aprovizionarea cu alimente 
a magazinelor din incinta întreprinderilor miniere sa 
îmbunătăţit.

Pentru a le băga oamenilor frica în oase, justiţia 
a trimis după gratii 15 grevişti, de la doi la cinci ani, a 
explicat nea Fane, privind încruntat undeva, aiurea, în 
lungul galeriei înceţoşată de praful înecăcios.

Subordonaţii locotenentuluimajor Dinu Mitroi 
munceau de zor, ca ajutor de miner, sub aripa ocrotitoare 
a ortacilor. Soldatul Vasile Lemnaru lucra în abataj, locul 
cu cele mai multe riscuri, dar şi cel mai bine plătit, iar 
soldaţii Raj Avram şi Ion Spiridon încărcau banda rulantă. 
La un moment dat, vocea lui nea Fane, mai puternică decât 
uruiala din galerie, a răsunat poruncitor:

 Opriţi lucrul! În ordine şi fără îmbulzeală, la 
colivie! Astăzi, vom merge la teatru!

Militarii au aflat abia când au ajuns la suprafaţă 
că reacţia lui nea Fane se repeta de fiecare dată când 
concentraţia de gaz metan din mină ajungea aproape de 
cota de alarmă. Curând sau obişnuit şi ei, precum minerii 
civili, cu atenţionarea şefului de echipă, părăsind mina fără 
a intra în panică, în ordine desăvârşită.

La ieşirea din mină, a urmat ritualul obişnuit: duşul, 
echiparea în ţinuta militară, predarea hainelor şi a celorlalte 

materiale. Prima reacţie instinctuală a colonelului, după 
ieşirea de la duşuri, a fost potolirea setei copleşitoare. 
Vibrând de nerăbdare, a scos repede, cu o mână tremurândă, 
dopul unei sticle de un litru cu apă minerală şi a început să 
bea cu nesaţ. A luat sticla de la gură numai în clipa când sa 
scurs ultima picătură.

Golirea sticlei a durat doar câteva zeci de secunde! 
Dacă ar fi consumat o sută de mililitri de tărie sar fi făcut 
praştie, fiindcă, din cauza corpului deshidratat, alcoolul 
ar fi pătruns rapid în sânge. Aşa şia dat seama că părerea 
celor carei considerau beţivani pe minieri era o gravă 
eroare. O cinzeacă era suficientă pentru al dezechilibra 
pe minerul însetat, abia ieşit din subteran. Afară, întuneric 
beznă, frig de toamnă târzie, burniţă răvăşită de vânt 
bezmetic. Locotenentulmajor Mitroi şia consumat apa 
liniştit, în mai multe reprize. Era deja obişnuit cu starea de 
sete de la ieşirea la suprafaţă. Plutonul de soldaţi a plecat 
spre cazarmă sub comanda unui sergent, lălăind versurile 
marşului ostăşesc: „Frunzuliţă verde, verde de stejar,/
Dragă-i viaţa când eşti militar”.

În drum spre poarta întreprinderii miniere, unde 
aştepta un autoturism Aro cu număr de armată, colonelul 
a sesizat o oarecare tristeţe şi nelinişte pe chipul tânărului 
ofiţer.

 Starea ta, nefirească, mă face să cred că ai vreo 
problemă, rupse tăcerea colonelul.

 Trebuie să trec pe la spital.
 Nu te simţi bine? îl chestionă vădit îngrijorat 

colonelul.
 Nam nimic, tovarăşe colonel, însă, la spital, se află 

un militar al meu, soldatul Neacşu. A rămas fără picioare în 
urma unei surpări din subteran. Sunt acolo şi părinţii lui. Ce 
să le spun acelor oameni pentru a le alina durerea? Ca săl 
ajute cumva pentru a suferi mai puţin, medicii lau aşezat în 
salon lângă un miner civil, cu picioarele amputate înaintea 
lui, şi care afişa o oarecare împăcare cu destinul.

Au plecat împreună la spital. Tatăl şi mama 
militarului, oameni simpli, aflaţi în pragul vârstei a treia, 
copleşiţi de dure.

 Miaţi nenorocit băiatu’, don colonel! Era singura 
noastră speranţă la bătrâneţe. Îi aranjasem deja nunta 
la liberare. Acum, cine îşi mai leagă viaţa de un olog? 
murmură nefericitul tată cu ochii plini de lacrimi.

În faţa acelor oameni amărâţi, colonelul a trăit o 
stare de vinovăţie apăsătoare, de chinuire lăuntrică, deşi nu 
contribuise cu nimic la acea nenorocire.

„Direcţionalul” a părăsit spitalul copleşit de tristeţe, 
dar şi de o revoltă sufletească. Nu se putea împăca deloc cu 
ideea de a se trimite militari la muncă, în subteran. Chiar şi 
pentru simplul fapt că ei nu aveau nici un fel de pregătire 
pentru o astfel de activitate plină de riscuri. Ce sar fi 
întâmplat dacă printre morţii din accidentele declanşate în 
mină ar fi fost şi ofiţeri sau subofiţeri?

Întrebarea este retorică însă consecinţele posibile 
ale unei astfel de situaţii dramatice ar fi trebuit să fie luate 
în calcul la vârfurile armatei. De aici, a nu se înţelege că 
viaţa unui ofiţer sau subofiţer ar fi mai preţioasă decât cea 
a unui soldat.
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Timp de circa o lună şi jumătate, colonelul T.M., 
însoţit de inginerul şef al brigăzii, colonelul inginer Raica, 
absolvent al Institutului de Mine din Petroşani, a cutreierat 
toate minele din Valea Jiului: Petrila, Lonea, Dâlja, 
Livezeni, Vulcan, Paroşeni, Lupeni, Uricani, Bărbăteni şi 
Valea de Brazi. Exagera când se lăuda afirmând că ajunsese 
să cunoască subteranele din zonă ca pe propriile buzunare. 
Tainele minelor sunt pline de neprevăzut. Multe dintre 
ele au fost dezvăluite numai după producerea necazurilor. 
Ajunsese întro stare de oboseală fizică, dar mai ales 
psihică apăsătoare, pe care no simţise niciodată. Nui mai 
convenea nimic. Devenise foarte nervos şi se ferea cu greu 
pentru a nu afecta relaţiile cu cei din jurul său. Medicul ia 
recomandat nişte calmante, pe care şi le administra doar 
când îşi amintea de ele. Nu era singurul care apela la astfel 
de medicamente. Cauzele erau lesne de înţeles. Oboseala 
accentuată din ziua aceea era şi o consecinţă a faptului că, 
noaptea trecută, fusese în subteran, pe schimbul trei, adică 
între orele 20:0002:00, la mina Paroşeni. La ora ieşirii 
din mină, fiind prea târziu, a acceptat invitaţia căpitanului 
Vasile Negru de a dormi la „Dallas”, unde ofiţerul reuşise 
să se pripăşească întrun apartament de la etajul nouă al 
unui bloc din zonă. „Dallasul” era un cartier părăsit, marcat 
de vreo câteva blocuri cu zece etaje, de la periferia oraşului 
Vulcan, cocoţat pe un dâmb de teren arid. Acolo se locuia pe 
apucate. Nu te întreba nimeni cine erai sau de unde veneai. 
Cei care deveniseră locatari permanenţi, ca şi căpitanul 
Negru, îşi blocaseră uşile cu fel de fel de încuietori. Fiind 
părăsite, blocurile nu mai erau racordate nici la reţeaua 
electrică, nici la cea de apă şi canalizare. Caricatura aceea 
de cartier fusese botezată „Dallas”şi pentru că, în clădirile 
de acolo, se petreceau lucruri can Vestul Sălbatic: beţii, 
bătăi, scandaluri, aventuri amoroase şi câte şi mai câte 
minuni cu iz de debandadă. Au urcat până la etajul nouă 
păşind pe fiecare treaptă a scării, pentru că liftul era doar o 
amintire, la lumina plăpândă a lanternei căpitanului.

Aerul puţea. Bun gospodar, gazda îşi aranjase 
apartamentul pentru a fi cât de cât acceptabil. În încăpere, 
frig pătrunzător. Sau lungit îmbrăcaţi pe saltelele paturilor 
metalice, reuşind să fure câteva ore de somn.

Din când în când tresăreau pentru că un locatar, 
probabil mache, urla şi, înjurând pe toţi sfinţii ştiuţi de el, 
arunca de la etajul zece, deci de deasupra lor, fel de fel de 
obiecte răsunătoare, cratiţe, cutii de conserve, veselă.

Dimineaţa, T.M. avea capul ca de plumb, vâjiituri 
în timpane, vederea tulbure, ochii încercănaţi şi inflamaţi.

Afară, ningea liniştit. Copacul cu flori, o minunăţie 
de la marginea şoselei, veghea singuratic împrejurimile în 
hlamidai albă de omăt. Era prima zi de Crăciun! Clopotul 
bisericii din Lupeni vestea, prin partitura de sărbătoare, 
ziua naşterii lui Hristos, iar în subteran se muncea vârtos 
pentru cărbune. Un oştean mucalit, încă nedescoperit de 
organe, ţinuse să anunţe cu fineţe minunea creştinească, 
prinzând cu un bold, pe marginea gazetei de perete, un 
petic de hârtie cu versurile: „Moş Crăciun cu plete dalbe,/ 
A sosit de prin nămeţi,/ Şi neaduce daruri multe,/ Carabine 
şi lopeţi”. Comandantul batalionului, maiorul Bălan, genist 
rasat, dar şi paraşutist cu atestat, un tip oacheş şi miştocar, 

tocmai se înapoiase de la mina unde lucrau subordonaţii 
săi. Fusese în subteran şi era nervos pentru că depistase 
nişte nereguli pe linia protecţiei muncii.

 Voi trimite un raport la brigadă, cu toate 
neglijenţele din securitatea muncii, fiindcă nu vreau să fiu 
părtaş la schilodirea oamenilor. Nu mai suport să apar în 
faţa părinţilor celor accidentaţi pentru a le calma durerea, 
explodă maiorul.

 Ai dreptate şi voi susţine demersul dumitale, îl 
sprijini cu foc T.M.

De acolo, de sus, de la etaj, se vedea bine, printro 
fereastră de la biroul comandantului de batalion, panorama 
pieţei. La un moment dat, maiorul sa ridicat repede de pe 
scaun şi, privind cu interes vâltoarea din piaţă, la atenţionat 
pe şef:

 Priviţi acolo, jos, în piaţă! Pesemne că omul ăla 
vrea să vândă curcanul din braţele sale. Trebuie să marcăm 
şi noi Crăciunul, că doar suntem creştini, tovarăşe colonel. 
Avem şi noi dreptul la o friptură de curcan şi un pahar de 
vin. Primind acordul deplin, Bălan a trimis repede pe un 
sergent să cumpere pasărea. Gradatul a cântărito în mâini 
şi, mulţumit de marfă, a achitat costul, apoi a înmânato 
bucătăresei, coana Silvia, care nu o dată îl servise pe maior 
cu delicatese culinare.

În aşteptarea fripturii, au discutat despre sarcinile de 
producţie, remarcând că planul era depăşit la toţi indicatorii, 
despre hrana oamenilor şi condiţiile de cazare, dar şi despre 
unele episoade din viaţa de la unităţile operative unde 
activaseră.

 Am trăit, în urmă cu doi ani, un moment deosebit 
de neobişnuit, şia început relatarea maiorul Bălan. Eram 
pe aeroport, la Clinceni, pentru a efectua nişte lansări în 
vederea reconfirmării statutului de paraşutist militar. 
Acolo lam întâlnit şi pe locotenentcolonelul Şablienco, 
primul meu instructor în ale paraşutismului. Nul văzusem 
niciodată aşa de nervos. Un soldat, pe care îl instruise, a 
raportat că îi era frică să sară cu paraşuta. Era ceva neobişnuit 
pentru el. Gestul soldatului îl lovise în amorul propriu, 
fiindcă toţi elevii lui au devenit paraşutişti de elită. Până la 
urmă, dădăcit de Şablienco, cum numai el ştia, soldatul a 
promis că va executa saltul. Numai că, în uşa avionului, a 
refuzat să sară. Atunci, nervos la culme, Şablienco a făcut 
un gest necugetat, repezinduse cu umărul spre militar 
pentru al arunca din avion! Dar, în clipa următoare, intuind 
intenţia instructorului, militarul sa tras întro parte din uşa 
avionului, iar Şablienco sa prăbuşit în gol! Cei din avion 
au fost îngroziţi, crezând că ofiţerul nu avea paraşută. A 
avut una, însă fără cea de rezervă, aşa că a ajuns la sol fără 
probleme, a explicat maiorul, oftând a uşurare. 

Ciocănitul din uşa biroului anunţa cererea de 
intrare. Era sergentul care cumpărase curcanul. Pe un fund 
de lemn, galben ca lămâia, gradatul a prezentat curcanul 
tranşat, întins pe spate, cu copanele ridicate spre tavan, iar, 
lângă trofeu, o pungă din plastic. Vădit revoltat, sergentul 
a exclamat:

 Tovarăşe maior, stăpânul curcanului nea tras în 
piept! Bilele astea, de rulment, care atârnă aproape un 
kilogram, erau în guşa împănatului! Ce ordonaţi să fac?
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 Săl duci înapoi la bucătărie, dar repede că mie 
o foame de lup, zise maiorul, amuzat şi el de tupeul 
vânzătorului.

Ajuns la sediul Direcţiei Lucrări în Economia 
Naţională, colonelul Titi Moraru, care era şi şeful biroului 
de planificare şi organizare a muncii, a început treaba pentru 
contabilizarea datelor privind activitatea de producţie a 
unităţilor. Fila de calendar indica ziua de 21 martie 1986. 
Rezolvase doar câteva probleme, când telefonul a zbârnâit 
alarmant.

 Urgent, la şef! şuieră în receptor ofiţerul principal 
de serviciu.

Era ora 12:10. Generalullocotenent Fotescu, vizibil 
agitat, ia ordonat scurt şi răspicat:

 Peste zece minute, vom pleca la aeroport, unde 
ne aşteaptă un elicopter. La mina Vulcan sa produs o 
explozie! Sunt mulţi morţi şi răniţi, printre victime se află 
şi militari! Îl vom însoţi la locul accidentului pe ministrul 
minelor, Ilie Verdeţ. Grăbeştete!

Deplasarea la aeroportul militar din Otopeni a fost 
ca o cursă de raliu. Tot îmboldit de general să mărească 
viteza, şoferul a trecut, la un moment dat, pe culoarea roşie 
a semaforului! După o aşteptare de vreo cinci minute, pe 
pistă, şia făcut apariţia Ilie Verdeţ. Avea faţa palidă, ca de 
înecat, şi privirea tulbure.

 Tovarăşul Ceauşescu vrea un raport detaliat despre 
nenorocirea asta, explică agitat ministrul.

La puţurile de acces în mina Vulcan, jale mare. 
Soţii îndoliate şi copii ai celor loviţi de soartă plângeau 
sfâşietor, unii îi reproşau chiar şi lui Dumnezeu catastrofa 
din subteran. Directorul întreprinderii miniere, inginerul 
Bocan, a prezentat pe scurt situaţia: explozia sa produs la 
ora 11:44, din cauza unei acumulări bruşte de metan, 17 
morţi, între care şi trei militari: soldaţii Vasile Lemnaru, 
Raj Avram şi Ion Spiridon, cei întâlniţi de Titi Moraru în 
galerie şi care, peste două luni, ar fi urmat să treacă în 
rezervă!

 Ma sunat tovarăşul Ceauşescu şi a ordonat ca o 
echipă să intre imediat în subteran pentru a constata cauzele 
dezastrului, blocă brusc ministrul de interne, Homoştean, 
expunerea directorului minei.

 Pregăteştete să cobori în galerie, ia şoptit 
generalul colonelului.

 Nu intră nimeni în mină, decât după douăzeci 
şi patru de ore. Există pericolul ca, prin autoaprindere, 
să se producă o nouă explozie! Altfel, eu numi asum 
nicio răspundere pentru consecinţe, a intervenit autoritar 
directorul Bocan.

Intrarea în mină a fost amânată pentru a doua zi. În 
ziua următoare, în jurul orei 12:00, Ilie Verdeţ, din motive 
numai de el ştiute, a hotărât să se înapoieze la Bucureşti, 
împreună cu însoţitorii săi. Elicopterul a aterizat pe pista 
de la Otopeni pe la ora 14:00. La coborâre, ministrul a fost 
întâmpinat de un general, cu mersul împleticit, speriat, ca 
de bombe, a raportat gâfâind:

 Tovarăşe ministru, la Vulcan sa produs a doua 
explozie! Au murit toţi specialiştii în protecţia muncii şi 
securistul minei care au fost trimişi la faţa locului pentru a 
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efectua cercetarea ordonată!
Securistul era un locotenentmajor, cam de vreo 

douăzeci şi cinci de ani, cu care T.M. discutase în urmă cu 
câteva ore, la unul din puţurile minei.

Despre a doua explozie presa vremii nu a pomenit 
nimic, în primul caz învrednicinduse doar cu o ştire de 
câteva rânduri. Opinia publică nu trebuia să fie agitată.

20 decembrie 1989. Adunare a întregului personal 
din Direcţie pentru a „înfiera” evenimentele de la Timişoara. 
Fiind informaţi lapidar şi confuz despre cele petrecute 
acolo, oamenii erau şi derutaţi, şi mai ales îngrijoraţi. Aşa 
că cei care au primit sarcina de a lua cuvântul au bătut apa 
în piuă. Fiind şi el printre aleşi, colonelul a vorbit anapoda. 
După terminarea adunării, un prieten al lui la întrebat mirat: 
„Băi Titi, ce dracu ai avut că nu sa înţeles nimic din ce ai 
spus?!”. Abia a doua zi, când au ieşit în stradă muncitorii 
de la fabrica de confecţii de peste drum, personalul unităţii 
şia dat seama că lucrurile erau mult mai complicate şi mai 
serioase decât se credea. După mitingul din Piaţa Palatului, 
când Ceauşescu a părăsit locul cu elicopterul, sa primit 
ordinul de organizare a apărării apropiate a cazărmii pentru 
respingerea unor posibile „atacuri teroriste”. Întrucât 
cadrele direcţiei aveau în dotare numai pistoale „Carpaţi”, 
sau primit pistoalemitralieră de la Regimentul de Gardă. 
În ţară se declarase starea de necesitate. La lăsarea serii, 
sa constatat că, ori de câte ori treceau prin dreptul 
Direcţiei spre Ministerul Apărării Naţionale o maşină de 
salvare „DACIA”, o autocisternă şi un automobil blindat, 
după doar câteva minute, la minister se trăgea în draci. 
Concluzionând corect că acele mijloace de transport erau 
folosite pentru a se ţine în şah ministerul, şeful de stat 
major al Direcţiei, colonelul Ion Tălângă, un ofiţer de nota 
zece, ajuns şi el în economia naţională tot pentru dosarită, 
a luat o serie de măsuri pentru a clarifica situaţia ciudatelor 
mijloace de transport. Între acestea, la căderea serii, după 
ora 20:00: blocarea şoselei cu bănci lungi, din lemn, în care 
sau bătut cuie mari, în dreptul Direcţiei, lângă calea ferată, 
şi la intersecţia dinspre Regimentul de Gardă; instalarea 
în apropierea băncilor a unui semn de circulaţie „STOP! 
POST DE CONTROL MILITAR!”; numirea la fiecare 
semn de circulaţie a câte unui ofiţer, adăpostit după un stâlp 
de beton al cablului de la tramvaie, cu misiunea de a opri 
şi verifica toate mijloacele de transport; dacă mijlocul de 
transport nu oprea la semnalul ofiţerului şi intra în forţă 
în bănci, se deschidea foc asupra maşinii respective. Zis şi 
făcut. În seara zilei de 22 decembrie, dinspre Bulevardul 
Armata Poporului, şia făcut apariţia maşina de salvare 
care, neoprind la semnalul ofiţerului şi izbind băncile din 
dreptul cazărmii, a fost supusă unui puternic tir din clădirea 
unităţii. Ieşeau scântei din maşină însă nu a fost avariată! La 
un moment dat, sa deschis brusc portiera dinspre cazarmă, 
iar individul de pe banchetă, urlând înfiorător: „O SĂ 
MURIŢI TOŢI!”, a început să tragă în clădirea Direcţiei cu 
o armă automată, în serii lungi. Maşina a dispărut în noapte.

Această scenă sa derulat sub privirile celor aproape 
o sută de oameni. Cine a fost acel individ agresiv, care 
vorbea perfect româneşte? În numele cui acţiona? La aceste 
întrebări nu sa răspuns şi, probabil, că nu se va răspunde 
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niciodată. Căile aşazisei revoluţii sunt întortocheate, 
ca şi cele ale Domnului. În unităţile Direcţiei, starea de 
normalitate sa menţinut până în momentul când guvernul 
a hotărât trecerea în rezervă a militarilor în termen, care 
efectuaseră un an de armată, cu excepţia celor care lucrau la 
minerit. Această măsură aberantă, emanaţie a unor tâmpiţi, 
a generat o justificată stare de nemulţumire în rândul 
personalului din unităţile care lucrau la minerit, şi mai ales 
în cel al militarilor în termen, care avuseseră cele mai grele 
condiţii de muncă. Protestul nedreptăţiţilor a fost paşnic, 
limitânduse la cererea de a fi şi ei trecuţi în rezervă.

 Dute imediat în Valea Jiului şi ai mare grijă pentru 
ca situaţia din unităţi să fie permanent sub control! Între 
timp, eu voi insista la conducerea armatei să se facă dreptate 
oamenilor noştri, ia precizat colonelului Titi Moraru 
locţiitorul şefului Direcţiei, colonelul inginer Iosif Sorca, 
viitor general de brigadă, un excepţional profesionist, un 
om de mare omenie şi aleasă moralitate.

În compartimentul vagonului de tren, cu care a 
călătorit la Petroşani, T.M. a avut o interesantă discuţie cu 
un inginer. Emiteau fel şi fel de ipoteze privind viitorul ţării. 
Inginerul spunea că hotărâtoare pentru destinele României 
vor fi formele de proprietate, modul cum se va gestiona 
averea ţării şi cine o va face. T.M. considera că totul se va 
învârti în jurul formei de guvernământ, subliniind şi faptul 
că în cărţi sar putea afla inclusiv revenirea la monarhie, 
dacă sar avea în vedere modul neortodox în care a fost 
înlăturată de la putere. Sa vorbit şi despre ceea ce ar fi 
de regretat după evenimentele în curs de desfăşurare. 
Inginerul sa oprit brusc din pregătirea bagajelor pentru 
coborâre şi, fixânduşi privirea în ochii lui T.M., o privire 
plină de nelinişte şi tristeţe, a rostit silabisit:

 Între multe altele, cred că, în mod deosebit, vom 
regreta lipsa de disciplină şi ordine, lipsă provocată şi 
întreţinută de neprietenii nefericitei noastre ţări.

O profeţie nefastă, devenită, din păcate, o dureroasă 
realitate pritocită şi susţinută de forţe oculte, interne şi din 

afară, interesate de destabilizarea ţării şi de acapararea 
avuţiei naţionale.

În cele trei unităţi militare din Valea Jiului, pe fondul 
tărăgănării de către oficialităţi a hotărârii de trecere în 
rezervă şi a ostaşilor de la minerit, starea de nemulţumire a 
trupei a început să se înfierbânte. Un sergent, mai îndrăzneţ, 
a ieşit în faţa formaţiei companiei şi a dat glas nemulţumirii 
generale:

 Tovarăşe colonel, dacă nu se ordonă şi trecerea 
noastră în rezervă, vom merge toţi la guvern, în Piaţa 
Victoriei, pentru a ni se face dreptate! Vrem să ne deplasăm 
acolo în ordine şi sub comanda comandanţilor noştri!

Pentru că ministerul nu a dat curs solicitării trupei, 
colonelul inginer Iosif Sorca a fost de acord cu venirea 
militarilor în termen la Bucureşti, în mod organizat, sub 
comanda comandanţilor de subunităţi, şi cu demonstraţia 
lor, paşnică, din faţa guvernului. Manifestaţia sa desfăşurat 
în ordine, iar, în dupăamiaza acelei zile, sa aprobat 
trecerea în rezervă şi a militarilor de la minerit.

Militarii de la minerit sau „liberat”, Direcţia 
Lucrări în Economia Naţională a devenit o amintire, iar 
„fiul rătăcitor”, colonelul Titi Moraru, sa întors acasă, 
adică în presa militară, după o absenţă de peste opt ani! 
Nu mai avea dosarită; foştii inamicii, adică americanii, 
deveniseră amici, şi încă ce amici! 

După trei ani de căutări jurnalistice prin unităţi ale 
armatei, supusă unui sistematic proces de dezmembrare, 
botezat europeneşte „restructurare”, la îndemnul bunului său 
prieten, colonelul Ioan Bălăiei, viitor general cu trei stele, un 
om remarcabil, profesionist desăvârşit şi talentat scriitor, a 
revenit la grăniceri, la revista de armă „Frontiera, ademenit 
doar de dorinţa de a trece în rezervă din instituţia străjuitorilor 
fruntariilor ţării, unde şia făcut datoria cu pasiune şi credinţă, 
în majoritatea anilor din cariera sa militară.

Dumitru Mocanu
(din volumul „Reportaje pe patul armei”)

PROZĂ

Dumitru Mocanu

Reportaje
pe patul armei 

«Reportaje pe patul armei» este o carte-omagiu, 
dedicatã camarazilor mei, de la soldat la general, care 
?i-au fãcut datoria faþã de þarã cu cinste ?i devotament. 

ISBN 978-606-021-025-2
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Colonel (rtr) Dumitru MOCANU  a lucrat în Trupele de Grăniceri, începând cu funcția de comandant de 
pichet și, ulterior, în structurile de comandă și stat major de la eșaloanele superioare. Este absolvent al Facultății de 
Jurnalistică. O vreme, a fost redactor la gazeta „Grănicerul”. De aici, deși era unul dintre cei mai buni reporteri ai 
acestei publicații, în 1989, a fost nevoit să lucreze la Direcția Lucrări în economia națională, de unde și documentarea 
atât de riguroasă din materialul publicat mai sus. După 1990, a fost redactor la ziarul central al armatei, „Observatorul 
miitar” de azi, apoi s-a reîntors la Comandamentul Național al Grănicerilor, ca redactor șef al revistei „Frontiera” 
publicație pe care a adus-o, în foarte scurt timp, la standardele moderne ale genului. După pensionare, a trudit mulți 
ani la diferite publicații din Capitală. Este un brav camarad, unul dintre cei mai buni jurnaliști și un scriitor cu talent 
și acribie, cu un stil frust, direct și, în același timp, sincer și delicat.  
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ORELE SAR DIN PIATRĂ ÎN PIATRĂ...
Victoria MILESCU

DINCOLO DE SINGURĂTATE

El fumează, bea
lângă femeia bătrână, chircită
nu ştie prea bine cum o cheamă
nici de unde vine
stau împreună pe canapeaua veche
se uită la televizor
comentează filme cu acţiune
marşurile de protest din ţară
tuşesc pe rând
în camera mică
fumul se încolăceşte
pe becul chior din tavan
pe cărţile împrăştiate 
după miezul nopţii
fiecare îşi caută un loc de dormit
dimineaţa, când el se cufundă în vană
o cheamă să-l spele pe spate
ea îşi înfige unghiile solzoase
în spatele lui mic, arcuit
pătrund în carne, din ce în ce mai adânc
eliberându-i aripile însângerate.

UN DESPERADO

N-a fost decât
un blitzkrieg
privirile au mitraliat până la măduvă
buzele au suflat napalm
a urmat artileria grea a inimii
bubuind

a culcat la pământ
văzduhul cu dinozaurii lui înaripaţi
foc şi pară
pe întreaga suprafaţă a limbii indo-europene
articulând totuşi 
o vocală de împotrivire...

OCHII ROŞII AI ÎNTUNERICULUI

Ea încearcă să-şi amintească
unde locuieşte el
acolo întunericul e la el acasă
trece de şchiopul din faţa blocului
ajutând fulgii să mai trăiască o veşnicie-două
la intersecţie
prin aburii de sub capacul de canalizare
un şoarece se oferă
să-i arate drumul
sub o stea atât de strălucitoare
încât nu poate fi stea
el ar fi spus:
nu, nu e o farfurie zburătoare
ar fi scris la ziar
(la ziarul la care lucrez, of course!)
ea ar fi replicat: e o lampă cu infraroşii
(ca cea de pe biroul meu)
fixată în ochii întunericului.

FĂRĂ MĂSURI DE SIGURANŢĂ

Când e singur
şi nu are cu cine goli
sticla de tequila
o cheamă pe ea
din Proxima Centauri
ea se îmbarcă repede
în/cu ce-i iese-n cale
trece pe lângă/peste
noile complexe autumnale
îşi dă cu glicerină pe obraz
să pară că plânge privind
serialul lui preferat
ajunge la blocul
cu semnul de sens interzis
apasă butoanele interfonului
declanşând racheta balistică sol-sol.
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PARTEA BUNĂ A RĂULUI

Te obişnuieşti
cu zgomotul tractoraşului
zăpăcind bunătate de zăpadă
limpede şi curată
o înşfacă, o muşcă, o aruncă-n gura
cuvei largi să o ducă în norii lui Magelan
odată cu paşii
îngemănaţi, înnodaţi, compactaţi
ai celor ce s-au cărat în spinare
cu rândul, ieri-noapte
de la Ursa Mare la Ursa Mică
în timp ce Pământul
alerga cu 100 000 de km pe oră
în jurul unei sticle de whisky.

ÎN CLEŞTII ORELOR

El e absorbit de o mulţime
ea de alta
când malurile se ciocnesc
îşi scot ochii cu pixurile
îşi taie gâtul cu muchia colilor de hârtie
pe care scrie acelaşi:
Jos!,  Jos!, Jos!
acelaşi frig scoate flăcări pe gură
aceeaşi lună în locul soarelui
aceleaşi mănuşi, fulare, bentiţe pe frunţile seculare
aceiaşi oameni întâlnindu-se
la restaurantul din zonă
la un vin fiert, la o cafea ca iadul
acelaşi semn al victoriei
dat din mână în mână
aceeaşi scânteie-n privire la despărţire:
ok, pe mâine...

LISA CEA HARNICĂ

Prin abur, miresme
el găteşte, atent
să nu-i cadă scrumul ţigării
în tigaia încinsă
mai trage o duşcă
dă radioul mai tare
e stingherit
aşa, în pielea goală
în faţa ei întrebându-se
cum de-a trecut ea
prin pereţi
cu ditamai butoiul de bere
cu icre negre, roşii, albastre
fără să clintească
nicio picătură de apă
din balta sticlind în tavan.

LUPUL DIN VENELE CREPUSCULARE

Ca un vânat
pe care nu şti de unde să-l începi - ea
o fi dulce, amară?
ca o capră de munte
curajoasă, nebună în casa unui satyr
trebuie protejată
de foc, fum, fumuri
dacă mănâncă doar iarbă
aştept până dau colţul
pare blândă, dar cine ştie...
o raşpilă n-ar strica
pentru copite şi coarne
pentru fruntea ameţitoare
orele sar din piatră-n piatră
ling sare de stea
ce vrea ea de la mine?
ce vreau eu de la ea?

APASĂ ACCELERAŢIA

Seara trece
pe lângă restaurantul din colţ
ninsoarea cade
peste mese ca o pulbere
numai bună de lins, de tras pe nas
o vrajă eterică
a cuprins luna plină
nu, el nu este aici
nici azi, nici mâine, niciunde
degeaba cauţi pe Google Earth
porumbei cenuşii ciugulesc
boabele strălucitoare ale singurătăţii
căzute din geanta diplomat
clinchetele unui clopoţel de aramă
trezesc ultimele stele
fantomele adormite
la mesele lungi
potrivindu-şi pe chip
o mască aproape umană.

CA UN JAF PE AUTOSTRADĂ

Dimineaţa
îşi beau amândoi cafeaua
la masa joasă din sufragerie
se îmbracă în grabă
cu aripile desperecheate
se vor revedea peste 10 ore
el merge la birou
apoi cu băieţii, la o bere
ea, acasă, îşi face părul roşu
buzele mov
timpul trece, face piruete pe faţa ei
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cu labele lui de gâscă
ţopăie prin sânii decoltaţi
prin gambele violete
timpul are mai mult tupeu
când eşti singură
îşi face de cap
în artere, plămâni, inimă
pune gheara în gât
pentru o ţigară, un foc
orelor obediente, clipelor spălate pe creier.

O CAFEA NEAGRĂ CU LICURICI

Biata crâşmă
sprijinită-n burlanele roşii
prin ele curg lacrimi
bieţi pereţi aburiţi
aici vin cei părăsiţi
de fericirea precară
aici e beţia totală
până la dispariţia cromozomilor
până la căderea
sindromului imuno-deficitar
aici poţi întâlni prinţi
travestiţi în cerşetori
cerşetori plătind ca regii
aici poţi cădea în dragoste
cu un alien
sau poţi  fi racolat de MI6
mereu în criză de spioni telegenici.

PORŢIA DE EXISTENŢĂ

Pune petale de trandafiri
pe patul cel nou
aprinde lumânări parfumate
iar vinul roşu
să curgă pe trepte până în stradă
să-şi moaie în el buzele călugării tineri
mergând doi câte doi
vecinii sunt pregătiţi pentru orice
bat la uşă: în numele legii deschideţi
deschide-ţi inima
altfel sparg cerul cu sfinţi cu tot!

MIREASA DE CARTON

Stă trează până la ziuă
în camera străină
dincolo – el
doarme, respiră greu
îi desparte o uşă
de secoli lumină
la geam
realitatea urcă şi coboară pe acoperişuri
de frişcă şi caramel
eu te pot scoate de aici

zice pasărea bătând la fereastră
o pasăre cu o mie de aripi cum
numai la o mie de ani
se întâmplă să vezi, să auzi, numai
dă-mi mie tortul acela de ciocolată
în care eşti îmbrăcată
din care el a muşcat cu poftă
o bucată bună.

ÎNDURĂ CE VA URMA

În paralelipipedul de sticlă
el aşteaptă
bea bere, citeşte ziarul
ea soseşte
îi povesteşte despre
foştii iubiţi
părăsiţi
după prima noapte de dragoste
el se ridică, iese la o ţigară
vorbeşte cu chelneriţa, cu alte femei
ea pune sare, piper
în tequila –
cea mai recentă rană a ei.

LA IMPRIMANTA 3D

De ziua ei
îi oferă o cutie colorată
răspândind o aromă seducătoare
de viaţă nemuritoare
trasă în ciocolată neagră şi albă
deschide-o şi alege-ţi ce vrei:
nume, vârstă, profesie
planeta
pe care vrei să te retragi la bătrâneţe
unde să iei cina cu
Tyrannosaurus Rex
şi să mori
din cauza unei supradoze de sex.

LUMINILE DE AVARIE ALE CERULUI

Câtă linişte, atâta singurătate
în mijlocul celor ce
strigă, urlă, răcnesc incoruptibili: Dreptate!
în pieţe, pe bulevarde
talazuri izbindu-se de garduri
de fier, de lasere
pe unde medii sau lungi
te poţi ciocni cu el şi să nu-l recunoşti
vopsit pe faţă
doborât de-o pancartă
ridicat de un scutier
sub gloanţe de ger năprasnic
aceeaşi linişte
clocotind în nucleu 
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revărsându-se peste  marginile imponderabile
el este inaccesibil
ca stelele lăcrimând cu ţurţuri
fiecare vrea să fie
o sabie a lui Damocles...

FLOAREA CARE NU VREA SĂ DEVINĂ 
FRUCT

Convins că nimeni
nu-l vede, nu-l aude că
e cea mai bună metodă
împotriva singurătăţii
glandelor suprarenale
salivare, lacrimale, mamare
de sub Arcul lui Constantin...
pastilele s-au terminat
pe fiecare scrisese numele ei
sparte cu pumnul
zdrobite cu ciocanul
să o înghită mai uşor
n-au niciun efect, nici umor
la fel ca ea
pe care nu dau niciun feromon
dacă o mai prind odată
cotrobăind prin
efectele mele seminale
o omor!

ÎNTRE CATOD ŞI ANOD

Călătoresc
în acelaşi tramvai
el pe scaunul din faţă citeşte ziarul
ea în picioare vorbeşte la telefon

fiecare îşi caută prin buzunare
o bancnotă pentru tânărul
cântând Mozart la vioară
printre călători
coboară în staţii diferite
ea se întâlneşte întâmplător
cu fosta colegă de facultate
lipind afişe pe stâlp:
pierdut câine, găsit stradă cu pisici negre
el se ciocneşte
de prietenul din copilărie
făcându-şi un selfie
cu tatăl mort
de 100 de ani...

PORŢIA DE VIAŢĂ

El se uită cu lupa
la gâza ce se zbate în farfurie
bucurându-se şi ea
în viaţa ei de o zi
de un grătar, de un pahar cu vin bun
de cremşnitul împărţit frăţeşte
cu fluturele cap de mort
ţâşnind dintre cronicile prăfuite
ferestrele se deschid
să resusciteze
virtuţile, viciile pe veresie
primăvara, pe străzi, calcă în picioare  zăpada
bate cu pumnii în copacii bătrâni
până le ies muguri pe nas gât şi urechi
în toate culorile posibile 
îi saltă de subsuori pe cei abia plantaţi
purtând bileţele la gât
semnate de primărie
când şi cum să-şi detoneze
paşnica lor înflorire.
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MARGINE DE VÂNT
Gheorghe VĂDUVA

ÎN AȘTEPTAREA MARELUI POTOP

În mințile cu prea mult creier, 
se lasă noaptea, uneori, 
și, de cu seară până-n zori, 
tronează cântecul de greier. 

Și-n răsăritul încă neapus, 
începe-un tămbălău de simfonii, 
conflict stupid de false armonii 
și de tăceri ce încă nu s-au spus. 

De-acum nu mai e timp de irosit 
și nici în alte lumi de aruncat, 
e vremea să aduni ce-ai exilat 
și să culegi ce încă n-ai sădit. 

În muntele cu creier supraplin, 
cu neuroni ratați și cu sticleți, 
e-un amalgam de nopți și dimineți 
din care se-încropește un destin.

Destinul unui farsor atestat, 
ce crește-n prostănaci salcâmi cu ciori 
și vulturi condamnați să fie chiori, 
când se aduce hoitul la palat. 

Dar mințile de astăzi n-au vreun scop, 
sunt cabestane prinse-n mai nimic, 
cu meta-universuri într-un clic,
în așteptarea marelui potop.

ÎNTRE CONCRETUL LUMII ȘI FIUL EI ABSTRACT…

Le știu demult, le văd mereu, le-ascult și le iubesc, 
sunt tot ce-n văz se vede și-n nevăzut se simte, 
ca vorba rătăcită-n deșertul din cuvinte, 
ca sensul devenirii din lume în lumesc. 

Dar nimănui nu-i pasă de-i gând sau fapt concret, 
contează ce se vede, iar restu-i nevedere, 
abstractul nu-i concretul născut fără vedere 
și nici ce nu se vede în văzul de profet. 

Abstractul nu-i concret, concretul nu-i abstract, 
e doar un vraf de gânduri, ecuații și idei, 
în care pui mereu ce nu mai poți să iei  
și iei ce n-ai pus niciodată-ntr-un contract. 

Pe drumul care duce undeva pe-un vârf de deal, 
sunt pași ce trec și gânduri care-și fac vârtos de cap, 
ca sensul fără sens când n-are cârmă, nici proțap, 
ci doar un gând de ducă, un nimic și-un ideal. 

Și astfel trece vremea, cu soare și nămol, 
din două universuri nu poți să faci o farsă, 
nici altă galaxie, nici rug, nici piatră arsă, 
ci doar o altă cale de-a face golul gol. 

De-s două universuri nu poți să le unești, 
sunt infinituri oarbe și curbe paralele, 
niciunul nu pătrunde în spațiul dintre ele, 
niciunul nu-înțelege preceptele lumești. 

Și totuși sunt în lume, fără a ști că sunt, 
ca două nesfârșituri ce-n gol se ne-sfârșesc, 
ca două idealuri ce nu se contopesc, 
ca două tâmple albe și anii lor cărunți. 

Dar se întâmplă, totuși, în minți fără hotar, 
s-o ia vreun gând aiurea prin infinitul mare, 
prin jungla cognitivă sau chiar pe vreo cărare, 
și-un neuron să treacă pe post de gând hoinar. 

Negarea-i afirmare căzută cu succes 
la primul ei examen în spațiul dintre faze, 
unde nisipu-i verde și pietrele sunt oaze, 
iar fluturii de noapte la ziuă n-au acces. 
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Dar eu am o idee de care nu mai scap, 
o pot mereu cu mine-n rărunchi și-n scăfârlie, 
e mult de-atunci, nici mintea mea nu știe, 
de când mă dor într-una durerile de cap. 

De-o viață mă trudesc să fac contact
între concretul lumii și fiul ei abstract. 

ETERNA MEA ETERNITATE

Mă uit la tine, magică femeie,
dar nu te văd, mi-i văzul transformat, 
și-ar trebui din nou reformulat, 
cu ultimul cuvânt, cu ultima idee.

Nu mă aștept să caut vreo vedere, 
în ochii lumii, poate și-n ai mei, 
când mai puteam privi în ei cu ei 
în zbor, în libertate și-n cădere.

Și nici nu știu de pot din nou vedea 
lumina de atunci din prag de zbor, 
spre limpezimea marelui izvor, 
din care te privește steaua ta. 

E steaua ta sau poate marea zare
și-i foarte sus, departe-n infinit,
în spațiul ideal nemărginit, 
în care se privește orice floare.

Acolo, sus, cu ochi nu pot vedea, 
căci ochii mei sunt ochi pentru pământ, 
din care mă privește un cuvânt, 
lăsat de tine, ieri, în calea mea.

De-atunci, vederea lumii-i doar vedere,
dar eu nu văd cu ea nici cer nici drum;
acel cuvânt e văzul meu acum,
un văz etern în marea nevedere.

Te știu în infinit, te văd în soare,
în orbul strălucirii lui de foc, 
te văd cu ochii minții-n orice loc,
idee-n ochiul meu netrecătoare.

Eternitatea n-are-n noi durată, 
nici ochi de foc ce-n noapte se deschid, 
eternitatea-i doar un spațiu vid, 
din clipa de iluzii luminată.

Ideea mea-i parfumul dintr-o floare
o libertate-închisă-n spațiul dens, 
dar spațiul lumii n-are-n sine sens,
ci doar o altă nouă-înfățișare.

De-aceea văzul meu e-un văz în sine, 
o altă formă de-a dura, în vis, 
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nimicul dintr-un spațiu necuprins 
și universu-înnobilat  de tine.

În nevăzuta mea singurătate.
în loc de ochi, aș prefera un gând, 
ca să te văd prin ochii tăi trecând
spre infinita ta complexitate.

Idee strâns legată-n vers de mine,  
ți-aș construi-n ocean un Everest,
dintr-un troheu, un iamb și-un anapest
ca-n lumea mea să fii mereu-la tine.

Deplinu-n văzul meu e-un spațiu gol, 
eu sunt nimic și nu vreun cineva, 
căci doar așa-n nevăz mai pot vedea. 
eternul drum-al marele simbol. 

CONDIȚIA DE CREIER

Deși-i închis în colivie, conduce tot și știe tot, 
cărările îi sunt cât drumul de la pământ până la lună, 
în lumea lui încap de toate, de-s adevăr sau de-s minciună, 
c-așa e-n universul nostru când ești doar om și nu robot. 

De ce o fi așa, nu știe nici vreun savant, nici Dumnezeu, 
și n-are nicio importanță de ce un creier nu-i picior, 
ci doar un fel de rara-avis într-un cuibar conducător,
așa cum toate-s rânduire în ce crezi tu, în ce știu eu. 

Deși e-n cap, el poate trece  în mână, -n inimă, -n picior, 
cu gardienii-i din elită, axoni, mieline sau dendrite, 
cu neuronii plini de verbe și prin sinapse obosite, 
prin tot ce-înseamnă informații, pământ, cenușă și izvor. 

E rece ca o zi fierbinte și sănătos ca un țânțar, 
cunoaște totul, dar nu simte, nu are senzori, ci iscoade, 
nu se-încumetă să-și arate prea-cenușiul la parade, 
ci doar impulsul care-i spune că el e rege, nu cizmar. 

Dar câteodată, inimioara, ce-i dă și lui bătăi de cap, 
își ia simțirea la purtare și-i cere-un strop de bărbăție 
de care și un creier aspru ar trebui măcar să știe 
că-n lumea asta-i și iubire și nu doar creier și proțap.

Dar el, damnat ca să trăiască într-o cenușă fără foc, 
nu se trudește să-înțeleagă ideea vieții în mișcare, 
căldura, teama, viața, altfel decât pământul plin de soare 
și ecuația abstractă din verbe, sensuri și noroc. 

IDEEA MEA DIN MIEZ DE NOAPTE

Ideea mea din miez de noapte, 
ce porți în ochi o zi senină;
din întuneric faci lumină 
și din lumină umbre moarte. 
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Acum e vreme peste vreme, 
iar vremea-i rece-n calendare, 
se sting luminile solare, 
și bate vântul prin poeme.

Chiar dacă inima ne cere
s-aprindem focul prin cuvinte, 
în gheața nordului fierbinte, 
va fi aceeași grea tăcere. 

Din când în când, vreo auroră
mai face cerul să se-anime, 
ca un poem ieșit din rime, 
sau ca o liniște sonoră. 

Dar gândul meu n-ajunge-n norduri,
e mult prea frig și prea departe, 
și-o lume-întreagă îl desparte 
de valul ce se sparge-n fiorduri. 

Și n-am vreun spărgător de gheață, 
nici vreun aisberg în avangardă, 
ci doar un gând ce stă în zgardă 
la poarta norilor de ceață. 

De-aceea, noaptea-mi pare ternă, 

și lungă ca o zi-lumină, 
la care îngerii se-închină, 
în libertatea lor eternă. 

În miez de noapte-mi bate gândul 
la poarta soarelui din creier, 
când eu în visul meu cutreier, 
de-atâta vreme, numai vântul. 

Un vânt ce bate, când nu bate, 
o vreme pusă la bătaie, 
de pietre, vreascuri și noroaie, 
din care nimeni nu te scoate. 

Doar o idee contra-vreme, 
un fel de soare-n miezul Terrei, 
m-adună din străfundul erei 
și mă scufundă în dileme. 

Din ele n-am să ies vreodată, 
c-așa-i ideea rostuită: 
să caute mereu ispită
în sensul care nu se-arată. 

Iar când se-arată-i contrasens, 
în infinitul Univers. 

POEZIE
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LUMINA INUNDĂ DIN CUVÂNT......
Viorel SÂMPETREAN

SINGURĂTATE

Mai liniștită harfă decât
priveliștile avuției!

Soarele întunecă. Lumina lui inundă din 
cuvânt.
simt neputința de-a iubi altfel. Rană 
divină,
Carnea și sângele meu.
Frica puterii lui de strălucire, nu-i oare 
pâinea
Pe care-o râvnesc?

Ascunsă liniște și împăcare fără margini,
Singurătate!
Peste mugurii străvezii, în roata de spini,
Cineva cântă din flaut.
Soarele întunecă. Lumina lui fără egal.
La fel izbânda de a petrece fără cuvinte.

Îmbolnăvit de sfială,
Eu am iubit un posibil refugiu
Pentru sufletul meu fără trup.

ȚI-AM SPUS

Maria,
Maria-Magdalena,
Îngerii spulberați în câmpiile de mirt sunt.
Adevărul rămâne cu semne cu tot.
Dormi câtă vreme 
Ecoul stă pironit deasupra ta
Într-o cruce înghețată.
Ce rămâne, ți-am mai spus, 
Este dreapta vedere.

ARDEALUL
M-am uitat în pământ 

Și am văzut oase.
Am întrebat:

Cine-i împăratul, săracul ori pribeagul?

Tobe ar fi prevestit răscrucea.
Zvonul ars. Solii îngropau arvună în tabere: grăuntele,
Semnul pentru hotar. Și surâsul. Și chipul bărbaților
Sălbăticiți. Și orgoliul. Când armii scânteiau sub copite
Priveliști. Și fulgerul. Prăbușit pe maluri de oase.

Se spune că raza a fost călăuză. Dar câți 
s-au surpat, 
Câți și-au adeverit șoapta
Îndemnând sângele cristalizat în rășină?

Îi vezi? Ei stau înfășurați în mlădițe
Ca niște prunci. Privindu-i, nu-i greu să-i 
auzi
Pe cei nesosiți.

Căci miezul arde în sevă. În uimire.
Unde zborul nu poate pătrunde, spulberat 
fiind de tărie.
Pătrunsă de carii truda nu mai are sfială. 

Și aripa
Înfrigurează glasul.

Au stat în nemișcare semnele.
Sub norul de pământ.
Au ars neprihănite, înfășurate în vânt.
Zei ai nimănui.
Au stat în nemișcare sub norul de pământ.

Miresme. Zvonuri:
- Râvniți doar împăcare. Și atâta înălțare cât săgeata.

Foșnitoare, cutremurate, veți colinda știute doar de pârtii:
pe jumătate cântec, hotar pe jumătate.

Căci încercate-s semnele: cum pruncii ele cresc în 
legănare.
Parcă așteaptă dinspre mare să-nceapă roiul.

Muiate-n jar și pardosite-s toate: le-aș fi văzut, le-aș fi 
visat
Sau era numai ecoul verii ce se stinge-ncet sub piatră 
vânătă, neîncercată.

Și, totuși, semnele, stăruitoare. De neatins în ceea ce-i 
sfânt.
Ce legământ mai cauți, în cer ori pe pământ, decât seva 
divină pe care-o porți?
Nu sunt nenumărate nopți și bogate de unde îți tragi 
vinișoare de viață?

Parcă șopteai: nu-i îndeajuns să vorbești
Cu adevărul altora, prin cuvinte impare și uneori 
meșteșugite
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Și adormitoare în toate.
Tu vezi?
Ecoul se întoarce
Din miezul pietrelor vinete, neîncercate.
Mai poți întrezări
Stele pe coline?
Despre ele nu vei putea vorbi îndeajuns niciodată.
Pentru că, fără speranță, cine să uite că rădăcina
Din sânge vine? Și cine să le îngroape într-un țarc
Spre a se refugia de soarta care îi aparține?

Eu te-am visat prin pânza freatică.
Prin seva cea tainică
Și umbroasă ce vindecă ochiul.
Ce înalță rădăcina din caverne
Și o preschimbă în floare rară.
Prin pânza freatică
De in încercat în convoaie te-am visat.
Prin marmoră te-am văzut.
Căci razele sunt vinișoare.
Ele urcă și aprige devin de nu ar fi să vezi.
Ele sunt precum fulgerele ce stau ascunse în piatră.
Eu am privit, odinioară.
Fără să întorc privirea.

ȘI DE-AR VENI?

Lama cuțitului înaintează spre părinți.
Spre lacrimă. Și înspre icoană.
Timpanele nu mai sunt pentru auz. 
Nici șoarecul nu-i încercat la vamă.

De-ar fii să vină iară hunii!
Și de-ar veni? Cu ce cuvinte să ridici altarul?
E-o vreme a bolovanilor care țin loc de piatră.
A sensurilor de atins cu parul.

CE FACI? VEI ȘTII VREODATĂ?

Nu l-am rănit. nu l-am străpuns cu sulița.
Pe Domnul Isus eu nu îl iubesc ca pe un zeu,
Nici precum odinioară
Ca pe un fariseu.
Nici la beție ori la sindrofie nu am turnat în vânt:
Domnul Isus m-a învățat să ridic capul din pământ.

Eu nu am tras mătănii din Mercedes spre Turlă,
Nici nu am furat, ca să îl pomenesc în van.
Eu spun: sunt căpățâni care urlă
Cum că ei sunt aleșii unui burlan. Acela care seacă
Din popor glaja. Burlanul care pune asfalt pe un gard, 
Acela care închide plaja pentru ifose, ori zeloase cu 
bodyguard.

Eu nu îl iubesc ca pe un zeu.
Mai presus.
Ceea ce nu ține de ființă. Nici de diochi.

Eu îl iubesc pe Isus
Pentru neputința înfricoșătoare 
De a nu-l putea privi în ochi.

II

- Să fi fost noapte, să fi fost zi,
În sălbăticia ideii de a fi?

- Spune-mi, te rog, de unde vin?
De unde cutezanța moluștei
Și triumful de a se uita pe cer? 
De unde
Nevinovăția de a urla,
De-a arunca căpățânile copiilor, aproape de noi, în ger?
De unde puterea de a închide o pleoapă
Când, alta, apasă pe trăgaci,
Când biserici au fost dărâmate, 
Și altele, construite, în draci?

Prea bine!
Veniți.
Pe osul frunții mele
S-au spart coifurile războinicilor sciți!

Veniți: veți da de minereul/arc.
Și de căpățâna fiarei în țarc.

III

Viața s-a retras în monstruoasa desfătare
a draperiilor: nimic nou, jamais.
Viața, neprețuită și adulată:
Când lacrimile cad din norii de fosfor.

Nu morții sunt adulați.
Să fie frica celor care, bâjbâind, 
abia  ating, în dușmănie, polenul gândului cel de folos?
Și, vai, de vei trăi, și-ai să trăiești să vezi
grilajele înșurubate în lacăte
și flori în reci ciorchini de plastici: acolo este aroma
disperării falnice a trudei lor neîngăduite.

- Ce faci ?
Ai uita, o clipă, de frunzarul în care
miliarde-aripe ale miliardelor colonii de viețuitoare
s-au strâns: un insectar cosmic în nacela unei păpădii
pe care-o poți chiar bombarda în palmă
și mii și mii de miliarde de așchii abia de vezi 
cum te-nconjoară.

Căci ochiul e aprins și nu-i în stare a pătrunde.
Într-un târziu chiar poți simți tornada
cum taie, ca o lamă, lacu-n două?
Întrezărești neputincios spre malul celălalt,
din unghiul nevăzut, 
cum mii-spartani lovesc cu cazematele-n morminte,
cum se retrag prin nisipuri meduzele
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înnebunite de torpilele jegoase.

Ce faci?
Vei ști vreodată?

Să fie numai sufletul
în încercarea de a-și face cuib,
strângând lăstarul,
el însuși vreasc în cuibul disperat? 

Luminița Gliga, Riding soul, acrylic on canvas, 60x40 cm
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INERŢIE

Destinul frânează brusc,
Maşina timpului se opreşte scrâşnind
La intersecţia maturităţii cu bătrâneţea.

De pe bancheta trecutului,
Copilăria năvăleşte peste noi,
Aruncându-ne în bezna viitorului,
Prin parbrizul, aproape imperceptibil,
Care desparte viaţa noastră efemeră
De veşnicia nefiinţei.

MAŞINA DE SPĂLAT

Pompa aspiră intens 
Apa galbenă, clorurată.

Prin hublou privesc rotaia centrifugii:
Amintirea ta se destramă încet,
Detergenţii transformă
Surâsuri şi lacrimi în terci.
Stop! Hohotul de râs a îngheţat.
Acum totul se derulează invers
Pentru spălarea copilăriei:
Mingi de cârpă, păpuşi stricate
Se rostogolesc pe toboganul anilor.
Destul! Programez maşina pentru albirea
Şi stoarcerea ultimei picături
De memorie.
Gata! Întind pe balcon
Rufăria diafană la uscat.

Priviţi gândurile mele
Scrobite, imaculate, albe.
Tot mai albe.

ZODIE ŢĂRĂNEASCĂ

Ţăranule venit în oraş, la piaţă,
Cât ceri pentru cana aceasta cu ceaţă,
Proaspătă, mulsă pe Calea Lactee,
Între punţi de curcubeie

Şi pentru raza luminii,
Dreaptă ca şi iubirea ta
Pentru pământ;
Ori pentru firul verde de iarbă
Şi pala albastră de vânt?

Din ce sat, ruginit de istorie,
Cobori cu un şoim
În mâna ta dreaptă,
Sub ce zodie,
Clipa ta nebătută
Va trece în faptă?

VREMEA PORUMBULUI

Galbenă lumea, zorile;
Fantomele cailor leagănă,
Camuflate orele.

Imobile cruci de biserici,

CANA  CU  CEAȚĂ...
Lucian GRUIA
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Ţăranii gârboviţi
De nostalgia pământului,
Sfarmă lumina
Sub săpăligi.
Seamană tâmplele albe;
Paşii cailor lin îi urmează
Prin amintiri.
Fierul plugului taie
Arterele timpului,
Picură-n brazde
Clipe proscrise şi vii.

 ZEU SALAHOR

Aureolat de nelinişti,
Lucian Blaga a fost un zau salahor.
Cazmaua şi aureola i s-au spart 
izbind cuvintele dure, care
începură, scrâşnind, să cânte.
Iată-l În marea trecere 
Cum prăşeşte  Curţile dorului,
şi sapă Fântânile omului,  apoi, 
aplecat peste coarnele plugului,
ară îndârjit munţii poemelor 
şi semănă stelele sale negre,
misterele nesfârşite, izvoarele viitorului.

POVESTEA LUI BRÂNCUŞI

Viaţa lui Brâncuşi a fost un basm.
Încă de la Începutul lumii, Constantin
Legăna ezitarea Pinguinilor,
Picura tăcerea în zvâcnirea Peştilor,
Scăpăta lumina în cântecele Cocoşilor,
Din cărămizi străvezii construia
Zborul Păsărilor văzduhului.

Visător, în Templul Iubirii,
Pe altarul sângelui încins,
Polisa Săruturi pentru Cosânzenele sale:
Eileen, Principesa X, Domnişoara Pogany.

Când magma sticlei timpului,
Prelinsă din artere, 
A spart în ţăndări cimentul atelierului
Din Impasse Ronsin 11,
Măiastra sufletului său
A traversat în zbor Masa Tăcerii,
Calea Sufletelor Eroilor, Poarta Sărutului,
Şi s-a oprit la Coloana Nesfârşită.

Aici, Brâncuşi s-a înălţat la cer;
O clipă a mai fluturat barba-i albă –
Stagul unei patrii necunoscute -, 
Şi nu s-a mai întors niciodată.                                                                                     

Luminița Gliga, The Horse of Fire, acrylic on canvas, 50 x 50 cm
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COLINDÂNDU-ȘI ȚARA ȘI VEACUL
Poetul Veaceslav SAMOȘKIN

CONSTELAŢIA BRÂNCUŞI

Păsările tale Măiastre
Deja au zburat în Cosmos,
Au ieşit primele în spaţiu,
Mai devreme decât câinele Laika,
Mai devreme decât Iuri Gagarin…
E de‑nţeles:
Prea mult le‑ai şlefuit
Cu mâinile tale calde,
Prea multă dragoste
Le‑ai însuflat.
Şi secretul artei acesta‑i:
Să‑ţi înveţi opera să zboare,
Să se transforme într‑o parte,

Într‑o bucată a Universului…
Unde s‑au dus păsările tale?
S‑au aşezat pe cerul de noapte
Ca o mulţime de stele,
Un fel de Pleiade,
Undeva între Lebăda şi Vultur,
Păsările tale Măiastre,
Constelaţia Brâncuşi… 

SECOLUL XX

Secolul XX – istorie cifrată:
două cruci ale Sfântului Andrei,
pe una Rusia‑i crucificată,
pe cealaltă, URSS.

Veaceslav Samoşkin este poet şi ziarist rus, membru al Uniunii Scriitorilor din Moscova. Sa născut în anul 1945 în 
regiunea Penza (Rusia) şi a absolvit o facultate filologică a Universității „M.V. Lomonosov“ din Moscova. O îndelungată 
perioadă de timp a fost corespondent permanent de presă în România; a condus Biroul RIA „Novosti“ din Bucureşti; a fost 
redactorșef al revistei internaționale ”Dialog morei”/”The Dialogue of the Seas”; la ora actuală, redactează websiteul „Vești 
din Rusia” în limba română (www.vestidinrusia.ro) 

Șia publicat primele poezii la vârsta de 17 ani. În anii studenţiei a participat la asociaţia informală a poeţilor SMOG 
(Cea mai Tânără Societate a Geniilor), interzisă de autorităţi. A publicat poezii în almanahurile şi revistele ruse „Iunost“, 
„Moscova“, „Den i noci“, „45 Parallel“, ”Kolțo A”, „Literaturnaia Rossia“ şi în revistele „Kresciatik“ (Germania), „Kodrî” 
(Chişinău), precum şi în publicaţiile româneşti „România Literară“, „Cronica Română“, „Argeş“, „Cronica Fundaţiilor“, 
„KitejGrad“.

Autor al volumelor de poezii „În direcţia spre (dinspre) SMOG“ (Moscova, 2008), ”Nouri mari”, Craiova, 2013 și  
”Poștașul nocturn”, Ed.Ideea Europeană, București, 2014. 

Traducător de poezie şi proză românească. A tradus romanul „Ciuleandra” de Liviu Rebreanu, publicat la Chișinău și 
romanul „Robi pe Uranus. Cum am construit Casa Poporului” de Ioan Popa, publicat la SanktPetersburg, în 2017.

Participant la festivalurile internaţionale de poezie „Nopţile de poezie“ de la Curtea de Argeş, „Mihai Eminescu“ de 
la Craiova şi altele.

În 2010, poetul Veaceslav Samoșkin, împreună cu soția sa, Inna, a primit și cetățenia română.
Poeziile care urmează au fost traduse în limba română de regretatul poet și traducător, Ion Covaci, cu excepția poeziei 

„Constelația Brâncuși” gândită și scrisă de autor în limba română.
„În micul Paris, am întâlnit un mare poet rus, Veaceslav Samoșkin”. (George CANACHE)
„Poet pânăn prăsele, cum îmi place mie să zic, Samoșkin își iubește țara cu disperare, cu tristețe adâncă, rusească aș 

zice, ca toți scriitorii adevărați din acea parte de lume… Cu umor trist, cu suflet și mai trist, își colindă țara și veacul în versuri 
de tot frumoase Veaceslav Samoșkin”.(Nicolae Dan FRUNTELATĂ)

„Universul poetic al lui Veaceslav Samoșkin pendulează între tragismul însingurării şi nevoia de confesiune. Elegiacă 
şi intimistă, lirica din volumul Poştaşul nocturn este strigătul de amărăciune al intelectualului lucid în faţa vicisitudinilor unei 
istorii contorsionate şi, totodată, supapa prin care se revarsă preaplinul propriilor drame existențiale.”  (Dinu MORARU)

„Cartea «Poștașul nocturn» a lui Veaceslav Samoșkin readuce în circuitul aproape stins poezia mare a Rusiei, țară cu 
o mare tradiție culturală”.(Marcel Ion FANDARAC)

SĂ-ȚI ÎNVEȚI OPERA SĂ ZBOARE 
Veaceslav SAMOȘKIN
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PRIMUL TRAMVAI

Ca o stivă e liniştea asta!
Pentru sunet nu‑i loc nici de‑un deget.
Moţăind, se foieşte nevasta,
mângâind universul pe creştet.

Dar deodată‑n străvechiul oraş,
năvălind ca tătarul Mamai,
trufaş, nărăvaş, buclucaş,
sparge noaptea întâiul tramvai.

Tipul ăsta se ia‑n serios
şi electrici să fim ne învaţă:
jerbe lungi de scântei de sub roţi –
doar apoi se topeşte în ceaţă.

Altu‑i şpilul aicea, băieţi!
Alt dichis, şi se riscă hoţeşte,
iar tramvaiul, clopoţind semeţ,
epoci noi, perle noi, prevesteşte.

El, tramvaiul, iarbaş precum e
le străpunge, scrâşnindu‑şi mânia
din Rusia în URSS
şi de‑acolo – din nou – în Rusia!

ŞAPTE ANI DE‑ACASĂ

Copil, eu ochii i‑am deschis pe lagăr.
Un şanţ din Zonă şiruia, buimac,
ducând cu el duhoarea ei întreagă
spre râul nostru, moştenit din veac.
Golful oval, întins spre lizieră,
reverbera un turn cu mitralieră.
în acest golf, îngenui ne scăldam
nebănuind, prin râsete şi zarvă,
că sub piele ni se furişa
tăcut, scârnava temniţei otrava
ce parcă şuiera: „Sunteţi ai mei
ai mei, fără cruţare şi scăpare!”
Ne pângăreau prelingerile ei
copilărie, ţară şi hotare.
Neştiutori, am îngerat cu toţii
văzduhul putred al nelibertăţii!
Astăzi, pliviţi şi deparazitaţi,
suntem pilduitori bunici şi taţi.
Dar eu nu uit cei şapte ani de‑acasă,
primii mei ani, ghimpaţi. Revăd în noapte
convoiul asudând sub automate
şi‑un câine‑temnicer, cu limba scoasă…

COCORII LUI IBYCUS – 1989

Flăcări prin coama copacilor zburdă,
dar din ceruri coboară‑o nelinişte surdă;
cocorii clamează acelaşi refren:
«Tien an Men! Tien an Men! Tien an Men!»

LA MOARTEA LUI SOLJENIŢÎN

De parcă, brusc, un braţ mi se tăiase
şi‑aripa morţii m‑a zdrelit în zbor.
Prieteni, strângeţi‑vă să‑mi fiţi reazem,
şi re minor, orchestră, re minor.

Să se reverse Mozart pe pământ,
dar pentru «Recviem» eu n‑am putere,
Rusia îl coboară în mormânt
pe cel ce‑a înălţat‑o la‑nviere.

LA SICRIUL RUSIEI

                      lui Alexandr Zinoviev

Să zici că s‑a mai luminat
oraşul, după‑atâta ploaie,
lins de şuviţe şi şuvoaie,
e strâmb şi neadevărat.
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La tot pasul te umple urâtul,
de parcă‑ntr‑o ţară de monştri
ne‑ar fi‑abandonat zeii noştri:
mizeria, rânjind, îşi şterge râtul.

S‑o tăiăm de aici! Însă unde?
În patrie‑i glod pân’ la gât
şi sufletul – mai mohorât,
şi moartea la jale‑ţi răspunde.

Iar ploaia‑i strânsură de‑alean,
de plâns la sicriul Rusiei
ce nu‑i de ajuns s‑o învie
chiar de‑am lăcrima un ocean.

SALUTARE, ORAŞ RĂSPOPIT! 1998

Moscova!… Îmi iau bun rămas
de la însoţitoarea sprinţară
şi iată‑mă, băştinaş de pripas
pe caldarâmul din gară.

Salutare, oraş răspopit
şi dizgraţiat al destinului!
Ce jug tătărăsc poate fi mai cumplit
decât demenţa Kremlinului?

Întâi, ţara a fost ruinată,
apoi s‑a ciopârţit ce‑a rămas,
şi din plăcinta cu sârg sfâşiată
s‑au înfruptat Naş după Naş.

Buticuri şi chioşcuri râvnind chilipir,
merţane gonind la tot pasul…
Sub poleiala asta în delir
ţipă lăcomia şi falsul.

Luxul prostesc şi preţul infernal
plătit pentru el mă‑nfioară,
când uliul sărăciei, bicefal
planează, hămesit, peste ţară.

… Sătul de zarvă şi de vagi păcate,
la rădăcini mă întorc din nou:
cobor şi miroase a muşcate
mântuitorul meu metrou.

SUPĂ DE FIDEA

Mă serveşti cu supă de fidea,
şi fideaua, şerpuind în farfurie,
ia formă de seceri şi ciocane
şi‑nchipuie sigla
URSS.

A FOST O ŢESTOASĂ

Îmi place ploaia:
am fost peşte,
ihtiozaur? – nu m‑ar mira! 
Ori reptilă?

Sau, poate, o ţestoasă?

Dar, în mod cert…
am fost un om sovietic.

TIPTIL

Tiptil, se trece trupul meu, bag seamă
şi moartea nu mi se mai pare
un nor din alte sfere. Dimpotrivă,
tot mai ades mă simt părtaş la jocul
fatidic, abonat la trambulina
de unde într‑o zi, la ceas menit,
plonja‑voi, fără păs, în veşnicie,
cu braţele deschise – un schior
năprasnic, decolat spre firmament.
Mă văd înscris în coada de pe urmă –
lung şir al speciei, ascuns privirii,
unde tot insul are programare
la moarte
şi nimeni nimănui nu ţine rândul.
Când, oare, fi‑voi convocat şi mi se
va returna, cu vârf şi îndesat,
gramajul rispit pe‑al vieţii taler?
Când, oare, Marele Socotitor
bifa‑va, tacticos, denivelarea
dintre destinul meu şi visul meu?

LINIE ALBĂ

                                   În memoria L.

Prima zăpadă şi‑a întins voalul
pe toată curtea, c‑un surâs niznai…
– Eh, ştrengăriţo, s‑a cam zis cu balul
Pe care‑n tolba ta ni‑l aduceai!…

Nu simţi schimbarea? N‑ai ştiut de rugul
ce‑a calcinat această urbe ternă?
N‑ai auzit sirena în amurgul
când s‑a‑necat şi ultima sirenă?

Ascultă şi jeleşte omeneşte,
împărtăşeşte rana care doare:
Mi‑a murit cel mai iubit prieten – 
salvarea – iată – n‑a fost salvatoare… 

Deci să îmi cerni în suflet mângâiere
cu albul tău mirific n‑are rost:
ai venit, mi‑ai zgândărit durerea 
şi‑ai tras o linie sub tot ce‑a fost.

LUME CLONĂ LUME

Seara de vară
învăluie suflet şi trup.
Avem întâlnire, întârzii
dar din magie o secundă nu rup.
M‑a prins o ploaie înmiresmată:
ochii – limpezi, privirea – spălată.
Lumea s‑a înavuţit, clonată
în bălţi muribunde
şi ceva îmi şopteşte
că eşti aproape. Dar unde?

POEZIE



       Gândul Anonimului  Nr.  71-72     *     Anul  XVII/Iulie-Decembrie 2019 64

Nici o zgură în suflet
halba e încă‑nspumată.
Beau, degustând aşteptarea:
aşteptarea mă‑mbată.
Sunt una cu lumea scrobită
şi urbea ce mă va‑nfia.
Undeva aproape, – dar unde? –
Pâlpâie, asurzindu‑mă, inima ta.
Eşti la intersecţie. Pasul săltat
trupul tău ca ulciorul:
Ce ne e scris fi‑ne‑va dat!
Ochii mei înverzesc semaforul.

ÎNSINGURAT

Secretizat, însingurat,
condensat undeva printre rânduri, voi înnopta
ca un televizor deconectat
printr‑un click lapidar, de mâna ta…

PARADA PLANETELOR

Autograf al intemperiei,
iscălitură a ploii ropotitoare,
mă voi rostogoli peste acoperişuri şi curţi,
peste trepte, din loc în loc,
şi, cu pajura‑n sus, ca să aducă noroc,
îţi voi cădea la picioare.

Moneda sonoră tu o vei ridica,
înseamnă că, sigur, cercul se va‑nchide,
strălucind de tandreţe mă vei îmbrăţişa,
iar eu îţi voi atinge buzele timide.

Ne căutam, şi uite că ne‑am găsit aici…
Tot astfel, în natură, se produce, arar,
opoziţia planetelor mici
cu planetele mari.

POŞTAŞUL NOCTURN

Cineva pe lume nu ma lasă
singur cu singurătate mea:
simt cum noaptea‑mi pipăie, sfioasă,
geamul îngheţat, cu fulgi de nea.

Cum un orb cu degete avide
nevăzutul s‑ar căzni să‑l vadă,
braţ de nea spre chipul meu întinde…
Ce‑ar fi s‑o întâmpin pe veranda?

Să vorbim, să facem cunoştinţă –
de altminteri, parcă ne ştiam…
Ce‑are a‑mi căta în locuinţă,
fulguindu‑mi unduios la geam? 

Ori – să sper? – mi‑o fi adus vreo veste
de la o faptură scumpă mie,
ce de‑atâta vreme locuieşte
pe o stea numită Veşnicie?

Ah, ce n‑aş da şi pentru două şoapte!

Dar timpul nu se‑ntoarce, în restrişte.
Şi pleacă‑n drumu‑i milostiva noapte –
poştaşul visurilor mele triste. 

SF. ANDREI

Stelele iernii traversează,
de lungi milenii, stratosfera,
pentru că le interesează
ce patimi mai îndură Terra.

Proroci. Crucea lui Crist. Războaie,
cohorte – sfinţi şi mucenici –,
bărbaţi ce nu se încovoaie,
şi unii‑s chiar de pe aici.

Din ei, Sfântul Andrei e, poate, 
cel mai citat de la amvon,
iar răstignirea lui, în noapte
o‑ntruchipează Orion.

ZÂMBETUL FEMEILOR

Am învăţat, flanând pe străzi agale,
Să desluşesc – ce tristă experienţă! –
Înzâmbetul femeilor din cale
Durerea în adâncul lor închisă.

Durerea tăinuită, ca o vină
urlete de tăcere înghiţite.
Doar noaptea‑n somn înfiorat suspină
Şi plâng cu hohote înăbuşite.

Pe cine? După ce?Surpate vise,
Trădări?Dar mai curând, mi‑e teamă
vieţile nenăscute ori ucise
în disperate pântece de mamă.

Porunca firii nu se lasă‑nfrântă,
nu rabdă spulber, ţăndări, nici crâmpeie
şi lacomi colţi de suferinţă‑mplântă
cinic, în reavăn suflet de femeie.

… Dar ziua, ne întrec în toate cele!
Aleargă, cară – le vedem cu toţii! –
Solare, căci nu‑şi înţeleg nici ele
înfricoşatul chin din crucea nopţii.

FILIERA BERE
                       lui Vlad Pappu

Cu fiecare înghiţitură de bere
mă fac mai bun
Cu fiecare halbă – 
mai împăcat şi mai tandru.
Vântul mângâie 
teii
osteniţi de vipia zilei.
Răcoarea amurgului
îi pune şi pe ei pe picioare –
sau, mă rog, pe picior –,
ca să fie aidoma fraţilor lor bipezi,
ce‑şi reînnoadă, prin bere,

POEZIE
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legătura pierdută cu firea,
cu energia astrelor şi galaxiilor.
Din zbor de pasăre,
în fosa luminată de sub tei
vezi măsuţe, halbe şi guri
ţesând un bla‑blá fără noimă,
ce rezonează, hăt, în Casiopeea.
Răspunsurile la orice întrebări,
oricât de grele, oricât,
vor veni neîntârziat de acolo.
Mai trebuie doar puţină bere:
încă o halbă, încă un gât…

CIMITIRUL BELLU. ALEEA SCRIITORILOR

Paraclise şi morminte,
candele şi cruci, cruci, cruci,
ca‑n jăratic înroşite
frunze de platani şi nuci…

Ba cu sclipăt stins, de humă,
ba bătută‑n aur mat;
chiar aleea te îndrumă 
către colţul venerat.

Lângă bustul Eminescu,
veşniciei har aduc
Caragiale şi Stănescu,

Preda, Labiş şi Coşbuc,

Călinescu, Sadoveanu…
rază de‑aur lângă rază;
prin magia‑i diafană,
numai toamna‑i egalează.

Criptă veche, părăsită…
Brusturi. Somn coclit. Torpoare.
Lespedea a înzidit‑o
masa razelor solare. 

CAR CU PATRU BOI

Peisaj cu boi în jug şi car
făgaş de colb, mut şi solar
şi un ţăran în cămeşoaie,
toiag subţire, clop de paie –
frescă din viaţă decupată 
şi pe simeză aşezată
cu gust, într‑un salon de soi.
Text: «Grigorescu, Car cu boi».
Doar tonuri pale. Verde crud.
Scârţâituri de roţi se‑aud.
Grea legănare de plăvani.
Colb. Boi. Valahia. Balcani.

Ilustrații de Matei ŞERBAN

POEZIE
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CANICULĂ LA BUCUREŞTI

Arşiţa, nărăvită să înhaţe
te pârguie instantaneu.
A prefăcut toţi arborii‑n paiaţe
şi teamă mi‑e că‑i rândul meu.

Am bălmăjit‑o. Până hăt, în toamnă
vipia langă o s‑o ţină.
O să ne fie maşteră şi doamnă
cruntă dizgraţie divină.

POEZIE

Dar tot aşa, dintr‑un instinct atavic
se vor scula din ancestrale gheţuri
şi sigur ni se vor servi pe tavă
potop şi geruri, neguri, ceţuri.

Atunci să vezi, când va tuna bilanţul!
Acum, bieţi iepuri de laborator
ne ştergem frunţile şi scoatem şfanţul
la berărie, strânşi ciopor.

Iar undeva, la dracu’‑n praznic
o stea se naşte, jucăuşă.
Simplu: continuă, năprasnic
Facerea lumii din cenuşă.

Luminița Gliga, Sometimes The Sea, acrylic on canvas, 80x65 cm
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DONATORII DE SÂNGE

Tinerii turiști din Scandinavia
Cu rucsacul doldora-n spate
Colindă lumea…

Când nu mai au bani de întoarcere,
Se duc la Bănci Pentru Sânge
Oferind focul lor tânăr
Cu câțiva dolari pe litru

…Învață războiul…

RECIDIVIST

      ”Printre cei uciși se află Diomidis Comninos,
     ani 17, recidivist”
    (Comunicatul Ministerului Ordinii Publice)

Desigur, 
Era redicivist Diomidis.
La cinci ani, pe umerii tatălui,
striga pentru libertatea Ciprului,
la zece ani, desculț,
cu o felie de pâine în buzunar,
sencolona în Marșul Păcii,
la doisprezece ani, cerea Democrație.
La șaptesprezece
Purta în mâini o placardă:
PâineCulturăLibertate.

STUDII SUPERIOARE

Au încetat cursurile
ca să facem studii superioare în stradă.

Arhitecții construiesc baricade,
medicii învață durerea,
juriștii fac practică la școala dreptății,
matematicienii  calculează rezistența puterilor,

inginerii măsoară lungimile de undă,
fizicienii  controlează compoziția 
sângelui,
pictorii, 
cu șevaletul în fața tancurilor,
zugrăvesc chipul Morții.

 

REÎNNOIRE 

Acolo unde se împărțeau anii
pentru fiecare
m-am dus și eu

”Dumneata mi s-a spus, câți vrei și pentru ce?”
„Douăzeci, am răspuns, douăzeci, ca să schimb 

lumea!”

Cheltuindu-i pe toți, m-am dus iarăși:
„Dați-mi încă douăzeci să schimb lumea!”

Dar și ăștia s-au dus…

Înfățișându-mă din nou, m-au dat afară:
„Să ne trimiți, mi-au spus, pe fiul dumnitale”

ÎNTOARCERE

Ce-mi trebuia
atâta rătăcire
de vreme ce mă-ntorc
plângând și-mi reazim capul
de genunchii mamei

Traducere Ion Brad
Selecția textelor George Canache

CHIPURI DE CHIP…

Dimos Rendis RAVANIS
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DIMOS RENDIS 
(DIMITRIS RAVANIS RENDIS)

Nascut in anul 1925 in Atena intro familie de mici burghezi, a scris si a luptat pentru proletariat.
A fost condamnat la moarte de catre guvernul fascist in 1948 pentru ca a luat parte la rezistenta greaca 

si a scris articole, poezie si texte de muzica . care instigau la lupta impotriva fascismului.
Sa refugiat impreuna cu alti luptatori greci și sa perindat  in blocul comunist in mai multe tari dupa 

care sa stabilit in Romania in Bucuresti.
A terminat facultatea de filologie.
A activat in Romania pana in 1968 ca scriitor, a scris  scenarii de film, piese de teatru si  a publicat carti 

si poezii. 
A fost prieten si colaborator cu multi scriitori si regizori din  Romania din perioada aceea cum ar fi 

Gheorghe Vitanidis, Lucian Pintilie, Geo Saizescu, Manole Marcus, Andrei Blaier, Fanus Neagu, Nina Casian, 
Cezar Grigoriu etc. 

In 1968 ajunge mai intai la Paris, apoi in Atena unde a continuat  sa scrie pana in 1996 cand a murit.

ARGONAUTII
Autor: Dimos Rendis

Editura: de Stat pentru Literatura si Arta
An de aparitie: 1956

Nr. pagini: 203
Format: 12 x 16 cm

Coperti: brosate

ULITA PIPERULUI SALBATIC
Editura: De Stat Pentru Literatura Si Arta

Data aparitie: 1959

ZECE ORE NESFARSITE
Editura: Tineretului
Colectia: Aventura
Data aparitie: 1966
Cintecul strazilor

Editura: Tineretului
Data aparitie: 1956

Cea mai ciudata calatorie
Editura: Ion Creanga
Data aparitie: 1983

Geneza
Editura: De Stat Pentru Literatura Si Arta

Data aparitie: 1957

Copiii Atenei
Editura: Tineretului
Data aparitie: 1958

Reintilnire
Editura: Eminescu

Data aparitie: 1978

Seminte de rodie
Editura: Tineretului
Data aparitie: 1964

Etajul 8
Nuvele

Editura: Tineretului
Data aparitie: 1964

Legenda lacului
Editura: Pentru Literatura

Data aparitie: 1963
Imparatia proletara

Editura: De Stat Pentru Literatura Si Arta
Data aparitie: 1959

Cutia cu chibrituri
Editura: Tineretului
Data aparitie: 1959

Zeii coboara din Olimp
Editura: Tineretului
Data aparitie: 1961

PIESE DE TEATRU
1  FILODENDRON – 1966 –( REVISTA TEATRU) 

2 –incendiul – 1968
3 –linie moarta 1965 – (Premiul intai la concursul national 

de dramaturgie din Grecia)
Filme de lung metraj in Romania ( scenariu)

1 Impuscaturi pe portativ  1968
2 Casa neterminata 1964
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3 Amprenta  1967
4 Strazile au amintiri 1962

5 Porto Franco 1962

PUBLICATII  IN  GRECIA
1 Toate cartile de mai sus au aparut si in Grecia

2 Titluri noi:
Casa viespilor 

Si marea era atat de aproape 
Insamnarile unui refugiat 1981

Teatru poveste 1993
Carti pentru copii    

Lumina cu botnita 1978 (nuvele)
O bucata de cer 1988

De doua ori mai mult timp  1983 (poezii)
Luceafarul de Eminescu  ( Traducere integral) 1992

Un noembrie torid (poezii)

SERIALE DE TELEVIZIUNE IN GRECIA 
(Radioteleviziunea Nationala)
A fost odata ca niciodata 1975

Frumoasa Elena a magarilor  1978
Parking   1984 

ZEII traiesc in Olimp  1978

SERIALE RADIOFONICE IN GRECIA 
(RADIOTELEVIZIUNEA NATIONALA)

Lordul Byron – 660 episoade  1972
Strainul 600 de episoade  1975
Sa scris destul de mult despre el. Doar un mic exemplu de la criticul de film Tudor Caranfil :
«Sau, dintre filmele româneşti, Casa neterminată (1964, Andrei Blaier), violent contestat de critică, lăudat de 

mine. Original şi poetic, filmul scris de Dimos Rendis depăşea parametrii impuşi tineretului zilelor noastre. Neînţeles 
atunci, uitat mai tarziu, a fost tratat cu ironie de critică, deşi reprezentase, măcar graţie evoluţiei Valeriei Seciu, un debut 
impunător întro partitură cum cinematograful nostru navea săi mai rezerve. Toată critica a fost împotriva filmului, şi 
leam spus: Cum puteţi nega un film care scoate la iveala un asemenea instrument de trăire? Şi am nimerito cu Valeria 
Seciu, a devenit o mare actriţă”. …»

De la poetul Ion Brad
”Nu mă simt chemat să evoc aici, cu atât mai puțin, să analizez, peisajul celor peste douîzeci de cărți , publicate 

de Dimos Rendis Ravanis în România, în cei aproape doăzeci de ani câți ia trait printer noi. Au făcut această analiză , în 
timpul respective, criticii în termini elogioși. Ceea cemi place să remark, este doar faptul că numai un ”grec”, numai o 
sensibilitate și o conștiință ca a lui puteau săl hotărască , de dorul părinților, să se întoarcă acasă, cu riscul ca la hotarele 
țării sale să fie legat în lanțuri și închis de către regimul ”coloneilor” ”

Din Cuvânt înainte  la volumul Reîntâlnire, Editura Eminescu, 1978  

Mulțumim pe acestă cale domnului Mimis Ravnis, regizor de film , fiul poetului pentru sprijinul acordat
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CUVÂNT REBEL

Înflăcărata carte abia scrisă
Și lumea ei ca un miracol mut,
Cu vers în care săbii se ascut,
Așteaptă cu metafora deschisă,

 Emoției să-i faci un chip în lut
Tulburător ca ziua cea promisă
De către sfânta lacrimă ucisă
Atunci când adevărul a născut.

Poete zguduit de-atâtea crime
Pe câmpul suferinţei din Frumos,
Prin jungla simţurilor, nemilos,

Mai mergi de-aţâţă un cuvânt în rime,
Ca-n limba armoniei să exprime 
Că omul e poem primejdios.

ATLANTIDA EXTAZULUI 

În solzii viperei tale e tăcere, nu pace:
Asta-i muzica, ştii bine, care îmi place!
Dar tu îmi placi și mai mult:
Ai drăcuşori care te-nvaţã de bine;
Ai vaiet divin, ai genunchi de înfrânt!
Mai am în inimă jar din lacrimile tale,
Am şi fiorii tăi, 
Ard pe rugul Evului Mediu din tine,
Parcă te pierd la cărți! 

Tu m-ai trimis după comori în al nouălea cer
Şi după Atlantida extazului tău,
Unde clipa mişcătoare,
Caldă și înşelătoare are adânc fără sfârșit,
Are prăpastie cu buzele mici,
O nebunie.
Dar, mai bine, îţi dezmierd 
Sufletul, doar, până aici,
De unde începe arta căderii
În golul mistuitor 
Al mirării dintre emoții, o nebunie.

DE FERICIRE, SATUL... 

Din Soare, bulgării cădeau pe-acoperiş
Și-n curte, Luna tresărea ca fermecată,

Tăcerea casei noastre din piatră-nfricoşată
Ardea-n fereastra ca un mistic luminiș.

Amiaza mângâia viori pe rândunici
Şi, sub hipnoză, iarna se scufunda în muguri.
 Intrase adânc în Soare tăişul de la pluguri
 Şi ghioceii-l beau cu ciocurile mici.

De fericire, satul în suflete vuia
Iar tata mai romantic deschise larg amiezii:
Prin poartă, primăvara ne invadă cu iezii:
Zăpada între viaţă şi moarte chiuia. 

ACEST CONDEI MIRACOL
 
Când va picta furtună pe lacrimile calme
Acest condei-miracol, de boala mea cuprins,
Vor clocoti nămeţii metaforei în palme:
Popoarele oglinzii din liră au învins.

 Când va capta c-un fior convulsia tăcerii,
 Acest condei ca timpul pierdut în ideal,
 Vor înflori în raiul cuvântului doar merii
 Sub care şerpii-nvaţă păcatul genial.

FOCUL NOSTRU

Poete care mergi la cer pe jos,

Îndoielii cu vers beatificată
Să ridici în slăvi de lacrimi 
Mărăcinele-i frumos,

Şi te lasă viitor de 
Prometeu într-o muşcată
Cu parfumul ca un vultur
Al tăcerilor în roz!

Cât ghiceşti Steaua polară
A poemei călătoare,
Du furtună mării tale,
Perpeleşte-o în cuvânt, 

Să-ntregeşti pe harta milei, 
Veşnică la măsurare,
Învierea împărţită
Între suflet şi pământ!

ÎN GÂND, CU GENUNCHII PE COJI DE LUMINĂ

Marian DUMITRU 
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COLORATE PIETRE ALE VIEŢII

Murim împreună, inima mea, 
Îmi pare rău, eu sunt vinovatul, 
Sunt metafora ta, aproape, în vrie,
Ca aripa din tăria patosului ruptă.

Împachetează, inimă, totul:
Să plecăm pe calea
Cercetării asiduie a sufletului călător,

Împachetează, inimă, totul:
Şi lacrima mea înjunghiată, 
Și oaza tăcerii sihastre, etern venerată.
Ia şi dangătul tău triumfal din luminiș,
Şi ochii de căprioară ai florii de bucurie, 
Şi pietrele colorate ale vieţii,
Tot ce ne trebuie la drumul cel mare, 
Ia şi ţipătul ceresc de cocor,
E o fantastică depărtare.

Să plecăm, inima mea împovărată,
Ce atâtea cuvinte neînţelese mi-ai spus 
La această întâlnire întâmplătoare de pe Pământ!

Puteai să fii inima unui zeu
Ori a unui leu, vestitori de măreție,
Dar norocul ţi-a surâs numai.
Să plecăm, inima mea iubită,
Ce atâtea rime mi-ai pus
Pentru ca alt adevăr să urce din fiorul
Unde fiara deşertăciunii bea 
Sufletului, ultima oază cu lacrimi 
Desenată cu destin pentru caravana rătăcită.

ECOU DIN AMINTIRE

Departe, acolo, pari fiara divină
Care-mi sfâşie fiorii-n surdină.
Nu pot să te prind, aşa, nevăzută.

În gând cu genunchii pe coji de lumină
Stau şi lumea, parcă, e mută
Şi-o iei în beatitudinea mare
Să-mi pui păcatele toate-n spinare.

Îndemni şi apusul pe seara tăcută
Tăişul de bardă al Lunii s-ascută
Să mă dezmărginești pe o floare;

Din viaţă trag ultima, dulce ţigară,
Iar moartea-mi petrec punând pe o strună
Ecoul tăcerii din amintirea
Surprinsă și ea de îndrăzneala-mi prea mare
Că îi sărut fericirea plângând pe picioare.

În ochi nu-mi văd lacrimile, 
Îmi curg lăcrămioare.

NICI IADUL DIN IUBIRE 

Chiar dacă ni se taie lumina de la stele, 
Noi, raiul din iubire nu îl vom da la schimb: 
Cât de pustiu ar fi păcatul coastei mele
De nu s-ar frânge Eva, să muşte prin zăbrele 
Plăcutul măr al adevărului cu nimb?

 Nici iadul din iubire nu îl vom da la nimeni,
 Chiar dacă noi vom arde în vâlvătăi de stele:
 Sub viscolul țărânii cu sfânta lui cruzime 
 Vom face Suferinţa și oale şi ulcele
 Să-şi doarmă somnul vieții în piramida rimei.

Luminița Gliga,
Eden, acrylic on canvas, 81x127 cm
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Lui Omar Khayyam (10481131),
matematician, astronom, filosof și poet

persan, autorul minunatelor „rubaiate”…

Când îți citesc, cu sete, acele rubaiate,
Mustind sonor amoruri, în vinuri îmbăiate,
Mă duce gândul iute, la Strauss juniorul,
La: vin, femeie, cântec, în vals* afiliate !

* „Wein, Weib und Gesang”, Walzer (op.333)
von Johann Strauss Sohn (1869)

CÂND ÎȚI CITESC CU SETE… 
(Rubaiată)

Ovidiu ŢUŢUIANU
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TANGOU DE ÎNDOCTRINAT

Nicu DOFTOREANU

Profitând de pauze
Mai schimbăm din cauze

Și luăm atitudine
După...latitudine!
Suntem la ecuator

Colonizarea-i cu spor!
Suntem mai la est sau vest

Longitudinea-i un test,
Așa că, imaginar,
Visul nu are hotar.
Avem oportunități
Cu reposabilități:

Pentru cei ce sunt damnați  
Și trebuie-ndoctrinați
Îi facem părtași la țel,

IREAL!...Păi cum altfel,
Așa că... într-un final

Pentru-a deveni... global
Promovăm alt fel de trai

Ce-i fac să se simtă-n rai!
Ăsta fiind drumul normal
Când pui...ochelari de cal

Săracilor din aval
Ce votează-n disperare

Schimbări la... modificare!
Nicu Doftoreanu - 26.11.2019
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 INVOLUȚIA MINERITULUI 
ROMÂNESC 1990 - 2019 

Dr. ing. Alexandru PĂTRUȚI

 Întro dimineață superbă de toamnă, la un pahar de 
vin în podgoria Budureasca, colegul și prietenul meu 

Gheorghe Indre a adus în discuție un subiect care întotdeauna 
pentru mine are un gust amar. Și nu gustul aromat al vinului 
pelin ci gustul amar al unei realități crude care, în câteva zeci de 
ani, a dus practic la dispariția unei întregi industrii din România 
– industria minieră.

Domnul Indre, eu și toată generația noastră am învatat 
că “munții noștri aur poartă” și că resursele minerale interne 
pot asigura necesarul pentru întreaga economie romanească, ba 
chiar mai ramâne și pentru export. 

Așa se face că în anul 1989, în industria minieră din 
România lucrau direct cca. 350.000 persoane și indirect, cca. 700.000 persoane, iar activitatea de extracție a 
substanțelor minerale solide se desfășura în 120 de mine și cariere, iar cea de preparare în 23 de uzine (1). Și 
toate aceste cifre nu includ activitatea de exploatare a rocilor utile și a apelor minerale naturale.

În perioada 19902007, statul român a depus eforturi financiare deosebite pentru susținerea industriei 
miniere acordând subvenții în valoare  6,156 miliarde de dolari, la care se adaugă o pierdere din exploatare de 
1.729,4 miliarde de dolari (2).

Din păcate rezultatele acțiunilor de restructurare din aceea  perioada nu au avut rezultatele scontate, cea 
mai mare parte a sumelor fiind cheltuită pe drepturi salariale și nu în investiții pentru modernizare, astfel încât 
în 2007, an care a marcat încetarea subvențiilor, mineritul românesc  sa prabușit.

Începând cu anul 2007 în România practic a încetat exploatarea zăcămintelor polimetalice și 
auroargentifere excepțiile fiind exploatările de minereuri polimetalice de la Baița (jud. Bihor) și Mănăila (jud. 
Suceava), care au continuat cu intermitențe și producții nesemnificative, iar  producția de cupru sa redus 
semnificativ, exploatarea și prepararea minereului de cupru continuând doar la carieră Roșia Poieni.

Din cele 36 de mine pentru minereuri metalifere, mai este deschisă doar cea de la Băița, toate cele 26 de 
mine în care se exploata lignit au fost închise și doar două mine de huilă din Valea Jiului sunt considerate de 
autorități viabile, dar perspectivele de continuare a exploatării sunt sumbre.

Exploatările de uraniu din România au asigurat în totalitate necesarul pentru grupurile 1 și 2 ale centralei 
de la Cernavodă până în anul 2015, când contractul de furnizare încheiat între Nuclearelectrica și Compania 
Naționala a Uraniului a fost reziliat, iar necesarul de uraniu a fost importat. 

În prezent, singura exploatare de uraniu rămasă (CruceaBotușana) este în curs de închidere, iar uzina 
de preparare de la Feldioara necesită modernizări substanțiale. 

Uzina de preparare de la Feldioara alături de uzina de preparare de la Roșia Poieni sunt singurele care 
mai funcţionează din cele 26 de uzine aflate în funcțiune, pană în 2006.
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Evoluția producției miniere în perioada 1990  2015 
 

Produsul U.M. 1990 1996  2000 2006 2007 2015

 
Huilă netă

mil. 
tone   3,9 5,3  3 2,6 2,6 1,29

 
Lignit

mil. 
tone 33,7 36,5  26 32,4 32,7 22,7

 
Cupru în concen-
trate 

mii tone 32,0 24,5  16,1 19,3 3,1 7,6

 
Zinc în concentrate mii tone 3,6 31,3  26,3 8,6 0,003 0

 
Plumb în concen-
trate 

mii tone 25,1 18,8  16,2 6,3 0,007 0

 Sare mil tone  
4,2

 
2,6   

2,3

 
2,6
 

 
2,5
 

 
2,079

 

Concentrate aurifere   
 
Ape minerale na-
turale   

mii tone
 
mil. litri
 

 

78,3
 

200
 
  

139,7
 

358
 
 

 
 

80,3
 

857
 
 

10,1
 

1.025
 
 

0
 

1.215
 
 

0,000085
 

1475
 
 

Reducerea drastică a activității de exploatare și preparare a condus la diminuarea activității, uneori pană la dispariția 
uzinelor de producere a utilajelor miniere și la dispariția în totalitate, a combinatele metalurgice de prelucrare a metalelor 
grele (Cu, Pb, Zn, Ag, Au), concentratele de cupru și polimetalice care se mai produc în țară fiind exportate.

Practic, în prezent, mineritul românesc se reduce la exploatarea lignitului, a sării, a cuprului, a rocilor utile, 
nisipurilor, pietrișurilor și apelor minerale naturale. De altfel, singurul sector care a cunoscut o dezvoltare importantă 
după 1989 este exploatarea apelor minerale naturale.

Dar, după apariția Legii minelor nr. 61/1998, activitatea de concesionare pentru explorarea resurselor minerale 
sa desfășurat acceptabil, Agenția Naţională pentru Resurse Minerale având programată Runda 100, aprobarea de către 
guvern a licențelor de exploatare negociate și semnate de ANRM și agenții economici este extrem de greoaie. Sa ajuns 
în situația absurdă în care sunt aprobate prin hotărâri de guvern 356 licențe de exploatare (cvasimajoritatea aprobate în 
perioada 19981999) și cca 600 licențe de exploatare în procedura de aprobare, iar agenții economici cu capital de stat sau 
privat care au investit și  executat activitățile de explorare nu pot trece la activitatea de exploatare.

Și această dificultate se adaugă celor legate de accesul la terenuri, clasificarea informațiilor geologice, multitudinea 
de avize și autorizații ce îngreunează pană la imposibilitate activitățile de exploatare a resurselor minerale.

După 1989 în România nu a început niciun proiect major de exploatare a resurselor minerale, singurele proiecte 
importante (Rovina, Certej) fiind în etapă obținerii autorizațiilor sau În litigiu (Roșia Montană).

 În actuală strategie minieră a României (2008 2020), viitorul mineritului nu este optimist: „condițiile geominiere 
și caracteristicile mineralogice ale zăcămintelor din România sunt complexe, iar parametrii privind calitatea se situează la 
limita inferioară, raportat la calitatea zăcămintelor similar exploatate în prezent pe plan mondial, cu tehnologii performanțe 
și cu productivităti de 512 ori mai mari”.

Viziunea nu este mult mai optimistă nici în Strategia minieră până în 2035 în care se menționează perspective bune 
pentru resursele nemetalifere (sare, minerale industriale, roci utile, roci ornamentale ) și mai puțîn încurajatoare pentru 
resursele metalifere îndeosebi cele polimetalice (Cu+Pb+Zn).

România deține încă resurse apreciabile de minereu de Cu (circa 443 milioane de tone) majoritatea în zăcământul 
de la Roșia Poieni aflat în exploatare, dar, din păcate, toate combinatele metalurgice au fost lichidate, iar concentratul 
produs se exportă.

Minereurile aurifere (Au+Ag, Au+Cu) totalizează resurse apreciabile, doar în cele trei proiecte menționate anterior 
(Roșia Montană, Rovina, Certej), fiind omologate rezerve ce conțin 760 tone de aur. Rămâne de văzut dacă aceste proiecte 
se vor dezvolta și dacă având în vedere conținuturile mici de aur (media sub 1,5 g/t) pot fi exploatate rentabil.
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Sectorul apelor minerale naturale poate fi în continuare dezvoltat, resursele identificate asigurând consumul 
intern, iar o creștere a exportului este posibilă având în vedere recunoaşterea internaţională a calităţii apelor minerale din 
România.

 
Sunt multe de spus despre involuția industriei miniere din România. Certitudinea este că, alături de condițiile 

nefavorabile obiective, legate de particularitățile geominiere și caracteristicile mineralogice ale zăcămintelor din România, 
nepriceperea și lipsa de interes a autorităţilor au adus această industrie în pragul colapsului. Putem doar să sperăm că prin 
adoptarea unei legislații moderne în sectorul minier și atragerea de investiții, acesta să fie revitalizat și viziunea viitoarei 
strategii miniere “România 2035 – ţară cu minerit durabil, transparent şi curat – factor de progres economic, pentru 
bunăstarea cetăţenilor” să se îndeplinească.

 
Până atunci,
                    Noroc bun!
 
Dr. ing Alexandru PĂTRUȚI, Consilier științific CNR – CME
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Trecerea primilor 30 de ani după 
Revoluția română din 1989, ne 

prilejuiește să facem o trecere în revistă a 
unei perioade de profunde transformări în 
tehnologia informației și a comunicațiilor 
(TI&C), industrie dar și în concepte și societate. 
“Academicianul Mihai Drăgănescu; profesor, 
om de știință, filozof, manager și cetățean” a fost 
cel care a intuit aceste transformări profunde, 
a participat la pașii premergători și a marcat 
în societatea nouă și în Academia Română rolul și locul 
acestora prin înființarea Secției Academiei Române. Cartea 
lansată cu ocazia Aniversării a 25 de ani, în anul 2017, în 
Editura AGIR, 2017, cu coordonatori profesorul Stefan 
Iancu, Nora Rebreanu (soția academicianului),  marchează 
atât evenimentul cât și evoluția TI&C ( Tehnologia 
Informației  și Comunicațiilor). 

Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri a prilejuit 
lansarea de către Academia Română a unei serii de 30 
volume „CIVILIZAȚIA ROMÂNESCĂ”, urmată de 
alte cărți editate ca: Istoria informaticii românești”(IIR) 
coordonată de Marin  Vlada, Monografia informaticii 
din Romania de prof. Marius Guran, Școala românească 
de micro și nanoelectronica sub coordonarea acad. Dan 
Dascălu, seria „ELECTRONICA ROMÂNEASCĂ – o 
istorie trăită” coordonată de Nona Milea și altele.

Saltul tehnologiei informației și comunicațiilor în 
ultimii 30 de ani a marcat etape spectaculoase cu referințe 
de menționat, la momente istorice: apariția și utilizarea 
largă a internetului după 1993 în Romănia, comunicațiile 
mobile, platformele de servicii globale începând cu cele 
de informare, motoarele de căutare, apoi serviciile sociale, 
comerciale, turistice, comerțul electronic.  Urmarea a 
fost saltul uriaș calitativ și cantitativ în microelectronică, 
robotică, inteligență artificială, „cloud și quntum 
computing”, pe un suport tot mai avansat de comunicații, 
internet și apariția dispozitivelor Internet of ThingsIOT, 
miniaturizarea puternică în electronică.

Motoarele informatice dezvoltate astăzi pentru 
lexicul diverselor limbi, traducere și vorbire, impulsul 
fiind dat de performanțele calculatoarelor și comunicațiilor 
mobile, tehnologiile tot mai avansate ca viteză și 
performanțe în sistemul 5G, constituie deja infrastructura 
și punctul de plecare spre o nouă față a lumii, economiei și 
societății inteligente, digitalizate.

Revoluțiile industrile până în prezent au fost 
subclasate de cea a informaticii.

Istoria recentă a evoluției TI&C și a 
calculatoarelor în ultimii 30 ani se suprapune pe 
deplin cu anii de tranziție, post revoluția din 1989 
și ai existenței Secției de Știința si Tehnologia 

Informației a Academiei Române, prin realizările și 
contribuțiile  tuturor membrilor secției dar și a 

altor secții. De altfel România se poate lăuda în 
informatică și în realizari din etapa anterioară.

Câteva întrebări creionează cadrul acestei evoluții și 
revoluții între anii 19922017:

 de unde am pornit ? industria, fabricile, institutele, 
produsele create și cum stăteam comparativ?

Anii 19911992, imediat după evenimentele 
revoluționare din 19891990, înregistrau încă prezența 
și activitatea productivă în fabrici de profil electronică, 
automatizări, calculatoare, echipamente, dispozitive 
și componente, aparatură electronică, comunicații și 
telefonie  (FEA, FCE, IIRUC, FEPER, CONECT, IEMI, 
RCD, IEIA Cluj, CINESCOAPE, ELECTRONUM, 
ELECTROTEHNICA, ELECTROMAGNETICA, 
AUTOMATICA, ELECTRONICA, ELECTRONICA 
INDUSTRIALA, etc).

Existența fostelor fabrici de ferite (Urziceni), 
de memorii (Timișoara), de dispozitive și componente 
electronice (IPRS, Microelectronica –București), urma 
să fie afectată atât ca ”Producție și Export” de căderea 
interesului unor piețe din țările CAER și CHINA. Institutele 
de  cercetare în informatică și calculatoare, automatizări, 
componente și comunicații (ICI, ITC cu filiale, IPA cu 
filiale în țară, CCSIT, INSCC), au rezistat cu greutate și 
mai mult din inerție valului de schimbare tehnologică. 

Activitatea sa orientat pe import  și asamblare; au 
apărut producții locale în firme private (Eboda, ALLView 
(în Brașov), Solectron, Kathrein în (Timișoara) sau 
investițiile  NOKIA la Cluj pentru scurt timp. 

Ultimii ani și 2020  marchează reorientarea 
direcțiilor clasice amintite, spre nano și biotehnologii, 
spre noi concepte precizate filozofic prin teoriile lui M. 
Drăgănescu și a multor membri actuali ai Secției, către noi 
direcții vizionare.

Prima întrebare care se pune este: cine/ce a 
revoluționat domeniul? Răspunsul scurt este: comunicațiile 
și internetul care au creat mobilitatea în toate domeniile 

PAȘI PRIN EVOLUȚIA TEHNOLOGIEI 
INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR, 

30 ANI DE REVOLUȚIE
Viorel GAFTEA
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inclusiv cea umană.
De la primele rețele de date construite în țară, pornind 

din 1985 cu rețelele de date RENAC/RENOD realizate 
prin conectarea de minisisteme, în timp ce comunicațiile 
erau la nivel de telefonie fixă pe fir, telefon cu cuplaj, linii 
închiriate, conectare prin modem, evoluția a fost fantastică, 
de neimaginat chiar și pentru cei (ca subsemnatul), care ca 
radioamatori aveau acces la comunicarea internațională 
sau ca angajați în service (IIRUC) au construit și depanat 
toate aceste rețele și tipuri de calculatoare (Felix, 
M18, Independent, Coral) cu periferia lor, inclusiv cu 
participarea la service în străinătate (țările est europene din 
CAER, China, Siria unde au fost exportate calculatoarele 
românești).

Evoluția în comunicații este marcată de câteva 
repere, inițiate și parcurse în acești 30 de ani:

 1992 Nodul de date EARN (European Academic 
Research Network) în România;

 1993 Prima conectivitate Internet;
 1993 EUNET SRL  primul operator privat 

Internet, cu conexiune fir la Viena apoi Amsterdam;
 1993 Telefonica România (Zapp) – apar pagere,  

rețea CDMA;
 1997 Operatorii GSM; MobilRom (Orange) și 

MobiFon (Vodafone) se dezvoltă;
 Acces Internet prin VSAT, fibra optică;
 2005 apare Cosmote (Telekom din 2014);
 Apar operatoriii de cablu TV,  Rețele cartier, 

trecerea  spre Internet la 100Mhz;
 Rețele naționale fibră optică; Romtelecom, CFR, 

Transelectrica, STS și radio național;
 2017, telefonie mobilă, internet pe mobil 4G, 5G, 

wifi, GPS, aplicații social media,
 2020 va marca implementarea mai largă a 

tehnologiei 5G în comunicațiile mobile, o nouă revoluție 
în viteza de   comunicație, volumul de date, multitudinea 
de noi utilizări.

Explozia tehnologică, sa manifestat ca număr de 
echipamente și prin implozia în mărimea echipamentelor.

Dacă de la primele calculatoare cu tuburi 
electronice realizate de Victor Toma din 1965 (MECIPT2) 
sau cu circuite integrate și discrete (FELIX C256) 
(IRIS 50) cu dimensiuni și volume de metri cubi (1mc = 
100x100x100cm), sa trecut la centimetri cubi (1cmc =1 
x 1 x 1 cm), la calculatoarele „personale” ( LX881, ZX81, 
HC80 și altele compatibile Spectrum), la tablete și mobile, 
astăzi ecranul dispozitivului este cel care dictează mărimea 
unității de calcul.

Evoluția sinergică în TI&C, calculatoare, servicii 
și social media, a dat naștere la oportuniăți de neimaginat 
dar și la amenințări informatice, cibernetice. Noile tipuri 
de servicii de comunicare apărute: 2003 Skype, 2004 
Facebook, 2001 3G, Wikipedia 2005 YouTube, 2007 
iPhone, 2008 Twitter, 2009 4G, 2011 Cloud computing, 
au adus cu sine viruși informatici, troieni și alte tipuri 
de amenințări. Implicații majore în gestiunea datelor 

informatice au fost semnalate în 2013 de Eduard Snowden 
sau 2016 prin fenomenul Panama Papers. Asocierea “ 
Știința și tehnologia informației” cu internet, servicii, este 
sinergică azi cu securitate cibernetică dar și cu risc TI&C.

Reinventarea culturii, artei, educației, televiziunii, 
cinematografiei și massmediei digitale sa transformat în 
fenomen de masă, a schimbat cererea și oferta în domeniu.

Schimbarea paradigmei apare în domeniile culturale 
gestionate acum de/și prin TI&C:

 eCultură, biblioteci digitale, sisteme ca 
EUROPEANA;

 digitizarea masivă, multidisciplinară a vieții, 
creației și activităților;

 sisteme de informare te tip WIKI ....media, ...pedia, 
...leaks;

 identitatea electronică, eID;
 servicii eLearning, eGovernance, eBanking, 

eCommerce, eFinance, eSănătate, (eHealth), 
telemedicină, eServices; 

 comunicare digitală, procesarea de textlimbaj
traducere automată prin mijloace electronice;

 implementarea conceptului smart, smart, smart !   
...people, cars, city, grid, TV, etc.;

Social media și societatea  în continuă  transformare: 
informațională  a cunoașterii,   a conștiinței.

Explozia necontrolată în volum a informației, datele 
generate de om, mașini, instrumente, volumul imens de 
date, culminând și cu ...date spatiale, au facut ca saltul 
de la unitatea de informație ”Bit 0 /1”, la text – audio – 
imagine – film – spațiu – realitate virtuală, să fie o lume 
multi dimensională.

Toate acestea au dus la o explozie necontrolată 
a datelor și informației, apariția unor noi tehnologii și 
concepte: RFID, IOT, Human Brain Model, Artificial 
Intelligence în Machine learning, Robotică, Cibernetica, 
Big Data, GPS, Cloud Computing, Facebook, Twitter și în 
multe altele.

Ce rezerva viitorul ? 
Viitorul merită săl intuim luând în seamă pentru 

România, atât indicatorii societății informaționale „DESI”, 
care ne ”readuc pe Pământ” prin valorile mici, dar și prin 
trendul global spre ” integrarea totală”, OM  MAȘINĂ  
MOBILITATE,  elemente care împreună sunt generatoare 
de un nou tip inteligență individuală, artificială și colectivă, 
transformând și societatea. 

Parcurgerea succintă a domeniilor supuse 
transformărilor conceptuale și funcționare ar fi o paralelă 
între „societate și servicii” versus „tehnologii”: 

 sănătate,  economie versus cibernetică,  robotică;
 comunicații versus GPS, navigare spațială;
 educatie, cultură versus machine learning;
 cercetare versus inteligență artificială,  model 

electronic al creierului human brain model;
 biblioteca versus big data, cloud;
 nano  bio  technologie  versus RFID, IOT.
Industria, energia, serviciile sunt beneficiarii majori 

ai tehnologiei informației și comunicațiilor iar educația 
digitală începe odată cu alfabetizarea, poate prin jocuri 
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chiar înainte.
Există mari decalaje în România privind 

informatizarea serviciilor eguvernare, ecadastru, 
esănătate, chiar și ecomerț, eturism, unde platformele 
globale tind să acapareze toate informațiile și să devină 
universale. Secția de Știința și Tehnologia Informației  a 
sărbătorit în 29 Mai 2017,  în Aula Academiei Române, 
primii 25 de ani de la înființare, dar rămâne să aflăm și din 
mediul academic noi contribuții în domeniul care devine 
prioritar. Cercetare și inovarea este reprezentată în general 
prin firme și corporații străine. Educația ține pasul cu 
destulă greutate cu saltul tehnologic.

Concluzionând, tehnologia informației și comuni
cațiile au permis salturi spectaculoase în civilizația umană 

care depășesc la scară de istorie saltul uriaș realizat de 
om în descoperirea marilor continente, apoi a energiei 
electrice și celei nucleare sau a zborului.

Consistența salturilor realizate în ultimii 30 
de ani este echivalentă salturilor anterioare realizate 
pe parcurs de sute de ani. Apropiindune astăzi de 
limitele date de dimensiunile atomului în tehnologie, 
viitoarele descoperiri se vor baza pe inventivitate și spre 
valorificarea cunoașterii actuale.

Dr. ing. Viorel Gaftea,
 Secretar științific al Secției  „Știința și tehnologia 

informației”, Academia Romînă  

Viorel-Nicolae Gaftea, inginer electronică și telecomunicații, 1979, UPB   doctor în economie, 
2003, Academia Română, este secretar științific al Academiei Române, secția Știința și Tehnologia 
Informației. Este cercetător în cadrul Institutului de Cercetare pentru Inteligență Artificială (ICIA) 
și cercetător asociat, Centrul de Modelare Macroeconomică (cmm.ince.ro) Academia Română, iar 
din 2017, membru al International Input-Output Association (IIOA), www.iioa.org.
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Analizând poezia lui 
Hölderlin, filosoful Martin 

Heidegger stabileşte caracteristicile 
specifice ale locuirii omului în lume: 
„Muritorii locuiesc în măsura în care 
salvează pământul (…). Salvarea 
nu smulge doar dintrun pericol; a 
salva înseamnă propriuzis a elibera 
ceva întru esenţa sa proprie. A salva 
pământul este mai mult decât a profita 
de el sau chiar al trudi. Salvarea 
pământului nu duce la înstăpânirea 
asupra pământului şi la supunerea lui, 
de unde nar mai fi decât un pas până la exploatarea 
neînfrânată. 

Muritorii locuiesc în măsura în care primesc 
cerul ca cer. Ei lasă soarelui şi lunii mersul lor, aştrilor 
le lasă calea lor, lasă timpurilor anului binefacerile 
şi asprimile lor, nu fac din noapte zi şi nici din zi 
chinuitoare neodihnă.

Muritorii locuiesc în măsura în care îi aşteaptă 
pe divini ca divini. Sperând, ei le oferă nesperatul. 
Stau în aşteptarea semnelor sosirii lor şi nu se înşală 
asupra emblemelor absenţei lor. Nuşi fac zeii lor şi 
nu se dedau cultului idolilor. Chiar în nemântuire, ei 
mai aşteaptă încă mântuirea ce lea fost retrasă.

Muritorii locuiesc în măsura în care îşi călăuzesc 
propria esenţă – a avea putinţa morţii ca moarte – în 
fiinţa acestei putinţe şi în folosirea ei, cu gândul ca să 
fie o moarte bună. Ai călăuzi pe muritori în esenţa 
morţii nu înseamnă nicidecum a face din neantul 
vid al morţii supremul ţel, aşa cum nu înseamnă să 
întuneci locuirea prin oarba ţintuire a sfârşitului. 

În salvarea pământului, în primirea cerului, 
în aşteptarea divinilor, în călăuzirea muritorilor se 
petrece locuirea ca acea împătrită ocrotire a tetradei”. 
(Martin Heidegger – Originea operei de artă, Ed. 
Univers, Bucureşti, 1982)

În concepţia filosofului german, omul 

TREI TIPURI DE LOCUIRE  
ROMÂNEASCĂ: BRÂNCUŞIANĂ, 

CIORANIANĂ, ELIADESCĂ

dobândeşte locuirea autentică după 
ce devine  conştient şi îşi acceptă 
condiţia sa de fiinţă muritoare. A locui 
este similar cu a cultiva pământul şi 
de a culege roadele. Locuirea implică 
şi construirea care mai desemnează:  
edificarea, întreţinerea, ocrotirea, 
îngrijirea în vederea existenţei 
autentice/cu rost pe pământ, pacea şi 
libertatea. 

Iată ce mai spune Heidegger în 
aceeaşi lucrare: “Locul rânduieşte 
tetrada întrun dublu sens. Locul 

admite tetrada şi o ordonează. Ambele, în speţă 
rânduirea ca admitere şi rânduirea ca ordonare, 
trebuie să constituie un tot. În această calitate de 
dublă rânduire, locul este o pază a tetradei, sau, cum 
spune acelaşi cuvânt, un loc al găzduiri. Lucruri de 
felul unor asemenea locuri găzduiesc sălăşluirea 
oamenilor”.

Construirea înseamnă  producerea unor ase
menea locuri. Construcţiile autentice marchează 
locuirea aducândo în esenţa ei şi găzduiesc această 
esenţă al cărei temei este: salvarea pământului, 
primirea cerului, aşteptarea divinilor, călăuzirea 
muritorilor.”

În concluzie, locuirea autentică propusă de 
Heidegger exprimă armonia omului cu cosmosul şi 
acceptarea extincţiei ca naturală. 

Locuirea brâncuşiană

Între locuirile româneşti pe care le vom cerceta 
succint, cea brâncuşiană se apropie cel mai mult 
de viziune solară heideggeriană. După cum afirma 
Lucian Blaga: “Brâncuşi reprezintă cea mai înaltă 
ridicare a spaţiului mioritic.” (Nu analizăm locuirea 
mioritică subiectul find prea general pentru cerectare 
de faţă). În cazul locuirii brâncuşiene, spaţiul fizic, 

Lucian GRUIA
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reprezintă întrepătrunderea a trei spaţii specifice:
 unul înăuntrul căruia imaginea plastică poate 

fi descoperită;
 celălalt închis în volumul unei figuri;
 spaţiul ambiental, dintre volumele formelor 

plastice.
Pentru Heidegger, spaţiul artistic scoate din 

neascundere adevărul, relevânduse fiinţa artefac
tului.  Prin croirea spaţiului, se eliberează locuri 
privi legiate care pregătesc locuirea autentică. Croirea 
mai înseamnă admiterea şi  rânduirea. Admiterea 
lasă să se manifeste deschisul, iar rânduirea oferă 
posibilitatea lucrurilor de aşi aparţine rostului lor 
şi relaţionărilor dintre ele. Această strângere laolaltă 
reprezintă o ascundere eliberatoare în cadrul locului, 
acesta fiind înţeles ca o vastitate liberă, care oferă 
lucrurilor posibilitatea să se deschidă în odihna de 
sine: “Sculptura ar fi întruchiparea de locuri care, 
deschizând un ţinut şi păstrândul, adună şi menţin 
în jurul lor un câmp liber, care acordă lucrurilor 
existente acolo o aşezare, iar omului o locuire în 
mijlocul lucrurilor.  “ – menţionează Heidegger.

Volumul sculpturilor nu delimitează spaţii care 
să opună un interior, exteriorului.

Viziunea generală brâncuşiană despre lume, 
reieşită din aforismele sale cât şi din modul de viaţă pe 
care la practicat, specifică ţăranului român tradiţional, 
este în deplină concordanţă cu armonizarea tetradei, 
prin: trăirea în comuniune cu natura, practicarea 
unei religii de tip panteist, valorizarea teoretică a 
familiei (deşi nu sa căsătorit), însemnătatea acordată 
întemeierii unei gospodării proprii, împăcarea cu 
soarta de fiinţă muritoare, credinţa în mântuire. 

A-fi-în-lume, însemnă pentru Brâncuşi nu 
numai acestă integrare în Marele Tot, dar şi căutarea 
Fiinţei vietăţilor şi a omului. El nu a inventat o altă 
lume imaginară ci a căutat să dezvăluie prototipurile, 
modelele fiinţelor reale. Oricât de stilizate apar 
sculpturile sale, ele au pornit de la personaje reale: 
George pentru Somnul şi Portretul lui George, un 
copil orb pentru capetele de copii, D-şoara Pogany, 
Eileen, Nancy Cunard, Baroneasa R.F., . Georgescu-
Gorjan, Gh. Chiţu etc, chiar şi pentru ovoidul pur al  
Începutului lumii/Prometeu? a avut un model, capul 
dansatorului Serge Lifar?

Căutând esenţa lcrurilor, sufletul făpturilor 
sculptate, prototipul etern din spatele efemerului, 
sculpturile lui Brâncuşi au dezvăluit noile fiinţe ale: 
Peştilor, Păsărilor, Focilor, Ţestoaselor şi Oamenilor 
(copii, tineri, bărbaţi, femei).

În ceea ce priveşte relaţia cu divinitatea, în 
cadrul locuirii, Brâncuşi a realizat sculptura Adam 
şi Eva, columnar, ca şi Regele regilor şi de aceeaşi 

mărime cu acesta, semn că Dumnezeu a făcut omul 
“după chipul şi asemănarea sa”.

În sfârşit, faptul de a fi-întru-moarte l-a 
revelat în monumentele funerare realizate: Sărutul, 
Rugăciunea + Bustul lui Petre Stănescu, Ansamblul 
munumental de la Târgu-Jiu, precum şi în proiectul 
Templului eliberării sufletului de corp (din păcate 
nerealizat). 

Împăcarea cu moartea, văzută în ipostaza ei 
platonică, eliberatoare o regăsim şi în grupul mobil 
“copilul în lume”, alcătuit din Primul pas + Coloană 
+ Cupa lui Socrate) şi mai ales a proiectului Templului 
eliberării sufletului de corp, (imaginat pentru 
maharadjahul indian Raoul Holkar, din Indor). În 
acest ultim proiect, din păcate nerealizat, în mausoleul 
maharanei Saroyana Devi Holkar, de forma dublului 
capitel al Coloanei sărutului, sar fi pătruns printrun 
pasaj subteran. Interiorul ar fi adăpostit, în jurul unui 
bazin cu apă, trei Păsări în spaţiu, din: bronz polisat, 
marmură neagră şi albă, precum şi sculptura Spiritul 
lui Budha/Regele regilor. În momnetul când razele 
soarelui ar fi pătruns, la zenit, prin orificiul din tavanul 
încăperii, lumina reflectată de Pasărea de bronz, ar fi 
metamorfozat chipul şi sufletul vizitatorului. Soarele 
trecând de zenit, ultimile raze, părăsind încăperea, 
ar fi generat omului aflat în meditaţie, senzaţia că 
sufletul îl părăseşte, se înalţă şi se contopeşte cu 
lumina divina. (Lucian Gruia – Momentul revelaţiei 
în Templul brâncuşian al eliberării, de ar fi fost să 
fie... - editura “Double P Press Production” Baia 
Mare, 2004). 

Locuirea cioraniană

Un caz ilustru, opus locuirii fericite, îl constituie 
scepticul Emil Cioran. Pentru filosoful insomniac, 
camera constituia un prilej de suferinţă continuă, 
iar viaţa socială, un motiv de dezamăgire continuă 
datorită lipsei de sens a existenţei.

Dacă noi credem în valorile vieţii, Cioran 
ne înfăţişează zădărnicia acesteia şi atotputernicia 
morţii. Singurul adevăr ce se poate afirma despre 
existenţă este lipsa ei de sens. Cunoaşterea esenţei 
este imposibilă: “lucrurile pe care le atingem şi cele 
pe care le concepem sunt la fel de îndoielnice ca 
simţurile şi raţiunea noastră”.

Sănătatea şi normalitatea sunt incolore, numai 
neliniştea, bolile, sfâşierile lăuntrice îmbogăţesc fiinţa 
noastră. Conştiinţa slăbeşte elanul vital, filosofia 
devine inutilă din moment ce lucrul în sine nu există; 
un poet extaziat poate spune mai mult despre aparenţa 
în care trăim decât gândirea raţională. „Cine crede în 
adevăr este naiv, cine nu crede, stupid” – decretează 
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Cioan. Religia nu aduce mântuirea, credinciosul se 
deosebeşte prea puţin de nebun, rugăciunile ne pun 
în postura ridicolă de a cerşi îndurarea divinităţilor 
inventate de noi înşine din nevoia dialogului, ori 
ne flatează orgoliul absurd de a sta de vorbă cu 
Demiurgul, ca şi cum am fi egalii acestuia.

Monoteismul atentează dictatorial libertatea 
gândirii, numai politeismul conduce spre democraţie.

Iubirea, muzica şi mistica oferă clipe unice, 
intense, inexprimabile, în care viaţa se revarsă pură, 
neîngrădită, neindividualizată. Eternitatea morţii 
domină însă totul. Nimic nu prevestea apariţia fiinţei 
umane, universul putea foarte bine să existe şi să 
moară fără noi.

Aceste argumente dau apă la moara patimii 
şi înverşunării cu care Emil Cioran  neagă valorile 
umanităţii instituite dea lungul istoriei. Revolta 
împotriva modului nostru de a fi în lume (clădit pe 
orgoliu, minciună, mediocritate, păcat, laşitate etc.), 
îşi are sorgintea tocmai întro dragoste exacerbată de 
viaţă, afirmată aforistic şi paradoxal: „Singurul lucru 
ce se poate iubi este viaţa, pe care o detest!” (Cartea 
amăgirilor, Bucureşti, 1936).

Numai dezastrele fiind creatoare, trebuie să 
purificăm viaţa prin suferinţă, să negăm totul pentru 
a reconstrui totul: “O altă viaţă să ne fie obsesia, 
nebunia şi viziunea noastră, să dezrădăcinăm viaţa 
putredă pentru a sădi alta, alte seve, alt om”. Din 
simple creaturi trebuie să devenim creatori.

Realitatea neînsemnând altceva decât aparenţa, 
trebuie să ne trăim amăgirile în puritate şi extaz: 
“trăirile noastre să devină explozive şi atunci suferinţa 
se converteşte în bucurie, bucuria în suferinţă, 
elanurile în dezamăgiri şi dezamăgirile în elanuri, 
tristeţea în văpăi şi văpăile în tristeţe”.

Suferind dincolo de limitele fiinţei, dezindi
vidualizaţi, întâlnim viaţa pură, universală, ne um
plem de lume – ca şi în gândirea lui LaoTzî, dincolo 
de marginile sale obiectul trece în contrariul său , 
negaţia devine afirmaţie, golul plenitudine.

Cioran îşi vedea misiunea în ruinarea concepţiei 
instituite despre lume şin proclamarea necesităţii 
unui nou început al istoriei, în afirmarea unui “nou 
Adam întrun nou paradis terestru”. Din aceste două 
deziderate majore, până acum, autorul nu la îndeplinit 
decât pe primul.

Personal îmi imaginez că ideile lui Cioran 
se află în echilibru instabil pe o muchie de cuţit, la 
limita paradoxală în care ele pot trece cu uşurinţă 
în contrariile lor. Cărţile gânditorului nostru, care la 
un moment dat şia contestat cetăţenia română, ne 
fac circumspecţi. Ne obligă la analiza mai profundă 
a banalităţilor, mediocrităţilor, meschinăriilor şi 

laşităţilor faptelor noastre. Paradoxal, teoreticianul 
primordialităţii instinctului, sentimentului şi fiorului 
vital în raport cu raţiunea, ne face mai lucizi.

Să fie şi această încercare de prezentare a 
lui Emil Cioran o nouă mască? Posibil. Oricum am 
medita, gânditorul ne pune în încurcătură şi devenim 
sceptici. Concluziile sale contrazic concepţiile 
nostre accreditate dealungul anilor, contrazicându
le violent. Chiar dacă ne şochează, suntem obligaţi 
să recunoaştem că în cugetările sale întâlnim acelaşi 
dram de adevăr ca în propriile noastre convingeri. Iar 
“adevărurile” sale ni le spune frumos, convingător, 
pasionant şi seducător.

Locuirea eliadescă

Martin Heidegger nu sa ocupat în scrierile sale 
de locuirea spaţiilor sacre: temple, biserici ci numai 
de cele laice.

Mircea Eliade şia dedicat întreaga activitate 
sacrului şi com menţiona concluziile sale care ne 
interesează în contextul cercetat.

Pentru istoricul religiilor, sacrul nu implică 
credinţa în Dumnezeu, zei sau spirite ci  „experienţa 
unei realităţi şi izvorul conştiinţei de a exista în lume”. 

Vocaţia transcendentă a omului religios, constă 
în imitarea comportamentului divin. Timpul mitic 
este ciclic, pe când cel modern/istoric, liniar şi limitat. 
Anul liturgic creştin reprezintă o repetare periodică a 
Naşterii şi Crucificării lui Iisus. La sfârşitul fiecărui 
ciclu oamenii vor fi judecaţi pentru faptele lor. Eliade 
visa să se sustragă timpului. La nivel naţional, 

Pentru Mircea Eliade, peregrinările geografice 
ale omului, chiar exacerbate în secolul nostru, 
reprezintă traseul iniţiatic al regăsirii de sine, al 
întorcerii spre centrul locuirii autentice, al armonizării 
cu cosmosul şi cu divinitatea. Cu alte cuvinte, viaţa 
fiecăruia dintre noi reiterează mitul lui Ulise. Mircea 
Eliade a suferit ca nici un alt azilant, drama exilului. 
Dar săl cităm pe Mircea Eliade care, referindu
se la proriul său exil, afirma că a refăcut pe cont 
propriu călătoria iniţiatică a lui Ulise, care reprezintă: 
„prototipul omului, nu numai modern, dar şi al 
omului legat de viitor pentru că este tipul călătorului 
hăituit. Călătoria sa este o călătorie spre Itacha, cu alte 
cuvinte, spre sine însuşi.”

În Aspecte ale mitului (Ed. Univers, 1978), 
Mircea Eliade precizează: „Surprindem în literatură, 
întrun mod mai viguros decât în în celelalte arte, o 
revoltă împotriva timpului istoric, dorinţa de a ajunge 
la alte ritmuri temporale decât cele în care suntem 
siliţi să trăim şi să muncim.” În aceeaşi carte, autorul 
precizează că descoperind sacrul în profan, prin 
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întoarcerea la mit şi trăirea rituală a acestuia, putem 
ieşi de sub „teroarea istoriei”. Salvarea din efemer o 
constituie creaţia umană. Sacrul există pretutindeni 
în lume dar ni se arată prin hierofanie, ca şi fiinţa 
heideggeriană. Ca să trăim în lumea atemporală 
revelată, trebuie să ne debarasăm de concretul efemer.

Din cele menţionate, constatăm că la Mircea 
Eliade, locuirea cotidiană este inautentică. Trăim 
decăzuţi în timpul istoric, profan. Locuim autentic, 
numai dacă transcendem în timpul sacru, ceea 
ce implică desprinderea noastră de pământ şi 
transmutarea trăirilor sufleteşti în illo tempore. Lucru 
posibil prin: mit, religie şi artă/literatură. Locuirea 
autentică eliadescă o trăieşte spiritul, în lumea sa 
proprie.

*
*    *

Trecând în revistă cele trei tipuri de locuire 
românească cerecetate, putem concluziona că 
locuirea brâncuşiană reprezintă o locuire armonioasă, 
diurnă, solară; locuirea cioraniană, este nocturnă, 
dizarmonică, neadaptată ontologic iar locuirea 
eliadescă, ne transpune în numinosul şi transparenţa 
sacrului, în care păşim prin revelaţie. Între aceste 
modele se desfăşoară locuirea românească.

Lucian Gruia

Luminița Gliga, Memories, acrylic on canvas, 40x40cm
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GRAFOLOGIE. UCIGAŞI  ŞI  SCRISUL  LOR
Constantin RADU

Scriu acest material ca un semnal 
de atenţionare pentru societatea în 
care trăim, şi am în vedere amploarea 
infracţiunilor de omor. Nu voi insista asupra 
factorilor care au declanşat această avalanşă 
de infracţiuni de omor, pentru că aceştia 
sunt în atenţia cercetătorilor din domeniile 
economic, socio logic şi a organelor cu 
acţiuni punitive. Ceea ce vreau să subliniez 
însă, este ajutorul pe care1 poate oferi 
această ştiinţă, care este grafologia, despre 
care am mai scris chiar în aceasta revistă 
şi urmare acestui fapt Parchete din România au realizat 
că grafologia poate veni în sprijinul cercetărilor, cu 
date valoroase, mai ales în aflarea cauzei morţii. 

Cum spuneam mai sus, când am scris despre 
grafologie, iam dat şi definiţiile. Mă voi referi la una 
singură, pentru a nu obosi cititorii; „Grafologia este 
ştiinţa care are ca obiect studiul scrisului unei persoane 
pentru a determina caracterul, temperamentul, în 
general personalitatea, cu calităţile şi defectele acelei 
persoane”. 

Condiţia care se impune este ca scrisul studiat 
să fie sincer (natural). Definiţia este dată de Radu 
Constantin în „Grafologie.  Personalitatea în scris ”,  
Editura AS AB, Bucureşti, 2007, p. 16.

Tot în acest volum se vorbeşte şi de aplicaţiile 
grafologiei, între domeniile de activitate fiind şi 
criminalistica, incluzânduse aici şi actul de justiţie în 
general, (op. cit, p. 147151). Încă nu se cunoaşte bine 
ce rol joacă grafologul în domeniul judiciar. De obicei 
este confundat cu expertulgrafolog şi cu expertul în 
scriere; ultimul, de exemplu, nu este neapărat un grafolog 
şi lucrează cu un document suspect sau cu o piesă în 
litigiu. Justiţia recurge deseori la experţi în scrisuri pentru 
identificarea autorilor unor tipuri de scris.

Dar justiţia mai apelează, de asemenea, la 
grafologi în cazurile unor deţinuţi sau criminali pentru 
a încerca să le determine tendinţele, motivaţiile, tem
peramentul. Diagnosticul scrisului nu este decât un 
element suplimentar care vine să confirme, sau uneori să 
infirme expertizele psihiatrilor şi psihologilor.

Dacă pentru cel care ştie să asculte, cuvântul 

posedă o multitudine de conotaţii, scrisul 
evocă  o lume mult mai profundă: cea a 
gândirii simbolice şi a inconştientului 
familial şi colectiv. 

Grafologii fac, de fapt, o cercetare 
constantă pentru a mări  cunoştinţele lor 
„tehnice” şi pentru aşi îmbunătăţi ştiinţa 
în raport cu psihologia, sociologia și 
psihanaliza. 

Înainte de a se pronunţa sentinţa 
care, întrun anumit fel, va „dezrădăcina” 
pentru un timp pe bărbatul sau pe femeia 

acuzată şi considerată vinovată în urma unui proces, 
Justiţia va avea nevoie de a fi luminată de numeroase 
ajutoare auxiliare: psihologi, educatori, grafologi. 

Dacă grafologia nu poate prevedea actul criminal 
(ca şi cel suicidar, care până la urmă este tot un act criminal 
dar îndreptat împotriva propriei fiinţe), ea poate însă 
judeca starea mentală a inculpatului, poate fi utilă în 
cadrul tribunalelor pentru cauze unde sunt implicaţi 
copii, se dovedeşte a fi eficace pentru orientarea sau 
reintegrarea deţinuţilor, poate judeca durabilitatea unui 
eventual pericol pe care condamnatul îl prezintă, sau 
evoluţia acestuia către o sociabilitate regăsită. 

Scopul principal este de a înţelege şi de a1 face pe 
cel căruia i se studiază scrisul, în ideea de a i se respecta 
demnitatea, ce anume îi periclitează poziţia socială, 
valoarea intelectuală sau morală. Această apreciere 
trebuie să se facă cu echitate, conştiinţă şi măsură. 
Apropierea, legătura puternică dintre criminalistică şi 
grafologie, beneficiar fiind cea dintâi, sunt cunoscute deja. 
Legătura la care neam referit se face simţită încă din 
secolul al XlXlea, perioadă în care criminalistica şi 
grafologia încep să se cristalizeze ca ştiinţe autonome. 
Grafologi celebri, precum J.H, Michon, J.Cre’pieux
Jamin şi alţii, întreprind cercetări aprofundate în domeniul 
scrisului. Astfel, aceştia pun în evidenţă faptul că scrisul 
este strict individual şi are o stabilitate relativă,  constatări 
care, preluate rapid de criminalistică, vor constitui piatra 
de temelie a identificării persoanei după scris.

De asemenea, grafologii, ca şi botaniştii şi biologii, 
întocmesc clasificări ale scrisurilor, activitate descriptivă 
de mare interes şi pentru experţii grafici. Analiza 
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scrisului se va face în continuare, pe alte baze care 
pot fi considerate ştiinţifice şi a cărei veridicitate va fi 
confirmată şi de cercetările criminaliştilor şi ale unor 
somităţi din alte domenii şi ne vom limita să îi amintim 
pe savanţii Gh. Marinescu şi C.I. Parhon.

Influenţa cercetărilor neîntrerupte întreprinse de 
grafologi continuă să se răsfrângă şi asupra expertizei 
grafice (expertiza criminalistică a scrisului fiind una din 
ramurile criminalisticii). Un bun exemplu îl oferă, urel 
Boia care, pe baza studiilor a doi mari grafologi, Jules 
Eloy şi Pierre Humbert, concepe un tablou de clasificare 
a scrisurilor, adaptat pentru scopurile expertizei grafice 
în lucrarea sa, INTRODUCERE ÎN GRAFOLOGIE ŞI 
EXPERTIZA GRAFICĂ. ELEMENTE DE ANATOMIE 
GRAFICĂ, Imprimeria „TIPARUL UNIVERSITAR”, 
Bucureşti, Str. Elie Radu, Nr.6, 1944, pag. 1617. :

Mulţi experţi grafici redutabili (îl amintim pe H. 
Stahl) sunt în acelaşi timp şi grafologi. În Europa apar 
„şcoli” de expertiză grafică considerate a fi de influenţă 
grafologică. Se observă în acelaşi timp că cercetările 
privind relaţia dintre scris şi personalitate se pot dovedi 
de mare interes nu numai pentru criminalistică, ci în 
general pentru activitatea de înfăptuire a justiţiei şi cea 
de prevenire a actelor antisociale. Astfel, în faza de 
urmărire penală, pot apărea mijloace materiale de probă 
sub forma unor grafisme. Infractorii lasă deseori la 
locul comiterii faptei bilete destinate în special derutării 
anchetatorilor. Acestea pot avea însă şi alt conţinut. În 
acest sens, Prof. Edouard de Rougemont arată că 
„studiul grafologiei oferă expertului un avantaj 
incontestabil, pentru că îi permite să distingă dintre 
gesturile grafice, pe cele care reflectă impulsurile 
spontane de cele care rezultă dintrun artificiu. 

În orice gesticulaţie umană sinceră, fie scrisă 
sau mimată, este o logică interioară. Mişcările sale 
constituie un ansamblu care rezultă din tendinţele 
intelectuale, morale şi voluntare, conştiente sau 
inconştiente. Cunoaşterea aprofundată a cauzelor permite 
expertului să distingă calitatea personalităţii scriptorului. 
În multe cazuri de scrisori anonime, aceste indicaţii îi 
sunt preţioase şi pot contribui la orientarea cercetărilor. 
Acesta se află în prezenţa unei serii de documente care 
provin de la una sau mai multe persoane suspectate. 
Aceste piese reprezintă un traseu sincer; acestea arată, 
prin urmare, tendinţele psihologice ale scriptorului. 
Grafologul poate să obţină de aici informaţii foarte utile. 
Scrisul persoanelor anonime nu este întotdeauna atât de 
bine deghizat (mai bine spus contrafăcut n.n.) încât să 
nu poată permite recunoaşterea unor particularităţi ale 
caracterului scriptorului. 

Analiza psihologică a acestor documente poate 
deci oferi posibilitatea de a descoperi un anumit număr 

de tendinţe individuale ale autorului cercetat.
Pe de altă parte, Prof. dr. docent A. Athanasiu 

spune că în problema anonimelor, grafologul poate 
aduce un ajutor substanţial şi relatează povestea 
autentică a „portretului grafologic robot”.

„O firmă franceză a făcut apel la cunoscutul 
expert în grafologie Raymond Trillat, în urma primirii 
unei scrisori anonime care critica vehement direcţia. 
Cum instituţia număra cca. 350 de funcţionari, 
părea destul de greu să se obţină atâtea scrisuri de 
comparaţie. Grafologul a încercat deci să schiţeze 
după piesa litigioasă un portret grafologic robot 
al persoanei, pe care 1a prezentat direcţiei firmei. 
Acest portret a eliminat din capul locului mai bine de 
325 de persoane; o examinare mai atentă a eliminat 
încă 20 şi, în sfârşit, au putut fi luate în mod discret 
probe de comparaţie de la ultimele cinci persoane. 
De acum se putea descoperi adevăratul vinovat cu 
ajutorul unei simple expertize a scrisului...”.

Aşa după cum am văzut, în astfel de situaţii, o 
analiză grafologică competentă, ar putea oferi indicii 
preţioase cu privire la autorul unor astfel de grafisme. 
Ne referim la posibilitatea de ai determina vârsta şi 
sexul, posibil, profesia şi mai ales starea sa psihofizică 
în care se afla în momentul scrierii (aşa cum vom 
vedea în exemplul al doilea pe care îl vom prezenta 
în acest material, n.n), stabilirea sincerităţii 
decla ra ţiilor subiecţilor implicaţi întrun proces 
penal, dar şi aflarea adevărului privind sinuciderile 
sau numai tentativele (aspect tratat în  volumul   
CARACTEROLOGIE ȘI GRAFOLOGIE, tipologii 
umane, tendinţa criminală în scris, tendinţa suicidară în 
scris, Editura ASAB, Bucureşti, 2011, scris de Prof. 
dr. docent A. Athansiu şi Radu Constantin).

Informaţiile privind starea autorului ar putea 
fi valorificate şi în faza procesuală şi ne gândim la 
dozarea pedepsei, la aplicarea unor circumstanțe 
atenuante sau dimpotrivă. Astfel că un studiu 
grafologic competent, ar putea da judecătorului 
o idee mai aprofundată despre subiect, despre 
temperamentul acestuia, despre comportarea sa 
exterioară, frământările sale interioare, tendinţele sale 
intelectuale şi afective, voinţa, posibilităţile sale de 
activitate şi sociabilitate, în sfârşit despre moralitatea 
sa.

Legat de acest aspect, amintim că ia 
„CONVEGNO DI STUDI ÎL FUTURO DELLA 
GRAFOLOGIA, Problemi, metodi e prospettive” 
desfăşurat la Bologna (Italia) în 2527 februarie 2005, 
Prof. Roberto Travaglini, preşedintele A.G.P., în 
cuvântul său  între altele , a arătat că „oricum, trebuie 
să se ştie că de grafolog ne folosim atunci când scrierea 
a început să aibă importanţă în momentele solemne 
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(chiar dacă cineva ar putea obiecta că avântul pe care 
îl ia informatica poate să dăuneze astăzi, mai mult ca 
niciodată, cantităţii de lucru a grafologului, din cauza 
folosirii scrierii din ce în ce mai puţin): este un 
fapt, oricum, că această activitate profesională – că 
se vrea sau nu – a acumulat, şi în prezent acumulează 
mai mult ca niciodată, un caracter de necesitate în 
diferitele domenii ale vieţii modeme şi contemporane, 
mai ales în domeniul lumii judiciare, un sector 
aplicativ al grafologiei, atât de delicat...”.

Apoi, la fel merită amintită, între altele, 
intervenţia Decanului Baroului de Avocaţi din 
Bologna, Domnul Luciano Strazziari care a eviden 
ţiat aplicabilitatea grafologiei (muncii grafolo
gilor) în desfăşurarea actului de justiţie şi sa referit 
în mod concret la faptul că, pe lângă interogatoriul 
care i se ia părţii în procesele penale şi chiar civile, 
instanţele judecătoreşti, procurorii, apelează la 
studii grafologice atunci când există îndoieli asupra 
declaraţiilor pe care aceasta (partea) le dă.

Şi în procesele civile, analizele grafologice 
ar putea contribui substanțial la justa soluţionare 
a unor speţe vizând anularea unor acte: anularea 
unui act de vânzarecumpărare pe motivul că ar fi 
fost realizat prin amenințare. Considerăm că un bun 
grafolog ar putea să facă lumină în multe asemenea 
cazuri. Criminalistul,  având şi cunoştinţe de grafo
logie, „tehnografolog” să îl numim, ar putea parti
cipa eficient la buna funcţionare a vieţii sociale şi prin 
activităţi de prevenire a comiterii actelor cu caracter 
infracţional. Avem în vedere două posibile domenii de 
operare. Ne gândim, în primul rând, la acţiuni de testare 
bine concepute şi periodice, efectuate în scoli şi licee, 
având ca scop imediat depistarea tinerilor cu „potenţial” 
criminogen şi ca scop final scăderea infracţionalităţii. 
În al doilea rând, avem în vedere testarea, obligatorie a 
persoanelor care doresc să fie angajate în posturi care, 
în lipsa unei conduite corecte; ar putea comite diferite 
infracţiuni, fiindcă nu numai indivizii ale căror fapte 
aparţin de justiţie trebuie să intereseze grafologul, ci şi 
membrii societăţii mai mult sau mai puţin imorali – 
ale căror acte nu merg până la crimă, dar care sunt 
totuși vătămători anturajului. Studierea acestor .cazuri 
a fost făcută încă din 1923 de către Jules: Crepieux
Jamin, care a analizat întrun volum scrierea „des 
canailles”, termen fericit ce înglobează toți subiecții 
a căror structură caracterială prezintă tare mergând de la 
nesinceritate la delict sau crimă, trecând prin minciună şi 
trişare. Canalia ar fi persoana care, până la un punct, are 
un comportament ireproşabil. Pot apărea conjuncturi, 
situaţii în care aceasta uită de codul deontologic şi de 
morală, fiind capabilă să comită infracţiuni. 

Tendinţa criminală în scris are în vedere aspecte 

care se regăsesc la cei cu devieri caracteriale vicii morale, 
caracteriopatii, dizarmonii ale personalităţii de tip 
psihotic (psihotic - individ afectat de psihoză, conform 
Norbert Sillamy membre de la Société de psychologie ~ 
préface du docteur Hesnard ancien président de la Société 
française de psychanalyse, dictionnaire de la  psychologie, 
librairie Larousse 17, rue du  Montparnasse, et boulevard 
Raspail, 114, ParisVIe, 1965, p. 240, iar psihoza – 1. 
Termen generic pentru bolile psihice, 2.. Stare de spirit 
bolnăvicioasă caracterizată printro surescitare obsedantă 
şi contagioasă, provocată de cauze exterioare: război, 
calamități etc., conform Vasile Breban, DICŢIONAR 
AL LIMBII ROMANE CONTEMPORANE DE 
UZ CURENT Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 
Bucureşti, 1980, p. 478). ;

O largă gamă de însușiri din acest cadru, dar 
întrun grad redus, există şi la omul obişnuit care nu 
depăşeşte media, dar aceste trăsături nu apar în mod 
manifest în exterior. Când aceste trăsături ajung la o 
anumită intensitate, ele îşi pun amprenta pe personalitatea 
omului, iar când se accentuează şi mai mult, ajung să 
perturbe structura personalităţii. Personalitățile – în sensul 
celor spuse mai sus – pot fi considerate „accentuate” 
după terminologia lui Karl Leonhard şi, deşi nu sunt 
anormale, pot înrâuri relațiile individuale. Ele au 
tendinţa de a aluneca spre patologic, constituind atunci 
nete caracteriopatii. Devieri de acest tip putem găsi şi 
la persoanele cu perturbări psihopatologice ce aparţin 
domeniului medicopsihiatric, în speță psihopatiei  
(psihopatic - persoană cu stare psihică anormală, 
caracterizată prin tulburări de comportament, prin 
scăderea capacităţii de adaptare la condiţiile de mediu, 
conform Vasile Breban, op. cit., p. 478) şi psihotici, cu 
un comportament aberant şi cu nete repercusiuni sociale. 
Şi, în fine, modificări psihice în sensul arătat mai sus 
se pot observa la o serie de inşi cu comportament 
deviant antisocial, la delincvenți şi criminali. 

Vrem să subliniem că aceste dizarmonii ale 
personalităţii pot fi decelate şi prin examenul grafologic, 
iar, în acest sens, unul din  primele studii a fost făcut – cum 
am amintit mai sus – de către Jules GrepieuxJamin în 
1923. Dar, aşa cum recunoaşte şi autorul, nu există niciun 
semn grafic care să fie o dată sigură de anomalie flagrantă 
de viciu de caracter, dacă nu este întovărăşit şi agravat 
în acelaşi timp de unul sau mai multe semne peiorative 
(peiorativ -  care are sens depreciativ, dispreţuitor, conform 
Vasile Breban, op, cit., p. 425). Prezenţa unuia dintre acestea 
întro scriere, arată CrepieuxJamin, nu furnizează 
decât o indicație elementară cu totul relativă şi doar 
intensitatea şi mai ales gruparea unor semne grafice ne 
vor da o posibilitate mai mare în a decela caracteristicile 
scrierilor unor devianţi morali.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Aşa cum sună şi titlul, pe noi ne interesează, 
în acest material, atât dizarmoniile personalităţii 
delincvenților şi criminalilor, cât şi o idee mai precisă 
asupra subiectului în ceea ce priveşte temperamentul, 
configurația caracterială, comportamentul. 

Aceste aspecte au fost subliniate de mulţi autori, 
ca eminentul caracterolog şi grafolog Ludwig Klages, 
care spunea, între altele: „Progrese substanțiale se 
înregistrează în câmpul cercetărilor asupra manu
scriselor delincvenților şi criminalilor, oferindune 
date notabile care demonstrează considerabilul aport al 
grafologiei.”

Este posibil şi de a decela tendinţele la crimă; un 
cercetător bine pregătit în .această problemă .este astăzi 
capabil de a remarca în scris aceste tendinţe care ar 
putea predispune la o acţiune criminală şi .uneori chiar 
să furnizeze indicaţii în caracterizarea naturii specifice a 
delincventului

Trăsăturile caracteriale descrise la delincvenţi: 
agresivitate, egoism feroce, imaturitate afectivă, 
indiferenţă afectivă, labilitate, nesinceritate..., au fost 
confirmate prin cercetări făcute în timp, atât .prin 
studiul scrierii, cât şi prin testul  lui Rorschach.  Ele 
se luminează şi se completează unul pe celălalt, 
remarcânduse o concordanță între aceste două teste. :

Astfel, Belin și Aubert (De la psychopathie a 
la délinquante, La Graphologie nr. 155, 1987, pp. 42
49), analizând scrierea unor delincvenţi, observă o 
zonă medie blocată la nivel şcolar, reluare în posesie 
a spaţiului grafic, margini din stânga rigide, ritm grafic 
absent sau perturbat, mişcare lipsită de supleţe (rigiditate) 
sau instabilitate. Ei mai remarcă monotonie a traseului, 
adesea lipsă de spontaneitate, scriere nestructurată, de 
tip infantil, în arcade, lăcătuită.

În sensul celor comentate mai sus, prezentăm 
două cazuri concrete, care au avut loc în decembrie 
2017 şi în martie2018. .

Primul caz este abordat de ziarul LIBERTATEA 
din 15 decembrie 2017 pp. l  şi  45 (cu care de altfel 
am colaborat) şi care, sub semnătura Elvirei Gheorghiţă 
şi Dana Aramă, publică articolul „Un expert grafolog a 
analizat scrisul M.S. Scrisoarea criminalei de la metrou 
spune totul despre ea” (grafologul fiind subsemnatul), 
în care se arată că „numita M.S. a ucis cu sânge rece, 
chiar cu sadism o tânără împingândo în faţa trenului 
de metrou”. 

DEFINIŢIA SCRIERII; Scrierea intitulată 
„Doamna Director, Subsemnata S.M. cu 
domiciliul...”, din 21.09.2017, redactată pe o coală 
format A4, remis sub formă de xerocopie, este o scriere 
tipografică, răsturnată (înclinată spre stânga), uşor 
descendentă (textul), dar mai accentuată la ultimele 

două rânduri, aliniată spre rigidă (mai ales în partea 
a doua a textului, liniile sunt prea ţepene în direcţia lor 
de la stânga la dreapta), încadrată sinistromarginat uşor 
regresiv, cu partea superioară mică, juxtapusă (adică 
nelegată total), bara „t”ului coborâtoare, arcadată cu 
elemente anguloase (la „g”uri, dar şi în semnătură 
la „S”), cu semnătura relativ depărtată de text, având 
finalul descendent, altfel gladiolată şi plasată în dreapta. 

INTERPRETARE: Subiect la care se poate 
manifesta o compensaţie fictivă a complexelor de 
inferioritate. 

Grafologii germani clasici 1ar încadra în 
rândul cleptomanilor, hoţii de bijuterii, jucătorii şi 
contrabandiştii de obiecte preţioase, însă datele actuale nu 
confirmă şi nici nu infirmă această interpretare (scrierea 
tipografică, după Prof. dr. docent Andrei Athanasiu, 
TRATAT DE GRAFOLOGIE Cunoaşterea personalităţii 
prin scris, Editura HUMANITAS, Bucureşti, 1996, pp, 
103104). Şi totuşi caracteristica de furt se întâlneşte 
la S.M., fiindcă (ne informează ziarul citat mai sus) 
„criminala M.S, înainte de a o asasina pe A.C., pe care 
a împinso în faţa trenului în staţia Dristor l, M.S, ar 
fi intrat întrun magazin, unde a fost surprinsă de 
camerele de supraveghere în timp ce fura un energizant. 

Sa ascuns întrun colţ, a consumat energizantul 
şi a pus cutia goală înapoi în vitrină; Vânzătoarea de 
la magazinul respectiv a făcut descoperirea după ce 
a văzut imagini cu crima oribilă comisă de M.S.” La 
femeie scrierea răsturnată revelează adesea un complex 
de inferioritate (impresia de a fi urâtă, fără sexappeal, 
de a nu putea fi iubită etc), experienţe nefericite sau 
atitudini răuvoitoare ale anturajului şi ale celor apropiaţi. 
Represiune, lipsă de sinceritate, posedare ilegală 
(furt), agresivitate, dispreţ, orgoliu, critici, remarci 
muşcătoare, caracter dificil, minciună, neagă adevărul 
din principiu, nu aşteaptă nimic bun de la contactele 
cu alţii, temătoare, inhibabilă, neîncrezătoare, au un 
fel de carapace a gândurilor, uneori au un prieten. 
Scrierea trebuie interpretată ca un semn de apărare, de 
retragere sau de înfrângere în faţa realităţii, care îl duce 
pe subiect la o aversiune şi la o represiune mai mult sau 
mai puţin violentă, angoasată a nevoilor de contact (erotic, 
afectiv, social, spiritual). Oricum, subiectul adoptă faţă 
de alţii o atitudine precaută, se teme, este neîncrezător 
în persoanele cu care poate fi în contact. (Un coleg de la 
centrul Asistenţei Sociale, spune că „Era mereu tăcută, 
îngândurată, stătea retrasă. Nu lega prietenii cu nimeni,... 
Sigur e bolnavă psihic, aici oamenii bolnavi psihic se 
recunosc imediat: sunt mai tăcuţi, mai rezervaţi, sunt aprigi 
dacă le zici ceva”, spune V.I. de 60 de ani care stă din 2015 
aici). Atitudinea represivă a supraeului îl obligă să fie 
rezervat. 
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Astenie, epuizare, uzură fizică, neurastenie, 
depresiune, moral scăzut. Această scriere cu elemente 
colţuroase şi execuţii tasate ar indica o personalitate 
schizoidă (schizoidia, după Kretscchmer, este faza în 
care manifestările sunt mai şterse, mai puţin evidente 
faţă de boala declarată de schizofrenie, este o stare 
morbidă atenuată), e vorba de scrierea rigidă.; 

Helmut Ploog pentru o asemenea scriere 
răstur nată ar vedea un „subiect cu reţinere (eventual 
temporară), frică de viaţă, autostăpânire puternică, 
atitudine de protecţie, nesiguranţă nerecunoscută”. 

Introversiune, subiect cu teamă de a cheltui, 
invidie, gelozie, egocentrism, fixare la trecutul infan
til, astenie, pierderea încrederii în sine, pesimism, toate 
cu tendinţă, (marginalul stânga regresiv uşor). 

Persoană cu contacte sociale defectuoase, 
subiec tul, rezervat la început, ignoră consideraţiile de 
rang, de respect şi de curtoazie elementară, vulgaritate, 
inoportunitate (scriere cu marginea superioară mica). 

A.Vels vede aici un tip dezintegrativ. Klages 
pentru această scriere juxtapusă (nelegată) ar spune 
că este vorba de un subiect „insensibil la raţiune”, 
în fapt grafismul nelegat indică lipsă de adaptare, 
contraste de echilibrat, un conflict important al 
personalităţii. 

Subiect la care este prezentă minciuna, lipsa 
de sinceritate, reţinerea, circumspecţia – recte secre
tivitate (forma arcadată a nazalelor „m” şi „n”), 
în privinţa prezenţei unor elemente anguloase 
(unghiulare), acestea ne traduc impasibilitate la 
bucuriile sau suferinţele altuia, individualitate care 
se supără uşor (cu reacţii de neplăcere şi antipatie 
provocate prin „idei de prejudiciere”), sentiment 
de inferioritate tradus prin asprime, intransigenţă, 
obstinaţie, invidie sau ingratitudine, la aceşti subiecţi 
eul este foarte „sensibilizat” şi reacţionează agresiv 
faţă de orice opoziţie, şoc sau contrarietate venite din 
exterior, dezgust de viaţă (Klages). 

Semnătura are o semnificaţie deosebită: „S 
„-ul lăţit pe orizontală semnifică o anume nevoie de 
spaţiu, ea „ar da din coate’ ca să nu mai fie deranjată 
de vecini, de cei de lângă ea, iar dacă nu are parte de 
acest spaţiu se simte înghesuită și reacţionează violent 
(unghiularitatea superioară şi inferioară la „S”), 
însă aceste angulozităţi nefiind frecvente, asemenea 
acţiuni violente apar numai în unele momente când sunt 
create condiţii de nemulţumire, de ceva anume, fiindcă  
bara „t”ului descendentă ne relevă o persoană cu 
voinţa care slăbeşte, sentiment de neputinţă şi 
nesiguranţă pentru viitor, producând la fiinţe slabe 
şi ranchiunoase îndărătnicie, încăpăţânare, rezistenţă 
sălbatică. Revin asupra tendinţei de deprimare în 
faţa realităţii, energie sau valoare morală insuficientă 

pentru a reacţiona pozitiv în faţa obstacolelor şi a 
situaţiilor care ies din normal, sentiment de neputinţă 
şi culpabilitate, nemulţumire de sine însuşi şi de alţii, 
iar pentru moment este vorba de o depresiune şi un 
moral scăzut. 

Atenţie! Dacă această tendinţă de descendenţă 
a rândurilor se amplifică, adică dacă scrierea coboară 
întrun grad mai mare decât este în cea prezentă, ea 
poate să fie semnul unei depresiuni grave cu tendinţe 
tragice (tentativă sau chiar reuşită de sinucidere, 
sau orice alt act de autodistrucţie, sinuciderea fiind 
de fapt tot o crimă dar îndreptată împotriva propriei 
vieţi, şi am adăugat acest punct fiindcă doi autori – pe 
care iam citat mai înainte –, Belin şi Aubert, arată că, 
la scrierea unor delincvenți, se observă o zonă medie 
blocată la un nivel inferior, marginea din stânga destul 
de rigidă de sus în jos, mişcări lipsite de supleţe – 
adică tot rigiditate, monotonie a traseului lipsă de 
spontaneitate, arcadată, caracteristici pe care le 
întâlnim şi la scrierea de faţă). Finalul descendent 
de la semnătură (e vorba de ultima literă) ne relevă 
depresiune, descurajare, pierderea tonusului vital, 
oboseală, surmenaj, epuizare morală.

Ca un fel de recapitulare, să amintim că este vorba 
de un subiect cu caracter dificil, introvertit, încăpăţânat, 
cu acumulări de nemulţumiri, cu un contact cu lumea 
foarte slab sau deloc, nesincer (mincinos), am zis că 
neagă adevărul din principiu, personalitate schizoidă, 
nu este puternică este doar încăpăţânată (e vorba 
de caracter), personalitate la care se acumulează 
nemulţumiri datorită vieţii personale, dar şi provocate 
de alţii, cu o încercare de a se menţine la un nivel 
moral (semnătura este orizontală), dar textul arată 
că nu se întrevede prea curând o ameliorare.

Al doilea caz 1am preluat după ziarul Click nr. 
din 5 martie 2018, p. 4, articolul intitulat „Infirmierul 
şia înjunghiat de zece ori iubita asistentă” în 
care, între altele, se spune că „Gelozie şi sânge 
la Slatina”! Un episod cumplit s:a derulat sâmbătă 
noapte (4 martie 2018, ora l,30, n.n.), la secţia 
psihiatrie a Spitalului Judeţean Olt. Un infirmier de 
54 de ani (Gh.Gh., n.n.) a înjunghiat mortal (de şapte 
ori în spate| de trei ori în gât) o asistentă de 46 de 
ani, R.C., apoi sa sinucis, prin tăierea venelor, dar şi 
înjunghiere în gât.

Înainte de a intra în tura de noapte, Gh. Gh. a 
lăsat o scrisoare acasă şi ia transmis surorii sale să o 
dea presei. El simţea nevoia să se răzbune fiindcă un 
bărbat ar fi intervenit între el şi R.C.

DEFINIŢIA SCRIERII: Scrierea executată pe 
o filă dictando, este cu tendinţe tipografice în cele opt 

OPINII



89Gândul Anonimului  Nr.  71-72    *     Anul  XVII/Iulie-Decembrie 2019 

rânduri de început, cu caractere minuscule, iar restul 
este tipografică cu majuscule.

Această scriere, produs al unei culturi grafice 
insuficiente (cu abuzuri de despărţiri greşite în 
interiorul cuvintelor), este arcadată cu elemente 
anguloase (avem în vedere primele opt rânduri şi 
de aici, al doilea „n” de la „nenorocită” din rândul l, 
„n” de la „în” din rândul 2, sau „n” de la „Din” din 
rândul 5) juxtapusă sau nelegată parţial (când sunt două 
litere legate), strânsă, cu rândurile şerpuitoare în cadrul 
alinierii impuse de liniatura dictando, cu fînalurile 
rândurilor în general descendente (cum este cuvântul 
„ăsta” de pe rândul 8), înclinată moderat, progresivă, 
cu relief inegal, cu bara „t”ului joasă, în general egală 
(e vorba de partea mediană a scrierii în care nu se iau 
în calcul depasantele superioare), lentă, reţinută spre 
inhibată, cu alburile inegale la primele opt rânduri 
pentru ca în rest (când se execută o scriere cu majuscule) 
spaţiile între cuvinte să crească, dacă la primele rânduri 
scrierea este sinistromarginată uşor inegal şi la fel 
uşor progresivă, la fragmentul cu majuscule scrierea 
este sinistromarginată progresivă cu rândurile (de la 
„AJUNSESEM” în jos) aliniate spre rigid.

Scrisoarea lăsată de Gh. Gh.

INTERPRETARE: Subiect, care în momentul 
debutului acestei scrieri reţinute-inhibate trăieşte 
stări de angoasă, egoism, urmând apoi cu o scriere 

inhibată când se pot întrevedea tulburări psihice 
însoţite de un comportament specific şi cu greu 
reprimarea, frenajul, anularea impulsurilor criminale 
mai pot avea loc, ba chiar deloc dacă ne gândim că a 
luat de acasă cuţitul pentru înjunghiere, ajunge la 
partea de execuţie cu majuscule în care manifestarea 
lui este de surescitare, ieşit din minţi şi după un timp 
(la ora 1,30 din sala de tratamente au răzbătut urlete) 
o ucide pe R.C. prin înjunghiere de şapte ori în spate 
şi de trei ori în gât.

Până la acest final tragic, să vedem ce ne mai 
spune scrierea de mai sus despre Gh. Gh.

Subiect la care se întâlnesc lipsa de sinceritate, 
minciuna, recte secretivitate (scrierea arcadată), dar 
şi o atitudine puţin adaptată la un plan social care este 
proprie persoanelor schizoide (J,Ch. GilleMaisani. 
spune că unghiurile indică nervozitate şi caracter 
defensiv întro natură schizoidă), dacă avem în vedere 
şi elementele anguloase menţionate în DESCRIEREA 
SCRIERII, cu o comunicare cu sincope din partea 
unei individualităţi care se supără uşor (cu reacţii 
de neplăcere şi antipatie provocate prin „idei de 
prejudiciere”), sentiment de inferioritate tradus prin 
asprime, obstinaţie (încăpăţânare, îndârjire), gelozie, 
invidie, ingratitudine (nerecunoştinţă), la aceşti 
subiecţi eul este foarte „sensibilizat” şi reacţionează 
agresiv faţă de orice opoziţie, şoc sau contrarietate 
venite din exterior.

Lipsă de voinţă sau inconsecvenţă  în compor
tare, judecată capricioasă, tip dezintegrativ, iar 
pe plan moral, egoism, egocentrism cu aspectul de 
exclusivitate, gelozie, (scriere juxtapusă şi nelegată 
parţial), în fapt este vorba de un conflict important al 
personalităţii în care se regăsesc trăsăturile menţionate.

Persoană cu inconstanţă, caracter schimbător în 
conduită (scriere şerpuitoare).

Tendinţă de deprimare în faţa realităţii, 
energie sau valoare morală insuficientă pentru a 
reacţiona pozitiv în faţa obstacolelor şi a situaţiilor 
care ies din normal, sentiment de neputinţă şi de 
culpabilitate, descurajare morală sau spirituală, durere 
sau întristare morală, nemulţumire de sine şi de alţii, 
trăiri însoţite de o revoltă intimă care ulterior (prin 
acţiunea surorii sale de a preda presei scrisoarea) 
devin publice.

H.Ploog visâvis de înclinarea moderată 
dreapta, ne spune că ar fi vorba de un tip nestăpânit, 
impulsiv, necontrolat la care tendinţa de inhibare 
(de care am amintit mai sus) care sa instalat este 
înlocuită cu tendinţa de acţiune, (partea stângă 
devine mai lată),

A.Vels, faţă de o scriere progresivă, vede un 
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subiect cu violenţă, caracter exploziv (exact ce sa 
întâmplat în partea a doua a scrierii şi sa produs crima, 
după ce se acumulase o serie de nemulțumiri). Pentru 
scrierea suspendată (primul „i” de la „umilit” şi „l” 
de la „cel”, ambele din rândul 5, „l” de la „calvar” din 
rândul 7, primul „l” de la „halul” din rândul 8), după 
Pulver, relevă frică şi angoasă, iar Dominque Prot 
(Les suspensions dans l’ecriture, monographie du 
GGCF, 1989) vorbeşte de anxietate (stare de nelinişte, 
de teamă nedesluşită).

Tendinţă de a judeca rău pe alţii, şi a vedea la 
ei ceea ce nu există decât în inconştientul subiectului 
(proiectare a sentimentelor de culpabilitate asupra 
altora), slabă activitate intelectuală (scriere în general 
egală), lipsă de cultură şi inabilitate grafică (scriere 
lentă). Spaţiile mari dintre litere (e vorba de partea 
a doua a scrierii, cea cu majuscule), după A.Vels, 
ar releva lipsă de judecată şi reflecţie, înclinare 
impulsivă şi sugestionabilă (care poate motiva 
actul de autodistrucţie, sinuciderea subiectului) şi, 
în acelaşi timp, ar reflecta tendinţe schizoide sau 
schizotimice, dar şi un contact social dificil şi cu 
resentimente. 

Caracteristicile grafice descrise mai sus (e vorba 
de ambele cazuri) traduc devieri caracteriale care se 
remarcă pregnant la criminali.

Se ştie, după Pinatel (La societe criminogene, 
Editura CalmanLevy, Paris, 1971) că personaliţatea 
criminală nu este un tip antropologic, o variantă a 
speciei umane, ea nu are nimic cu tipul lombrozian şi 
nici cu teoriile mult depăşite ale frenologiei. El arată 
că, la zdrobitoarea majoritate a marilor delincvenţi
criminali, se poate descoperi existenţa unui nucleu 
ale cărui elemente componente sunt: egocentrismul, 
labilitatea, agresivitatea şi violenţa afectivă, la care se 
pot adăuga şi altele. 

După constatările lui Pinatel, această constelaţie 
a personalităţii criminale este o structură dinamică. 
Ea este reunirea şi asocierea de componente dintre care 
niciunul nu ar fi anormal în sine, ci doar în acțiunea, 
în interacţiunea lor. De aceea, personalitatea criminală 
trebuie să fie considerată ca un rezultat şi nu ca un dat. 
Toate celelalte componente psihologice care pot fi 
găsite la criminal de fapt nu sunt în niciun fel de relaţii 
cu trecerea la act, ci numai cu modalităţile de execuție 
a crimei.

Constantin RADU
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ÎNFRUMUSEȚAREA  RĂULUI 

Victor VERNESCU

Stăteam în una din zilele acestea, 
cea cu hramul blândului Apostol 

Andrei, căzut, nici nu știu de ce, pe gânduri 
nu din cele mai tonice. Ce o fii vrând oare să 
însemne, mă întrebam, zicala aceea că «dacă 
semeni vânt, culegi furtună?». Bine, bine, îmi 
spuneam, dar cum să fii atât de masochist 
încât, după ce cunoști zicala, să continui să o 
pui în ... operă!?

Răspunsul mia venit indus, de altfel, 
de evenimentele majore ale ultimului an, 2019. Evenimente 
succesive semănării prin toate căile și prin toate mijloacele 
dacă nu a vântului (pentru care, bag samă, îți trebuie 
niscaiva abilități și priceperi), atunci a urii, pentru că 
bilanțul ultimelor trei decenii trecute nea demonstrat 
cu cifre și cu fapte că pe ură de te cațeri, mari victorii 
dobândești. Că victoriile astfel dobândite sunt egoiste căs 
numai pentru tine și, eventual, pentru un cerc îngust de 
sprijin, nici nu mai contează, o altă zicală povățuindune că 
oricând «maieul este mai aproape de corp decât cămașa».

Și, ca să îmi arăt bunăvoința, voi reduce termenul 
acela de trei decenii la jumătate și anume, la acea jumătate 
mai apropiată de vremurile noastre și timpurile curente, 
atunci când ura a fost mai abitir cultivată de sa ajuns 
acum să nu mai știu de suntem în primele două decenii ale 
mileniului trei, abia început,  sau întorși la mijloc de veac 
douăzeci?!

Artizanii semănării urii și beneficiari ai roadelor 
acestei semănături de cultivare asiduă a urii în acești ani 
încearcă, ori de câte ori au ocazia, să dreagă busuiocul, 
înfrumusețând cu vorbe răul urii cultivate cu osârdie, 
nebăgând de seamă sau mergând pe dictonul că mijloacele 
nu contează, ci doar scopul, se străduie să generalizeze 
binele lor, translatândul peste aria întregului (țară și popor) 
ignorând realitatea că plapuma cu avantaje este mult prea 
mică, abia dacăi acoperă pe toți cultivatorii de ură (sau, 
poate că, în tradiția de slugă de care, de un timp, nu ne 
mai putem dezbăra, ne bucurăm – mă rog, cine se bucură 
– că „binele” adus de ură îl satisface pe stăpân și asta este 
adevărata blagoslovenie).

Cum spuneam, ma pus Naiba (da, da, Naiba în 
mod sigur, el bucurânduse de roadele izvorâte din sămânța 
urii cultivate) să trag cu urechea (tot un obicei drăcesc) la 
discursurile rostite acum, la aniversarea a una sută unu ani 
de la Marea Reîntregire (mare dar nu completă) a obârșiei 

neamului nostru românesc, (urmaș al celei 
mai vechi seminții statornicite și rămase peren 
aici la răscruce de  drumuri, de vânturi și, mai 
târziu, de imperii) neamul mândru și tenace 
al străbunilor getodaci. (Repet aici și acum 
pentru a nu știu câta oară acest adevăr, chiar 
dacă știu căi fac astfel, pe mulți năimiți, fie 
ei și de neant, să strâmbe puternic din nas). Ei 
bine, atâta ipocrizie și atât cinism pe centimetru 
pătrat de hârtie nu mia fost până acum dat să 

aud. Și pentru a nu rămâne numai la afirmații fără acoperire 
mă voi limita doar la câteva discursuri ale unor persoane/
personaje mai reprezentative (fie și numai prin poziția 
ocupată la scara întegii țări sau prin cantitatea de ură 
însămânțată), în primul rând la primul între pateri, nimeni 
altul decât președintele KW Johanis, cel neîndestulat încă 
de roadele de până acum ale urii cultivate (șii greu de 
intuit limita dorinței și a poftei sale de îndestulare, tocmai 
acum când este atât de aproape de poziția autocrată la care 
tânjește, se pare, încă din scutecile cisnădiene).

În discursul său rostit în ședința solemnă a Camerelor 
reunite ale Parlamentului României, în ziua de 02 decembrie 
2019, acesta spunea silabisind din textul cel avea în față 
„Aducem, așadar, astăzi un cuvenit și pios omagiu tuturor 
înaintașilor care s-au jertfit pentru propășirea națiunii 
române, sporind, cu fiecare generație, prin trudă și sânge, 
această lucrare de glorie, astfel încât noi și copiii noștri să 
putem privi înainte cu deplină încredere în viitor. Apărând 
principiile de căpătâi ale națiunii noastre europene, mulți 
români au pierit în războaie ori în negura anilor grei de 
dictatură. Sunt românii care și-au dat viața pe fronturile 
de luptă, în teatrele de operații din întreaga lume pentru 
apărarea intereselor României, în închisorile comuniste 
sau în zilele sângeroase ale lui Decembrie 1989”. 
Observați că, nenominalizând „principiile de căpătâi”, 
avansează o idee improprie poporului nostru care nu șia 
propus niciodată săși dea viața pe fronturile de luptă din 
teatrele de operații din întreaga lume. Să nu confundăm, 
îmi șopteau gândurile mele, dorința din neam cu obligațiile 
asumate de conducători obedienți care, pentru o bătaie 
încurajatoare pe umăr sau o șapcă ponosită cadorisită sunt 
dispuși să trimită la moarte fiii țării, pe unde nici Dracul 
nu șianțărcat iapa, fără nicio legătură cu „principiile de 
căpătâi” ale nației.

În discursul său președintele nu a sărit (și bine a 
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făcut) peste un pasaj cu profunde semnificații: „Faptele 
de vitejie ale înaintașilor, hotărârea și curajul cu care au 
luptat pentru îndeplinirea obiectivelor naționale, jertfa 
de pe câmpurile de luptă, forța extraordinară cu care 
s-au opus regimurilor criminale ale secolului XX trebuie 
să ne fie modele și să ne ghideze toate acțiunile pe care 
le întreprindem pentru binele țării noastre”. Dar, mă 
întreb în singurătatea gândurilor mele: de ce nu putem să 
ne dezvoltăm ca stat independent, cu o concepție proprie 
despre viață și societate, păstrând relații bune de strictă 
vecinătate și de colaborare cu toate statele lumii? Am în 
vedere, între altele și spusele recente ale președintelui 
„partenerului nostru strategic” care, la Zagreb în Croația, a 
spuso răspicat și apăsat, acoperind astfel de și cu autoritate 
aceleași spuse de noi  în repetate rânduri că apărarea 
fiecărui partener NATO este obligația, în primul rând, a lui 
(partenerului) însuși și abia mai apoi a celorlalți parteneri 
de Alianță…

Întrebarea aceasta rămâne retorică atât timp cât 
președintele, cultivator și beneficiar, este mai preocupat 
de propriile roade decât de interesul general al țării. „Deși 
ne-am confruntat cu numeroase tensiuni și conflicte, cu 
instrumentalizarea politică a unor teme sensibile și cu 
încercări de adâncire a faliilor din societate, marele câștig 
al acestui an (cu referire sigură și directă la 2019) este 
faptul că românii, prin votul lor, au spus clar și răspicat 
că vor o Românie pro-europeană (cum de a omis să 
spună „o Românie normală”?!), puternic atașată valorilor 
democrației și ale statului de drept, o țară prosperă, cu 
sisteme publice performante, cu o justiție independentă, cu 
o clasă politică aflată în slujba cetățenilor”. Ei bine, fraza 
aceasta, nu știu cinea scriso, este plină de ipocrizie, de 
cinism și de autosuficiență. Cine a întrebat poporul acestei 
țări dacă dorește să fie „European?”. Nimeni, pentru că 
întrebarea ar fi lipsită de sens. România, și implicit poporul 
ei, este o țară europeană, îndrăznesc chiar să spun cea mai 
veche din Europa. Cum poți pune, așadar, o asemenea 
întrebare?! Iar ideile de democrație și de dreptate socială au 
fost mobilurile marilor frământări sociale încă de dinainte 
de regatul lui Burebista. Nu are altceva de făcut președintele 
de azi al României decât de a încerca un studiu individual 
și personal al istoriei vechi a Europei și a neamurilor ce 
sau perindat pe aici pe unde strămoșii noștri îi primeau 
ca oaspeți și erau tratați ca victime și slugi și nu numai 
perioada de istorie contemporană ilustrei sale persoane…

Mergând pe firul propriilor beneficii, în discursul 
său președintele se oprește un pic (nu prea mult, e bine 
să se cunoscă înălțimea fileului) la diaspora și numai în 
secvența beneficiilor electorale aduse de aceasta. Încărcat 
de ipocrizie, în acest context domnul Johanis a dat citire 
unei fraze chiar cinice: „ Noi, cei care conducem destinele 
națiunii noastre, avem datoria fundamentală față de cei 
pe care îi reprezentăm să le respectăm pe deplin aceste 
opțiuni, iar voința lor să fie lege pentru noi!”. Cum se 
suprapune asta, mă întreb, cu dorinta aceluiași Johanis de 
marginalizare sau chiar de lichidare a acelora care nutresc 
alte valori sociale sau politicodoctrinare decât cele pe 
care domnia sa, din interese individuale și meschine și 

le asumă? Și, întrebarea succesivă este, de ce răstoarnă 
adevărul privind constituirea  actualei diaspore? Este 
îndeobște cunoscut că esența constituirii actualei diaspore 
o reprezintă motivațiile și principiile de natură economică 
și nu politică. Pentru că, dacă ar fi vorba de principii și 
motivații politice, atunci, amestecul și sprijinul acordat de 
domnia sa ca președinte în funcțiune ar fi în contradicție 
cu Constituția, cum în contradicție cu morala se află 
discriminarea pozitivă în condițiile de vot prin avantajele 
create acesteia, diasporei, față de majoritatea votantă care 
se află în țară. Dar ce mai contează pentru „divinul” Johanis 
constrângerile și libertățile constituționale ori morale?!

„Avem nevoie, mai mult ca oricând, de coeziune 
în jurul marilor proiecte naționale, de unitate, consens, 
toleranță și solidaritate”, mai spune în discursul său 
domnul Johanis. Dar cât de fals si de ipocrit sună aceste 
cuvinte când sunt spuse de domnia sa!!!  „Mă onorează 
și mă responsabilizează, în același timp, să fiu parte 
a proiectului de reconstrucție a României”, spune în 
încheierea expunerii sale în fața camerelor reunite ale 
Parlamentului președintele Johanis. Onorantă această 
conștientizare a rolului său ca președinte, gândurile însă 
numi dau pace și mă frământă cu întrebarea de bilanț: care 
sunt rezultatele primului ciclu de cinci ani de mandat?

Când, în discursul ținut la întâlnirea de gală din 
seara zilei de 01 decembrie 2019 de la sediul președinției, 
președintele se referă la cei treizeci de ani de la 
evenimentele din decembrie (pe care domnia sa le numește 
Revoluție), aproape că îmi dă fiori: domnia sa se pronunță 
cu certitudine la încheierea unei etape dificile din istoria 
noastră.  Ce știe domnia sa despre un viitor încă neexprimat 
de „independenta” noastră justiție? „Doar împreună, cu 
speranță și încredere, implicați, uniți și solidari avem 
puterea să construim România europeană, modernă și 
puternică!”. Numai că, greu de răspuns dorințelor de unire 
când din tot discursul său se desprinde dorința ca viitorul să 
consemneze un singur model de gândire și de acțiune. Oare 
în Coreea de Nord se spune altfel?

De altfel, în întregul discurs de la întâlnirea de 
gală (în care o parte a eșichierului politic se pare că nu 
a fost  invitată, cu excepția președintelui uneia dintre 
camerele parlamentare), președintele sa lansat în rostirea 
unor șabloane, nu mereu duse până la cap și nici cu 
grijă și semnificație atent alese. Spune domnia sa: „Nu 
întâmplător, data de 1 Decembrie a devenit sărbătoarea 
națională a României după Revoluție. De atunci și până 
astăzi ea este, în conștiința noastră, un simbol al libertății 
obținute prin jertfă, în 1918, ca și în 1989”. Pot oare să 
mă gândesc că  ziua de 9 mai, ziua independenței poate fi 
un simbol mai puternic al aspirațiilor poporului român din 
toate provinciile ce formau, de secole și de milenii, poporul 
cu cea mai veche și statornică obârșie europeană, încă 
de atunci când ideea de Europă nici nu exista? Gânduri, 
simple gânduri!

Mai spune președintele: „ În 1918, națiunea noastră 
s-a născut ca expresie a viziunii elitelor sale, care au 
continuat și au desăvârșit idealurile pașoptiste, dar care 
au înțeles și importanța asumării valorilor occidentale, 
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făcându-se astfel posibilă modernizarea societății în plan 
politic, economic, în știință și în cultură”. Păcătoasele mele 
gânduri ce numi dau pace se  afundă mereu și mereu către 
eroul colectiv din rândul căruia se desprind elitele, din care 
se individualizează ca lider eroul individual…. Este această 
exprimare a președintelui un mod simplist de interpretare, 
un fapt vinovat și un mod sectar de gândire. Eroul este parte 
a poporului său, cel ce se desprinde ca o elită și își asumă 
greaua responsabilitate de a conduce acțiunea până la 
reușita finală sau la înfrângere, fie ea și numai vremelnică. 
Actul de la 01 decembrie 1918 nu a făcut, din acest punct 
de vedere, excepție. Elitele care au trudit la făurirea visului 
de veacuri nu ar fi reușit fără eroicele lupte de la Mărășești. 
Mărăști și Oituz, evenimentele politice din Basarabia și 
Bucovina susținute de mari adunări populare șifără masa 
aceea mare și impresionantă adunată pe Câmpul lui Horea 
din Alba Iulia, și toată mobilizarea comunităților românești 
din Transilvani, toți aceștia formând eroul colectiv, făuritor 
de istorie nemuritoare. Principiul pe care sa constituit statul 
roman întregit a fost Acela al autodeterminării popoarelor. 
„Marea Unire din 1 Decembrie 1918 a conferit României 
o nouă poziție geostrategică în partea noastră de lume”, 
spune președintele în discursul său .Dar acesta a fost un 
secular destin al poporului acestor spații, destin ce la 
așezat, inexorabil, ca scut al restului de continent European, 
cu sentimentele sale de stăpân sacru al pământurilor și 
apelor, al codrilor, al munților și al întregii firi ce mărginesc 
Carpații de la Dunărea bătrână (Istrul cântat de Ovidiu) și 
până în Tatra și de la mereu feciorelnicul Nistru până în 
lunca molcomei Tise.

Dar președintele nu se jenează să citească din 
materialul avut în față la întâlnirea de la Palatul Cotroceni, 
pasajul în care se afirmă: „Mă adresez dumneavoastră 
la sfârșitul primului mandat de Președinte al României. 
În acești ani am avut marea onoare de a da cinstire 
Tricolorului și Zilei Naționale în numele tuturor cetățenilor 
patriei noastre”. Înălțător, nu? Este trist însă că uită 
momentele anului 2018 când  sa străduit să arate lumii o 
națiune dezbinată în  momente solemne când a încercat să 
confiște pentru propriai demnitate devoalânduși tendințele 
moștenite de unic stătător  și dominator de destine!

Iar declarația imediat succesoare: „Am făcut-o cu 
respect pentru Marea Unire, cheia de boltă a procesului 
de edificare a modernității noastre europene”, mă duce cu 
gândul că acționează dintrun crez și o credință interioare 
și dintrun calcul fariseic. Gândurile mele mă fac să cred 
că din conștiința președintelui de azi, în funcție, ce a 
pornit întrun nou mandat, nu sau șters obiceiurile de a 
se considera parte a unei națiuni superioare, parte a acelei 
monstruoase uniotriumnationum. Si, părânduise parcă 
insuficient spus, a ținut să precizeze ca: „Am făcut-o cu 
conștiința faptului că 1 Decembrie 1918 rămâne actul 
istoric fundamental al nașterii unei națiuni de cetățeni”,  
dorind parcă să ascundă că națiunea română era din 
veacuri și milenii națiune majoritară pe aceste teritorii și 
nu sa născut ca un miracol pe Câmpul lui Horea de la 
Alba Iulia unde sau adunat în acel an 1918 doar o sută 
de mii, trimiși acolo ca reprezentanți proprii ai mulțimii 

până atunci oprimate și îndrituite de aceea săși arate 
voința sa de emancipare. Domnia sa nu a scăpat nici cu 
această solemnă ocaziune să vorbească și să se pronunțe 
fără exemplificări de fapte și nominalizări de oameni sau 
grupuri despre „încercările unora de a devia România de 
la parcursul său euro-atlantic”.  Vinovatele mele gânduri 
mă fac să cred că principiul său de dascăl cei spune că 
repetiția este mama învățăturii îl îmboldește să nu rărească 
picătura chinezească aducătoare de venin în conștiințele 
mai slabe pentru a menține trează o veșnică suspiciune și 
sperioasă îndoială”.

„Îmi doresc, continuă domnia sa, să onorăm 
moștenirea înaintașilor noștri prin acțiune politică. Nu 
trebuie să avem odihnă până ce nu împlinim aspirațiile 
părinților și bunicilor noștri de a face din România o țară 
prosperă, în care să ne placă să trăim, în care să ne simțim 
în siguranță, liberi și mândri de a fi cetățeni români! 
De energia și dăruirea pe care le investim în apărarea 
libertății și democrației depinde ca România să funcționeze 
ca un stat de drept, ca o societate a respectului drepturilor 
fundamentale ale omului, a toleranței și incluziunii 
sociale”.

Dar, de ce gând al meu nebun te duci cu tendință 
spre semantici ipocrite când auzi din aceeași gură cuvinte 
ce împreunate sună fals după atâtea și atâtea răbufniri, pe 
parcursul ultimilor cinci ani continuatori ai altor zece de 
dinainte lor, atunci când rostesc gânduri ce ar trebui să fie 
dominante tot timpul și nu numai la ocazii festive că  „Doar 
împreună suntem puternici! Doar împreună descătușăm 
întregul potențial al națiunii noastre! Doar uniți ne punem 
în valoare resursele imense de inteligență și creativitate, 
pentru a face performanța de care știm cu toții că românii 
sunt capabili”.

*

Mă opresc aici, limitândumă (nu fără motiv) doar 
la cele două discursuri ale președintelui scrise, după cât se 
vede, de cineva cu o cât de câtă înțelegere a cuvintelor și 
a bunei cuviințe exprimate prin semantica lor. Am evitat, 
pentru protecția urechilor dumneavoastră, luările de 
cuvânt, să spunem, prezentate de premierul abia uns Orban, 
ori de doamna Gorghiu sau reprezentantul USR (al cărui 
nume realmente îmi scapă). Pentru mine, în particular, ca 
veșnic admirator și susținător al „sexului slab”(!), îmi pare 
neverosimilă atitudinea de ură și de răutate în exprimările 
unei femei. Și totuși…

Parcă ar exista o întrecere între actualii noștri 
oameni politici, reprezentanți ai partidelor parlamentare 
și nu numai, de cine poate coborî mai mult în subsolul 
limbajului curent pentru ași reliefa mai convingător 
cultura elevată din grotele existențiale proprii. Mă 
justific în aceste afirmații cu doar douătrei citări, astfel: 
1. „Unde este șobolanul PSD? Unde este Fifor? Să vină 
șobolanul la mine!” 2. „Când narcisismul devine patologic, 
bichonul începe să se creadă pitbull”. 3. Dar culmea între 
cele selectate pentru azi o reprezintă postarea publică a 
vicepreședintelui PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan: 
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„Acestui bou patentat, de o aroganță oarbă, un nimeni în 
drumul cu perucă în loc de păr, îi este rușine de numele 
său, cât de imbecil să fie individul încât să îi fie rușine 
de propriul lui nume «Orlando minte puțină»? Doamne 
ferește! Boul nu e bou destul dacă nu e și fudul, arogant ca 
un gâscan …”

Oare nuși dau toți aceștia, începând cu președintele, 
seama că efectele secundare (dar majore la nivelul întregii 
societăți) ale cultivării și întreținerii urii sunt miile de 
cazuri de brutalitate din societate, de răpiri, de violuri, de 
tulburare a ordinii publice rămase nesancționate pentru că 
însăși justiția a început să acționeze pe sprânceană de te 

face să bănuiești că acționează la comandă?
Doamne, unde or fi timpurile și oamenii cu 

replici tăioase dar sclipitoare precum acel schimb de 
„amabilități” dintre profesorul Nicolae Iorga aflat la tribuna 
Parlamentului României și inginerul Ion I.C. Brătianu aflat 
în aula aceluiași Parlament: „Ce putem învăța noi de la un 
inginer?”; „Măsura, domnule profesor, măsura!” …

Ce mai pot spune eu? Răul rămâne rău, oricât am 
încerca al înfrumuseța prin vorbe. Fie ele și iscusite, altele 
decât cele din exemplele de mai sus….

Victor Vernescu

Luminița Gliga, Riding Soul, acrylic on canvas, 60 x 40 cm
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EVENIMENT

În ziua de 21 decembrie 2019, ora 11,30, în sala 
mică (D.P. Perpessicius) din clădirea Muzeului 

Național al Literaturii Române/București, celor prezenţi, 
cca. 4050 de invitați, editura Betta și revista Arena literară, 
prin reprezentantul lor, scriitorul Nicolae Roșu, leau 
pregătit un festin literar de zile mari: multipla lansare de 
carte, constând în prezentarea volumelor editate în contul 
premiilor la ediția a IIIa/2019 a Concursului Național de 
Proză Scurtă „Nicolae Velea”. Acestea fiind: „Triunghiul 
Bermudelor” de Dan Tipuriță (premiul I); „La porțile 
vieții” de Eugenia Duță (premiul II) și „Don Quijote pleacă 
la război” de Tudor Cicu (premiul III), dar și premiile 
speciale  Ana DobrePelin cu „Secretele Otiliei” (premiul 
Constantin Stan); Marina Costa cu „Ocrotiți de sirene” 
(premiul Fănuș Neagu) și Anca Preda cu „Exod în lacrima 
lui Dumnezeu  (premiul Ludmila Ghițescu).  

Nicolae Roșu are trac şi emoții cât cuprinde. E firesc. 
Sala e plină cu scriitori, oameni de cultură, îndrăgostiţi de 
poezie şi literatură veniţi din toate părţile. Printre aceștia: 
Victoria Milescu, Nicolae Georgescu, Emil Lungeanu, 
Geo Călugăru, Victor Atanasiu, Florentin Popescu, Marian 
Ilie, Lucian Gruia, Aureliu Goci, Marian Dumitru ș.a. 
Nicolae Roșu în poziția de moderator face tot efortul să 
capteze prezența cu sufletul pe care nil pune în palme, iar 
ascultătorului trebuie să i se inducă sentimentul că se află 
dinaintea unui festin literar, ca cel de la o gală a Poeziei. 
Prezentarea sa are ca țintă informarea invitaților cu privire 
la cărțile editate la Betta și premiate la concurs, de a afla 

HABENT  SUA  FATA  LIBELLI
21 decembrie 2019 – Lansări de carte 

la Muzeul Național al Literaturii Române, București 

Tudor CICU

clasamentul prozelor trimise juriului și numele celor șase 
autori care se află dinaintea invitaților prezenți la marea 
confruntare cu criticii și scriitorii care leau citit cărțile 
editate. În timpul prezentărilor mă gândesc la cele spuse 
cândva de criticul Eugen Simion, care arăta întro mai 
veche lucrare că astfel de clasamente sunt, fireşte, absurde 
fiindcă nu putem afla, ori şti vreodată dacă scriitorii care 
se bucură de cea mai mare reputaţie sunt, implicit, şi cei 
mai citiţi. Istoria universală a marilor creaţii e memoria 
generaţiilor ulterioare, iar după Borges, aceasta nu exclude 
invenţia sau eroarea. Parabola celui care alergase pe o 
sanie trasă de câini, alergând, intens, înspre Polul Nord 
cu gândul de a ajunge mai repede şi aşi instala drapelul 
de prim cuceritor, este cât se poate de elocventă în a 
demonstra că şi în căutarea unui clasament, indiferent cine 
lar propune, se pot creea erori, omenești de altfel. Dacă 
vom face şi noi o asemenea greşeală, neam trezi ca acel 

navigator gonind către Polul Nord şi constatând 
la ivirea zorilor, dimineaţa, după ceşi analiză 
busola şi studie hărţile, că se afla tot mai la sud 
de locul de unde plecase. Gonind cu sania pe o 
banchiză imensă de gheaţă, curenţii oceanului 
„mânaseră” toată noaptea, banchiza, tot mai 
către Sud. La prima vedere, ori în amintire, 
aventurile, fie că ascund cerințe ale imaginaţiei, 
fie că reflectă năzuinţa ascunsă a scriitorului 
care a ţesut neuitata poveste, sunt magii în mâna 
prestidigitatorului (scriitorul), acolo pe câmpul 
tărâmului imaginat în scris, dar şi proiecţii don
quijoteşti în povestirile unor fiinţe cu aplecare 
spre filele ce aşteaptă a fi umplute cu astfel de 
istorii. Iar memoria scriitorului e un labirint 

continuu. Scriitorul e un purtător al flăcării ce va scoate din 
povestea sa  Frumusețea la liman. 

Acum, când scriu aceste rânduri, mă gândesc la cele 
spuse de scriitorul Florentin Popescu: „câtă viață, atâta 
literatură”, reprezentând nu numai definiția realismului în 
scriitura autorilor de față, ci și adevărul de netăgăduit care va 
avea asupra cititorului și un mare câștig: va învăța din cărți 
tot atât de mult cât au învățat scriitorii de la viață. Cititorul 
știe că lui Don Quijote al lui Cervantes (tratat în eseul din 
cartea mea) lupta cu morile de vânt îi reușise fiindcă acesta 
iubise mai mult lupta decât succesul ori victoria. Gândesc 
și eu ca Don Quijote pentru că și cititorul are propriile 
lui vise înregimentate în diverse bătălii. Lumea întreagă 

Autoti premiați
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dezvăluită de scriitura fiecăruia dintre autorii de față (ne 
sugera Nicolae Roșu) se desfășoară în fața cititorului ca 
un labirint, iar focul polemicii, la care este invitat criticul 
care se va apleca asupra câte unui autor, este o chestiune 
secundară. „Şi lumina luminează în întuneric şi întunericul 
nu a cuprinso.” , stă scris în Cartea Cărților, îmi vine mie 
în minte. Cuvântul ca și lumina este o chemare..., a unui 
om către alt om, în vederea unirii/comuniunii lor, ori de a 
defini logic lumea în care trăim. Iar modalitatea prin care 
criticul va face comuniunea dintre autor și cititor „poate fi 
construit pentru a reliefa un portret de scriitor, sau poate 
fi interesant prin opinii, idei, lămurirea unei atitudini”, 
spune moderatorul. „Oricare carte dintre acestea de față, 
nu e o carte ușor de citit, e o carte grea –   precizează 
Nicolae Roșu , o carte care induce și cititorului spaimele și 
gândurile coșmarești din viața personajelor.” Ascultăm cu 
toții cuvântul criticilor care iau citit pe cei premiați:

    Aureliu Goci crede că prozatoarea Ana Dobre-
Pelin are avantajul unui critic literar cu o revistă în care 
publică aproape constant și chiar norocul unui loc cenaclist, 
în care e un privilegiu „să te întâlnești tot mereu printre 
scriitori și poeți cu o notă de originalitate în literatura de 
azi”. E autoarea care fructifică interesant rezultatul privirii 
înapoi, în timp ce relevă o lumepalimpsest dezvăluită 
cititorului printro succesiune de tablouri transpuse în 
cuvânt, așa cum au fost înregistrate de imaginația sa 
coordonată critic. Despre Marina Costa spune că este o 
prozatoare cu amprentă originală și cu ea sa schimbat ceva 
în profilaxia frazei feminine. Proza sa vine dinspre mit spre 
realitatea imediată și invers, liantul acestor teritorii fiind 
visul de detașare al prozei, ca niște flashuri transmise de 
memoria afectivă. 

     Ion  C. Ștefan 
ne vorbește despre 
cartea prozatoarei 
Eugenia Duță, ca 
despre o poveste care 
învăluie altă poveste. 
Remarcă aici, un „mit 
al prințesei” aflat 
mereu în căutarea 

adevărului care se tot îndepărtează ca o „fatamorgana”. 
Atmosfera  generală indusă cititorului este a unui roman 
autobiografic romanțat. 

     Victor Atanasiu dă, în cazul prozatoarei Ana 
Dobre-Pelin, verdictul de critic orientat spre proză și 
care convinge cu acest roman „Secretele Otiliei”, fiind o 
excelentă prozatoare feministă (e completat de Nicolae 
Roșu care citează dintro cronică a doamnei Eliza Roha: 
o bună „regie narativă” are proza care îți sare în ochi). 
Despre Dan Tipuriță (cunoscut îndeosebi ca poet), spune 
că își cunoaște bine meșteșugul poetic/liric și continuat 
în proza cu accente baladești. La Marina Costa, spune 
criticul, se observă că a surprins corect tragicul eveniment 
întro proză de ficțiune a unei realități izvorâtă și din 
fabulația cronicarilor vremii. În cazul prozatoarei Eugenia 
Duță, criticul e convins că aceasta stăpânește bine 
scriitura romanului psihologic și sentimental și ține bine 

frâiele unei opere de ficțiune. Amprenta generală e a unui 
triumf al imaginarului. La Anca Preda („poetă a calmului 
caligrafiat”), simte în versificație „o vânzoleală teribilă” 
a cuvintelor. Proza lui Tudor Cicu se distinge prin trăiri 
tragice, având (ca prozator) capacitatea de a medita pe teme 
clasice – în eseu  și tot aici, remarcă „împletirea firească 
între teme diferite”, dar și o „simplitate de ton în scriitură”. 
Ceva în stilul lui Ortega Y Gasset. 

Florentin Popescu (ceva mai reținut), spune că ar 
trebui să fim mai prudenți cu superlativele folosite pentru 
a nu cădea în autopastișare. Conform conceptului enunțat 
„câtă viață, atâta literatură”, crede că Ana Dobre-Pelin este 
o prozatoare autobiografică care are în scriitură și conotații 
livrești. Despre prozele scurte din cartea lui Tudor Cicu, 
criticul indică două direcții tematice: copilăria și trăirile 
oamenilor întrun sat de câmpie. Vorbește despre proza 
„Întoarcerea clopotului acasă”, amintind că și în concepția 
țăranului de la câmpie, clopotul bisericii „e pivotul în 
jurul căruia se desfășoară drama satului și a familiei care 
generează toată atmosfera povestirii”, iar autorul ei a intuit, 
în această povestire, „motivul clopotului” și conduce proza 
excelent. Încheie spunând: „autorul acestei cărți de proze 
scurte „a descoperit cheia de la ușa fermecată”. La Marina 
Costa, până și cititorul simte în prozele autoarei „drumul 
pe care la adăugat Andersen în poveste”. „Ocrotiți de 
sirene”, fiind o carte cu povești marine scrisă pe tărâmul 
documentației, pare a se apropia de proza de aventuri a lui 
Radu Tudoran.”

Nicolae Georgescu vine în fața auditorului cu o 
„critică verbală, de impresie”... de moment, am spune. Pare 
a nu fi de părerea lui Florentin Popescu, arătând că în proza 
Anei Dobre-Pelin, „găsim mai puțină viață și mai multă 
literatură” și îi remarcă „scriitura, nu stilul autoarei”, întrucât 
„este un autor care nu discută numai cu sine, cât mai mult 
cu publicul. Este un autor matur și un critic cu sine, în tot ce 
scrie, foarte percutant”. Despre Eugenia Duță e de părere 
că avem în față „o prozatoare care debordează de viață în 
toată scriitura sa”. Vorbind despre „momentul aparatului 
critic”, N. Georgescu e de părere că, în acest moment 
„critica literară ca instituție este o formulare timidă, când pe 
vremuri era o metaliteratură, dar azi recrează din cioburi” 
și adiacent va analiza activitatea literară în totalitatea ei, 
depistând doar centrele de maxim interes, de actualitate, 
punctând pe ceea ce corespunde curiozității și dorinței 
oamenilor de a cunoaște îndeaproape preocupările, ideile 
și faptele celor de la care se așteaptă precizări, răspunsuri, 
explicații despre un fapt ori eveniment, nicidecum a face un 
efort în a încerca să descurce iţele a multor întrebări care îl 
macină pe cititorul nostru. 

Ca ultim vorbitor, criticul, eseistul și prozatorul 
Emil Lungeanu face o radiografie la obiect a celor care, 
azi, șiau pus sufletul în palmele cititorului. Despre Dan 
Tipuriță spune că avem dinainte „un poet care scrie proză, 
este autobiografic, dar cu siguranță experimentează ceva 
nou.” La acest prozator, ce „parcă scrie în sânge, întrucât 
epicul este o reușită în cartea sa, cu toate că liricul se simte 
în frazare, proza de față este în sine o evoluție cu mult mai 
clasică și mai de actualitate”. Cu alte cuvinte, „realismul dur 
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al cărții sale este o reușită”. Iar despre „Secretele Otiliei”, 
a prozatoarei Ana Dobre-Pelin „interesează nivelul de epic 
în narațiune”, chiar dacă romanul „este unul autobiografic” 
și autoarea „are un stil îngrijit, își respectă cititorul și 
chiar anticipează preferințele cititorului asupra lecturii”. 
Emil Lungeanu punctează și faptul că ambii autori, atât 
Dan Tipuriță cât și Ana DobrePelin, sunt expuși unei boli 
profesionale numită proza.

În final, scriitorul Nicolae Roșu citește un fragment 
din „Secretele Otiliei” a prozatoarei Ana DobrePelin și din 
„La porțile vieții” a autoarei Eugenia Duță. Argumentează 
aceste preferințe ale sale cu pasaje din cronici scrise de Eliza 
Roha. Totodată își exprimă bucuria sufletească indusă de 
toți cei prezenți, cât și de apariția acestor volume la editura 
Betta. Apoi, fiecare autor premiat este rugat să adreseze 
participanților la manifestare câteva cuvinte despre carte și 
de ce nu: întâmplări deosebite din viaţa lor. Rând pe rând, 
sub privirile dornice de povești ale audienței, autorii (sub 
regia „punerii în scenă” de bagheta mentorului),  au puterea 
să exprime cele dinlăuntrul frământărilor cu care șiau scris 
cărțile, bucuriile, descoperirile în scris, supărările, trăirile 
lor.... Liniștea care se lasă în sala Perpessicius este o cucerire 
câștigată doar prin interesul ce va urma în lectura cărților 

celor amintiți mai sus cât și vorbelor celor care au făcut 
bucuria de a prezenta cărțile mai sus amintite. La final autorii 
sunt asaltați de cititorii care le solicită autografe. Discret, 
sunt tras deoparte de un participant la această frumoasă 
lansare și după ce îmi oferă o publicație independentă 
pentru cultură și informare „Gândul anonimului”, îngrijită 
și tipărită de Gheorge Indre. Tresar firesc. Cel care îmi face 
din revista aceasta un dar de suflet, nui nimeni altul decât 
ing. dr. Indre Gheorghe, fostul coleg de cenaclu literar de 
la căminele A și B (din regie) de pe vremea studenției la 
IPB București (Facultatea de Energetică), el cu 23 ani de 
studenție înaintea mea. O întâlnire neașteptată după 41 de 
ani. Răsfoiesc revista în fugă și dau de nume de scriitori 
publicați în paginile ei, multe cunoscute: Nicolae Cabel, 
Victoria Milescu, Lucian Gruia, Geo Călugăru, Theodor 
Răpan, Gheorghe Văduva... și Gheorghe Indre. Despre 
această zi, în concluzie pot spune că, în disputa scriitori/
critici, oameni de cultură/cititori, literatura a învins. La toți 
am simțit credința că „sabia spiritului” va învinge în timp și 
va croi calea spre mai multă îngăduință în lume.

Tudor Cicu
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Domnul inginer Gheorghe Indre mi-a 
lansat o adevărată provocare în momentul 
în care m-a invitat să scriu câteva rânduri 
despre ultimele trei decenii de istorie 
contemporană a României. Am 
acceptat-o cu plăcere dar 
mai ales ca pe un exercițiu 
de luciditate, acesta din 
urmă fiind în opinia mea o 
datorie de român. Spun asta 
deoarece imaginea acestui 
„prezent continuu” este  
elaborată fie de beneficiarii 
schimbărilor care au avut loc după evenimentele 
de la finele anului 1989, fie de nemulțumirile și 
mulțumirile celor care se aflau la vârste adulte în anii 
comunismului și care și-au transferat propriile imagini 
subiective și copiilor lor, în sfârșit de învingătorii 
geopolitici din 1989 – puterile occidentale care 
au învins regimurile comuniste. În aceste condiții, 
spiritele obiective și lucide sunt atât de puține și, 
în orice caz, fără capacitatea de a influența spațiul 
public. Istoricii înșiși urmează, în general, tendințele 
momentului, prin acceptarea imaginilor deja 
propagate. Dar oare de ce ar trebui să fim lucizi și 
obiectivi cu propria noastră istorie recentă, indiferent 
de vicisitudinile propriilor noastre vieți ? De ce nu 
ar trebui să ne înscriem și noi în corul celor mulți 
și foarte mulți care spun că România s-a schimbat 
foarte mult în bine, ba chiar că niciodată nu ne-a 
fost în întreaga noastră istorie atât de bine ca acum ? 
„Ce rost are, dragă domnule, să încerci să fii original 
când nu ai decât să copiezi din cărțile de istorie care 
s-au scris până acum? Un istoric original este demn 
de obștescul dispreț. Și ce, mă rog, sunt cărțile de 
istorie originale? Obrăznicii!” Acesta era sfatul pe 
care tânărul istoric din romanul lui Anatole France, 
Insula Pinguinilor, îl primea de la un confrate mai 
experimentat. Luciditatea și obiectivitatea sunt însă 
esențiale dacă vrem să însănătoșim România și să ne 
mobilizăm energiile naționale într-un proiect de țară. 
Imaginile false despre noi înșine sunt ca un opium care 
ne ține în letargie. Iar ultimii treizeci de ani de istorie 

românească sunt o succesiune de imagini 
false care ne-au făcut, ca nație, să ne pierdem 
busola. Numai atunci când popoarele, prin 
elite, au o idee clară unde se află, ce au de 

făcut și sesizează încotro se îndreaptă istoria, 
se pot înscrie pe o traiectorie de progres. 
Așa a fost între 1848 și 1878 când, în numai 
30 de ani, poporul român a reușit să facă 
prima unire, să creeze statul modern și 
să-i obțină independența. Următoarele 
trei decenii au însemnat o dezvoltare fără 
precedent a statului român care face un 
salt din categoria micilor puteri în cea 

a puterilor regionale, devenind un punct de atracție 
pentru românii din interiorul arcului carpatic și 
un adevărat model pentru popoarele și statele din 
Balcani. Lucrările de infrastructură devin la acea 
vreme reprezentative la nivel european: podul de la 
Cernavodă, realizat în numai 5 ani (1890-95) era cel 
mai lung din Europa, iar silozurile de la Constanța 
erau primele construcții din lume din beton armat 
(1904-1909). În ultimii treizeci de ani scurși din 
decembrie 1989, poporul român a privit însă mersul 
istoriei printr-o lentilă deformată. De ce ? Pentru că 
mare parte din elitele oligarhice care au acaparat 
statul nu au avut și nu au cultură și orizont strategic. 
Într-un context istoric și economic deosebit de 
favorabil, România a devenit un spectator al scenei 
internaționale, și-a pierdut structura complexă a 
economiei, a dispărut de pe harta internațională a 
cercetării, a intrat în al 28-lea an de declin demografic, 
instalându-se durabil în rândul celor mai sărace țări 
ale Europei. Totodată, diferențele regionale s-au 
accentuat, existând pericolul ca peste ani să afecteze 
însăşi coeziunea statului. Şcoala românească, de mare 
tradiție, a ieșit din marile clasamente internaționale. 
Mall-urile frumoase, cartierele de clădiri de birouri 
care seamănă cu cele din occident, zonele rezidențiale 
opulente dezvoltate fără nicio regulă de urbanism 
rațional și sentimentul de împlinire al oligarhiei 
sunt numai imaginile unui progres superficial, 
vitrina care acoperă dezastrul. Sunt treizeci de ani 
de declin în ciuda integrării în NATO și în UE care 

TREIZECI DE ANI DE ISTORIE 
CONTEMPORANĂ ROMÂNEASCĂ 

Ștefan POPESCU
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ne-au clarificat situația geopolitică și ne-au inclus 
în cele mai selecte cluburi ale scenei internaționale. 
Principalul indicator ce nu poate fi contestat de 
nimeni este exodul de neoprit al populației tinere 
care ne plasează pe locul 2 în lume, după Siria. Acest 
exod nu este numai semnul subdezvoltării cronicizate 
dar mai ales al lipsei încrederii în viitorul acestei 
țări. Cauzele acestui fenomen nu sunt în primul rând 
materiale ci psihologice. Remitenţele de miliarde de 
euro anual ale românilor din afară au compensat în 
mod generos incapacitatea oligarhiei de a asigura 
perspective decente pentru populația rămasă în 
țară dar au creat încă o imagine falsă a dezvoltării 
unor zone întregi ale României prin vilele construite 
pe model italian și spaniol. Această schimbare de 
peisaj nu a însemnat nimic sau aproape nimic sub 
aspectul viabilității economice a zonelor respective. 
Aceste remitențe sunt atât de lăudate de guvernanții 
și politicienii de la București fără a se aminti însă 
și prețul enorm plătit de țară care se goleşte de 
populație și care astfel își vede năruită capacitatea 
de creștere economică pe termen mediu și lung ( deci 
orice posibilitate de a recupera decalajele faţă de 
ţările din vest), de sutele de mii de destine afectate 
iremediabil (copii lăsați în grija  bunicilor, rudelor 
sau chiar pe  cont propriu; energii risipite – muncitori 
calificați,  oameni cu studii medii şi chiar superioare 
angajați  ca zilieri şi îngrijitori de bătrâni; sute de mii 
de copii născuți  pe alte meleaguri şi  tot mai rupți de 
identitatea românească).  

O altă imagine falsă este cea a creșterii PIB-
ului României de foarte multe ori, fără a se  preciza 
şi structura  capitalului din economie,  structura 
economiei “naţionale” şi  dispariția domeniilor de 
vârf, cu înaltă valoare adăugată – elemente care dau 
consistenţă strategică  statului şi direcție societății. 
Acești ultimi 30 de ani au înregistrat dispariția 
unor domenii de tradiție, construite cu sacrificiile 
poporului român, energia, pasiunea şi priceperea 
unor specialiști,  precum industria utilajului 
petrolier, a industriei petrochimice, a aeronauticii, 
a industriei de armament, a electronicii, a industriei 
de echipamente energetice și a echipamentelor 
pentru agricultură. Branduri de succes, care nu 
duceau lipsă de comenzi mai ales pe piețe externe, 
au fost distruse de elemente ale elitei oligarhice 
postdecembriste. Amintesc Uzinele Aro, Electroputere 
Craiova, fabrica de diamante sintetice (în momentul 
distrugerii criminale a acestei fabrici, numai 4 țări 
din lume dispuneau de asemenea capacități – SUA, 
Rusia, Suedia și România), Uzina de Utilaj Petrolier 
Târgoviște, Tractorul Brașov, Combinatul de Oțeluri 
Speciale Târgoviște. Lipsa unei tranziții economice 

raționale a avut mai multe efecte dintre care amintesc:
Plecarea din țară și/sau deprofesionalizarea 

unui număr considerabil de muncitori calificați, 
dispariția învățământului preuniversitar tehnic, 
declinul învățământului universitar politehnic, 
declinul iremediabil al cercetării, un adevărat exod 
al inginerilor în condițiile în care lumea își făcea 
intrarea în cea de-a patra revoluție industrială.  

- Dispariția unor domenii care ofereau o 
bază de cooperare cu alte state ale lumii și ofereau 
politicii externe românești deschidere și consistență. 
Acest lucru a dus automat la încetarea cooperării cu 
foarte multe state ale lumii, restrângerea orizontului 
geografic și ariilor de interes din Asia, Orientul 
Mijlociu, Africa și America Latină, inclusiv cu cele 
din vecinătatea cea mai apropiată cum este Europa 
de Sud-Est. Posturile diplomatice au devenit simple 
posturi de prezență și consulare iar nu de cooperare. 
Cooperanții români erau adevărați ambasadori ai 
României, la fel obiectivele realizate de ei – rafinăriile 
din Pakistan și Iordania, Institutul Petrolului din 
Banguy etc. etc. pentru a vorbi numai de diplomația 
energetică a României. Grație acestei cooperări și 
formării de specialiști în universitățile românești, 
numeroase țări din emisfera sudică votau automat 
candidaturile românești în organizații internaționale. 

- Dispariția sau subțierea până la irelevanță a 
unor domenii de viitor precum electronica, industria 
aerospațială și industria de armament.  

- Simplificarea extremă a economiei românești 
care ne-a afectat și schimburile cu economiile 
complexe occidentale și capacitatea de a atrage 
investiții majore, cu înaltă valoare adăugată. A nu 
se uita că nucleul dur al UE este format din acele 
țări ce au capacități industriale relevante și care 
pot lua parte la parteneriate paneuropene : Airbus, 
Ariane, Alianța Bateriilor, programul Galileo (GPS-
ul european) etc. etc. – acestea trasează centrul și 
periferiile în UE iar noile axe de finanțare (Banca 
Climatică, fondul european pentru industriile militare 
etc.) sunt destinate țărilor care au capacitatea de a 
participa la astfel de programe.  

- Cvasi-dispariția cercetării a dus la dispariția 
limbii române ca limbă a tratatelor științifice. Astăzi 
limbajul științific românesc este inundat de termeni 
împrumutați fără nicio adaptare din engleză.  

- Un copil când deschide ochii în lume are 
nevoie să creadă în capacitatea țării sale de a avea 
realizări excepționale. Numai așa capătă încredere în 
viitorul țării sale și dobândește credința că energia 
lui nu se va pierde rămânând acasă. 

Efectele dispariției țesutului industrial și de 
cercetare-dezvoltare îl resimţim și prin faptul că 

EVOCĂRI DIN ISTORIE
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start-up-urile de vârf sau unicornii migrează în 
afară: unicornul Uipath (automatizare robotică și 
inteligență artificială), cu care ne mândrim și care a 
reușit să depășească valoarea de 7 miliarde de dolari, 
are activitățile în Statele Unite ale Americii iar nu în 
România. Să amintim și ARCA Space Corporation 
(noile tehnologii aerospațiale) care a delocalizat în 
New Mexico (SUA).  

Marea oportunitate oferită de fondurile 
structurale a fost ignorată de o clasă oligarhică care 
a mers în direcția integrării României în UE fără 
un plan național de investiții și fără o strategie de 
dezvoltare a țării.  

Altă imagine falsă a ultimilor treizeci de ani este 
prezentarea “turismului diplomatic”, fotografiilor 
alături de lideri din alte țări și alinierea simplistă 
la pozițiile exprimate de națiunile lider din alianțele 
din care facem parte (fără a mai ne bate capul cu 
elaborarea interesului românesc) drept succese de 
politică externă. Teme importante de politică externă 
au devenit obiectul unor polemici sterile în lupta 
măruntă pentru putere.  

Declinul celor 30 de ani se observă și în sport, 
în nivelul general cultural al populației (7000 de 

biblioteci închise în ultimele trei decenii, cea mai mare 
rată de analfabeți funcționali în rândul tinerilor din 
UE – aproximativ 40 %, 500 000 de copii, cu vârste 
între 7 și 18 ani, care și-au abandonat studiile, cvasi-
dispariția presei scrise de calitate). În sfârșit, cei mai 
mulți reprezentanți ai elitelor oligarhice sunt mult 
sub nivelul intelectual al eșaloanelor 2, 3, 4 ale PCR 
care s-au convertit la post-comunism în decembrie 
1989, mult mai puțin sensibile la expertiză, în schimb 
dau dovadă de o puternică atitudine clientelară. Este 
motivul pentru care, în general, actul de guvernare 
din ultimii zece ani a stat mai mult sub semnul 
improvizației.  Cultul personalității a supraviețuit 
Epocii Ceaușescu prin unii “baroni locali”, lideri 
politici, miniștri, șefi de instituții.  

La capătul acestor ultimi treizeci de ani, viitorul 
României nu poate fi privit cu optimism. Aceste trei 
decenii poartă în ele ingredientele irelevanței noastre 
pe scena istoriei și riscul dispariției.  Oricând se poate 
face ceva pentru a opri declinul deoarece poporul 
român are suficiente elemente de valoare. Însă cu cât 
ne complacem mai mult timp în această margine de 
istorie, cu atât costurile plătite de națiunea română 
vor fi mai mari.

Luminița Gliga, Vegetal Universe, acrylic on canvas, 6 x 50 cm

EVOCĂRI DIN ISTORIE
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Academician Profesor Emerit Dr. 
Docent Ing. Andrei Țugulea 

(19.08.2028, Unțești, Basarabia, 
azi Republica Moldova – 
14.12.2017, București)

 „Când se naște un copil, se spune 
că vin ursitoarele să-i ureze un viitor cât 
se poate de bun: să fie cel mai frumos, să 
fie cel mai deștept, să fie cel mai bogat, să 
fie cel mai viteaz. Bănuiesc că ursitoarele 
au spus asta și despre mine, dar n-am ajuns 
nici cel mai frumos, nici cel mai deștept, 
nici cel mai bogat, nici cel mai viteaz. 
Dar a existat o ursitoare, care mi-a 
urat așa: să încerci că iubești cât 
se poate de mult și să nu urăști 
niciodată, pe nimeni. Eram atât 
de mic, încât nu mai țin minte 
cum arătau primele ursitoare 
dar, pe parcursul vieții, mi-am 
dat seama cine era ursitoarea 
ultimă: aceea a fost MAMA. 
Ea m-a învățat să iubesc și să 
nu urăsc. De aceea mi-am iubit 
studenții și studenții m-au iubit pe mine. În viața mea sunt 
incapabil să urăsc.” 

                                                Andrei Țugulea [1]
Date biografice
Profesorul Andrei Țugulea sa născut la 19 august 

1928, in satul Unțești din Basarabia, tărâm cu o istorie 
zbuciumată  care a aparținut, în decursul timpului, 
următoarelor state [18]:

 Principatul Moldovei (1620 – 1812);
 Imperiul Rus (1812 – 1918);
 România (1918 – 1940);
 URSS (1940 – 1941);
 România (1941 – 1944);
 URSS (1944 – 1991);
 Republica Moldova (din 1991).

Părinții, români basarabeni, sau numit Ana și 
Teodosie. Despre mamă nea spus că la educat în spiritul 
prețuirii valorilor morale autentice [1]. 

Între anii 1934 – 1938, a urmat școala primară în 

comuna Alexieni, județul Bălți, unde tatăl 
său a fost învățător. 

Studiile liceale le-a urmat, intre 
anii 19381944, la „Liceul (azi, Colegiul) 
Național” Iași, unul dintre cele mai vechi 
și prestigioase instituții de învățământ 
din România. 

Liceul Național este descendentul 
Gimnaziului Vasluian, înființat la 23 

ianuarie 1828 de cărturarul Gheorghe 
Asachi, și al Academiei Mihăilene, divizată 

în 1860 în Universitatea din Iași și 
în prezentul colegiu. Prestigioasa 

școală, cu o vechime de aproape 
două veacuri, are o istorie 
bogată și onorantă. Dea lungul 
anilor, prin băncile sau pe la 
catedrele Naționalului din Iași 
sau perindat mari personalități, 
printre care: Gheorghe 
Asachi, Nicolae Iorga, Mihail 
Sadoveanu, Ionel Teodoreanu, 

Alexandru Philippide, Nicolae 
Labiș, Petru Poni [19].

Intrarea trupelor sovie_
tice în Chișinău, în aprilie 1944, în timpul celui de Al 
Doilea Război Mondial, a determinat evacuarea, refugiul 
în Oltenia și înscrierea, pentru ultimele trei clase, între 
1944 și 1947, la liceul „Alexandru Lahovari” din Râmnicu 
– Vâlcea, așezământ de prestigiu în acea zonă a țării.

În anul 1947, este admis la facultatea de 
Electromecanică din Institutul politehnic București. În 
toamna aceluiași an, Electromecanica sa despărțit  în: 
facultatea de Mecanică și facultatea de Electrotehnică. 
Înscris inițial la facultatea de Mecanică, șia modificat 
opțiunea, după ce, la sugestia unui coleg, a asistat la cursul 
predat de profesorul Constantin Budeanu [1], [2]. 

A absolvit, în 1951, facultatea de Electrotehnică 
și a fost reținut în învățământ. A funcționat, mai întâi, la 
catedra de Măsuri și Aparate Electrice, șef de catedră: 
Profesor Emerit Alexandru Th. Popescu, și apoi la catedra 
de Electrotehnică, facultatea de Inginerie Electrică (numele 
de azi). 

După doi ani de la terminarea facultății, în 1953, sa 
înscris la doctorat. 

IN MEMORIAM!

ACADEMICIAN ANDREI ȚUGULEA
 Carmen IONESCU GOLOVANOV

Andrei Țugulea 
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A obținut, în 1958, titlul de doctor inginer în 
specialitatea „Electrotehnică teoretică”, secundar „ Fizică 
teoretică”, sub coordonarea Academicianului Remus 
Răduleț, cu teza intitulată „Calculul prin încadrare al 
permeanțelor în câmpuri cu simetrie”. A utilizat tehnici 
variaționale de calcul al câmpului electromagnetic 
cvasistaționar, premergând, ceea ce numim astăzi metoda 
elementului finit.

În anul 1966, a devenit conducător de doctorat. În 
1974 a obținut titlul științific de doctor docent în științe. 

Rezultatele meritorii ale muncii sale didactice și 
de cercetare științifică au permis efectuarea unor stagii de 
documentare în URSS (1963) și de cooperare cu Franța, 
Électricité de France (EDF), între 1971 – 1982.

Treptele  strălucitei sale cariere didactice  de formare 
de ingineri au fost: asistent (1951), șef de lucrări (1957), 
conferențiar (1961), profesor titular (1968).

Punând în valoare aptitudinile sale de organizare și 
conducere în activitățile didactică și de cercetare științifică, 
profesorul Andrei Țugulea a adus o contribuție unanim 
recunoscută în dezvoltarea învățământului electrotehnic. 

 A avut următoarele responsabilități administrative:
 Șef al Catedrei de Electrotehnică , Universitatea 

POLITEHNICA București (1974 – 1976), (1984 – 1990);
 Decan al Facultății de Electrotehnică, azi Inginerie 

Electrică (1976 – 1984);
 Director al Departamentului de Științe al 

Ministerului Educației și Științei;
 Secretar de Stat și membru al Guvernului României 

(1990 – 1991);
 Director al Departamentului de Științe Inginerești 

în limbi străine (engleză, franceză, germană) – 1995;
 Secretar General al Academiei Române (1999 – 

2002) [2], [3].
A fost ales Senator în județul Sibiu, pe listele 

Frontului Salvării Naționale și, între  16 octombrie 1992 
– 21 noiembrie 1996, a funcționat ca membru al Comisiei 
Permanente pentru Învățământ și Stiință din cadrul 
Senatului României [2], [3].

A obținut următoarele titluri științifice și premii:
Membru al Grupului de lucru al Comitetului Român 

de Terminologie (din 1955) și Coordonator al acestuia;
Premiul Traian Vuia al Academiei Române (1966);
Membru al Asociației Inginerilor Electricieni și 

Electroniști din SUA [IEEE] (1991);
Membru corespondent al Academiei Române (18 

decembrie 1991);
Membru titular al Academiei Române (29 ianuarie 

1999);
Membru în Comitetul Director al Grupului Român 

al Uniunii Interparlamentare (1993);
Ordinul Național de Merit în rang de Mare Ofițer ( 

1 decembrie 2000);
Medalia de Aur la Salonul  Internațional de Invenții 

EURECA, Bruxelles, pentru invenția: „Microsenzor pentru 
câmpuri magnetice slabe”, autori: dr. Ing.Mircea Ignat, 
prof.dr.ing. Andrei Țugulea și dr. ing. Ioan Puflea (2006);

Membru al Fundației Naționale de Știință și Artă 
[FNSA] (2012);

Președinte al părții române a Consiliului chino – 
român de cooperare Tehnico  științifică (2014) [2], [3], 
[10].

A fost căsătorit cu Tatiana (născută Tureanu), 
cercetător la Institutul de Lingvistică al Academiei 
Române. Fii săi, Alexandru și Cezar  Adrian  au făcut 
studii de inginerie [2], [3].

A încetat din viață la 14 decembrie 2017, la 89 de 
ani, profund regretat de studenții și doctoranzii, cărora lea 
fost mentor respectat, și de colegii, colaboratorii, prietenii 
care iau admirat cinstea, corectitudinea, generozitatea, 
modestia, înaltele calități umane și profesionale.

Activitatea didactică

Începând din 1951, Andrei Țugulea a funcționat 
în învățământul tehnic superior, la actuala Universitate 
POLITEHNICA din București (UPB).  A predat 
la facultățile de Inginerie Electrică, Electronică și 
Telecomunicații, Energetică, Departamentul de Științe 
Inginerești, filiera francofonă, cursuri de Electrotehnică 
generală, Bazele teoretice ale electrotehnicii, Introducere 
în Ingineria Electrică, Fizică generală, Fizică atomică și 
nucleară, Fizică teoretică, Analiza și modelarea câmpului 
electromagnetic, Termodinamică. A fost dascălul respectat 
și iubit a cincizeci de generații de studenți.

A conceput, în colaborare, manuale didactice 
publicate în Editura Didactică și Pedagogică, EDP, pentru 
învățământul preuniversitar, școli profesionale, școli de 
maiștri, licee, din dorința de a pune la dispoziția tinerilor 
materiale clare, care să le permită elevilor înțelegerea 
fenomenelor electrice și magnetice.

- Protecția prin relee și automatizarea sistemelor 
energetice, manual pentru școlile tehnice de maiștri, EDP, 
1964;

- Electrotehnica, manual pentru liceele industriale 
cu profil de electrotehnică, clasele a XIa și a XIIa și 
pentru școli profesionale, EDP, 1981, 1983, 1987;

- Electrotehnica, manual pentru clasa a Xa, EDP, 
1989. 

Pentru studenți, a publicat, în colectiv:
- Bazele electrotehnicii . Electrostatica și 

electrocinetica. Editura Romconex, 1994;
- Electrotehnica și electronica aplicată, EDP, 1995.

Generația mea a avut privilegiul ca, în anul 
universitar 1958 – 1959, la cursul de Bazele electrotehnicii, 
să predea Academicianul Remus Răduleț, personalitate 
prestigioasă, de înaltă ținută științifică, preocupat în 
permanență să ne ajute să ne depășim serioasele lacune, 
după liceul de 10 clase, fără cunoștințe de filosofie, limbi 
clasice, limbi străine moderne. Am înțeles că regretul pentru 
necunoașterea de catre studenti a simbolurilor alfabetului 
grecesc la păstrat pană la ultima sa serie de predare [9].  
În al doilea semestru a venit la catedră un cadru didactic 
tânăr (mai târziu, am aflat  că avea 30 de ani și că era șef 
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de lucrări, dar pentru noi era profesorul Andrei Țugulea). 
Lecțiile erau clare, frumos prezentate, bine sistematizate, 
predate întrun ritm alert, te invitau să gândești, urmăreai 
principiile fizice, înțelegeai demonstrațiile matematice; 
sala participa activ, era solicitată prin întrebări, atenția 
era constant îndreptată către catedră, întro liniște deplină. 
Avea un real talent pedagogic, limbajul era al unui om 
cultivat, prezenta atrăgător lucrările lui Faraday, Hertz, 
Maxwell, dar se prezenta și pe sine, fiindcă avea propriile 
sale cercetări științifice.

Am datoria să amintesc și alți profesori de excepție: 
Profesorul Emerit Alexandru Th. Popescu, la disciplina de 
Măsurări electrice și magnetice, căruia am avut neasemuita 
șansă, după terminarea facultății, de ai fi asistentă, 
Academicianul I.S. Gheorghiu, la Mașini electrice, 
Academicianul Gleb Drăgan, la Tehnica tensiunilor 
înalte. Miam dat seama că profesorii mei sau străduit 
ne dăruiască nouă, studenților, tot ce aveau mai de preț în 
mintea și în sufletul lor.

După mulți ani, am ascultat un scurt discurs al 
profesorului Andrei Țugulea la un curs festiv:

 „În Roma antică, trăia o patriciană rămasă celebră 
în istorie pentru virtute și înțelepciune, Cornelia, mama 
frațior Gaius și Tiberius Grahhus.

Într-o Romă a opulenței, ea se îmbrăca simplu, fără 
bijuterii, ceea ce contraria spiritul comunității. Întrebată 
fiind de o localnică curioasă unde îi sunt bijuteriile, ea  
răspunde, arătând spre cei doi fii care o însoțeau; „Acestea 
sunt comorile mele!” 

„Să nu uitați  că voi sunteți comorile noastre!”

Activitatea științifică

În paralel cu activitatea la catedră, a lucrat la 
Institutul de Energetică al Academiei Române  (din 1951 
la 1953) și apoi, ca cercetător asociat, din 1960 la 1968. 
Interesat de câmpul magnetic al Pământului, a participat la 
cercetări și la Institutul de Geodinamică Sabba S. Ștefănescu 
al Academiei Române, preocupat să explice deplasarea 
anuală a polului magnetic față de polul geografic.

Deosebit de importantă în cercetarea științifică a 
fost fructuoasa colaborare cu Électricité de France (EDF), 
dintre anii 1971 – 1982, pe baza unui acord de colaborare 
între Catedra de Electrotehnică a UPB și Service ERMEL 
de la Direction d’études et recherches d’ Électricité de 
France, cu rezultate practice aplicate în țară și în Franța. 

Activitatea științifică a Academicianului Andrei 
Țugulea a fost ilustrată prin mai mult de 100 de lucrări 
publicate în reviste de specialitate românești sau străine, 
referitoare la probleme de teorie a câmpului electromagnetic 
și de teorie a circuitelor electrice, în următoarele direcții 
[10], [11],[12],[15]:

Aplicarea metodelor variaționale directe la calculul 
câmpurilor Laplaciene, prefigurând metoda elementului 
finit (teza de doctorat, 1958);

Stabilirea ecuațiilor bidimensionale ale telegra
fiștilor și aplicarea lor la structurile planare de microunde 

(în colaborare cu Acad. Remus Răduleț);
Studiul cămpurilor electromagnetice cvasistaționare 

în medii conductoare (împreună cu Acad. Remus 
Răduleț și Acad. Alexandru Timotin), cu aplicație la 
ecranarea electromagnetică și la pătrunderea cămpurilor 
electromagnetice în structuri feromagnetice cu tole, în 
colaborare cu EDF.

Elaborarea metodelor și a programelor de calcul 
al câmpului magnetic și al pierderilor suplimentare prin 
curenți Foucault în partea frontală a generatoarelor sincrone 
de mare putere din centralele nucleare (împreună cu Acad. 
Alexandru Timotin,  profesor Augustin Moraru, profesor 
Cezar Fluerașu, profesor Daniel Ioan), în colaborare cu 
EDF.

Studiul transmisiei supratensiunilor tranzitorii în 
înfășurările transformatoarelor electrice, în colaborare 
cu EDF. Au fost stabilite modele pentru câmpul electro
magnetic cvasistaționar în transformatoarele electrice 
și programe de simulare  a stării funcționale a rețelelor 
electrice complexe, cu elemente neliniare.

Studiul fenomenelor de ferorezonanță în rețelele 
electrice, în colaborare cu EDF.

Studiul și calculul ecranelor electromagnetice subțiri 
la cuvele transformatoarelor de la Centrala Hidroelectrică 
Porțile de Fier (în colaborare cu profesorii Constantin 
Bălă, Augustin Moraru, Acad.Alexandru Timotin și ing. N. 
Rotileanu). Studiul este de actualitate în cadrul mai larg al 
domeniului compatibilității electromagnetice.

Introducerea parametrilor tranzitorii în circuitele 
electrice cu efect de cămp și elaborarea teoriei circuitelor 
cu parametri tranzitorii (în colaborare cu Acad.Remus 
Răduleț și Acad. Alexandru Timotin). Aceste lucrări au 
fost distinse, în anul 1966, cu premiul „Traian Vuia” 
al Academiei Române. Astfel, a fost stabilită o punte 
între teoria circuitelor electrice și teoria câmpului 
electromagnetic.  Ulterior, au apărut teze de doctorat care 
studiază efectele de câmp în circuite electrice și rețele 
termice;

Aplicarea termodinamicii proceselor ireversibile în 
studiul fenomenelor de transport în semiconductoare;

Elaborarea unui teorii generale asupra calității 
proceselor fizice și tehnice;

Generalizarea teoriei Acad. Constantin Budeanu 
referitoare la fenomenele deformante din circuitele 
electrice, la câmpul electromagnetic;

Elaborarea unei teorii referitoare la efectele 
energetice ale circulației puterilor în regimuri nesimetrice și 
nesinusoidale ale sistemelor energetice. Teoria se bazează 
pe teorema de conservare a puterilor.

Vă rog sămi fie permis să citez două lucrări din 
acest domeniu, la care am avut onoarea să fiu colaboratoare 
a profesorului meu:

Andrei Țugulea, Carmen Ionescu Golovanov, 
Efectele energetice ale regimurilor nesimetrice și 
deformante ale sistemelor energetice. Posibilități de 
măsurare. ENERG, vol. III, Editura Tehnică, București, 
1987, p. 130 – 162;

Andrei Țugulea, Carmen Ionescu Golovanov, 
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Sur les possibilitées de mesure des éffects énergétiques 
déformants, Revue Roumaine des Sciences Techniques, 
Série Électrotechniques et Énergétique , 32 (1987), p. 395 
– 402.

A obținut, in colectiv, următoarele brevete de 
invenție [16]:

Procedeu constructiv pentru micșorarea pierderilor 
în fier la generatoarele electrice de frecvență ridicată, 
brevet RO nr. 42449, din 22 aprilie 1961;

Sisteme de bare pentru curenți de șoc de mare 
intensitate, brevet RO nr. 59311, din 3 mai 1971;

Baterie electrochimică miniaturizată, brevet RO nr. 
96414, din 13 octombrie 1986.

Activitatea științifică a profesorului Andrei 
Țugulea a fost valorificată în domeniul terminologiei, prin 
contribuția sa în calitate de Redactor Coordonator al secției 
Electrotehnica al marii enciclopedii „Lexiconul Tehnic 
Român” în 19 volume (ediția a II – a), între anii 1957 – 
1966, sub redacția generală a Acad. Remus Răduleț. 

La sfârșitul anului 1981, sa constituit pe lângă 
Comitetul Electrotehnic Român (CER) un grup de lucru, 
care împreună cu Comitetul Român de Terminologie, 
condus de Acad. Andrei Țugulea, a avut misiunea să 
elaboreze un Tezaur al Terminologiei Electrotehnice. În 
anul 1986, a apărut  la Geneva prima ediție a Tezaurului, 
versiunea franceză, coordonatori: Florin Teodor Tănăsescu 
și Acad. Andrei Țugulea.

A funcționat ca Secretar de Redacție al Revistei 
„Electrotehnica”, Redactor Șef  al „ Revue Roumaine 
des Sciences Technique – Série Électrotechnique et 
Énergétique”, editată de Academia Română și membru în 
Comitetul de Redacție al Revistei de Istorie a Electrotehnicii 
Românești, publicație a INCDIE  ICPE – CA.

Ultima manifestare științifică, la care am avut 
prilejul săl ascult vorbind, a fost la Seminarul de Istorie 
a Electrotehnicii Românești, condus de inițiatorul lui, 
dr.ing. Mircea Ignat. Neam întâlnit atunci întrun loc de 
valoroasă tradiție a documentării inginerești în domeniul 
electrotehnicii, în biblioteca „ Profesori Christiana și 
Alexandru Th. Popescu” a Catedrei de Măsurări, Aparate 
Electrice și Convertoare Statice de Putere.  

Biblioteca, înființată în anul 1929, a funcționat în 
corpul D, în localul din Polizu, și a fost mutată la noul local 
în anul 1970, prin strădania Profesorului Emerit Alexandru 
Th. Popescu. 

Această bibliotecă astăzi nu mai există; spațiul a 
primit o altă destinație.

Activitatea de popularizare a științei

Sentimentul de responsabilitate educativă și 
socială și, mai ales, talentul narativ sunt vădite în cartea 
de  popularizare a câmpului electromagnetic, realitate 
nevăzută, dar prezentă în viața noastră. 

Lucrarea „Câmpul electromagnetic?” scrisă de 
profesorul Andrei Tugulea, sa bucurat de un viu interes și 
a avut două  ediții, în 1983 și 1994, la Editura Tehnică și 
o a treia ediție, în 2011, la Editura AGIR. A fost dedicată 

mentorului său, academicianul Remus Răduleț [4], [5], [6].
„ Multe dintre ideile exprimate, explicit sau implicit, 

în această carte, poartă amprenta profundă a personalității 
acad.prof. Remus Răduleț, cu care autorul a colaborat mai 
bine de trei decenii și căruia îi dedică această modestă 
lucrare de popularizare a științei, activitate căreia domnia 
sa i-a consacrat în ultimul timp, atât pasiunea cât și 
talentul său, spre progresul nu numai material, dar mai 
ales spiritual al românilor”.

Lucrarea prezintă unui public larg,  întrun 
limbaj accesibil, stadiul cunoștințelor despre câmpul 
electromagnetic, pornind de la ecuațiile lui Maxwell. Scurte 
date biografice ale oamenilor de știință care au contribuit la 
introducerea și afirmarea conceptului de câmp sunt incluse 
întro Anexă. Autorul susține argumentat ideea că știința și 
tehnica sunt componente ale culturii. 

„ Încercarea de a susține integrarea valorilor științei 
și tehnicii în cultura universală, concepută în sens larg, nu 
este rodul numai al unei convingeri personale, ci poate mai 
degrabă un răspuns la chemări și îndemnuri ale unor mari 
făuritori de artă și cultură care au intuit încă de la început 
această necesitate. Cultura româneasca are privilegiul 
de a putea furniza asemenea îndemnuri exprimate în cele 
mai desăvârșite limbaje ale artei. Căci oare cum am putea 
înțelege următoarele versuri: 

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

În ele, Mihai Eminescu exprimă cu o precizie 
uimitoare toată esența teoriei ecuațiilor lui Maxwell: 
viteza finită de propagare a luminii, adică a undelor 
electromagnetice.

Dacă însă dorim să ne apropiem și de vremurile 
noastre, să ne ațintim privirea spre Târgu – Jiu, căci 
infinitul este unul dintre cele mai abstracte concepte ale 
matematicii, iar pentru a-l sugera, Brâncuși a apucat 
piramidele egiptene și le-a retezat vârfurile cu curaj, 
punându-le alternativ unele peste altele, îndemnându-ne 
să-i continuăm imaginar și liber plăsmuirea, oricât de sus 
ar putea aspira cugetul și sufletul nostru.” [4], [5],[6].

Remember
Academicianul Profesor Emerit Andrei Țugulea, 

talentat dascăl, pedagog de excepție, a instruit in 
domeniul Bazele teoretice ale electrotehnicii peste 50 de 
generații,  în specialitățile Electrotehnică, Electronică și 
Telecomunicații, Energetică, bucurânduse de respectul, 
admirația și dragostea studenților, de care sa apropiat cu 
înțelegere și afecțiune [2], [10], [15].  A îndrumat peste 
30 de teze de doctorat ale unor ingineri, dintre care unii  
lucrează astăzi în alte țări ale lumii și păstrează amintirea 
rigorii științifice și eleganței spiritului mentorului lor.                                                                                                                                           

Strălucit cercetător, personalitate de referință a 
electrotehnicii românești, a desfășurat o meritorie activitate 
științifică la Universitatea POLITEHNICA București, 
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Institutul de Energetică  și  Institutul de Geodinamică Sabba 
S. Ștefănescu ale Academiei Romăne; a obținut rezultate 
originale și de mare valoare teoretică și practică, în special 
în studiul proceselor tranzitorii de câmp, al ecranelor 
electrodinamice subțiri, al structurilor bidimensionale 
pentru microunde, al curenților Foucault, al circulației 
puterilor în regim deformant. A adus numeroase și valoroase 
contribuții  la afirmarea Școlii Românești de Electrotehnică, 
în ființă  de aproape 90 de ani. În faimoasa Hall of Fame a 
clădirii Comisiei Electrotehnice Internaționale din Berlin, 
în galeria Scientist and Inventors, alături de Faraday, Ohm, 
Siemens, Kelvin, Heaviside, Tesla, Marconi, Giorgi, apar 
și doi electrotehnicieni români: Constantin Budeanu și 
Remus Răduleț [7], [8]. 

Înzestrat cu alese insușiri manageriale, a indeplinit cu 
succes funcții de prestigiu: șef al Catedrei de Electrotehnică, 
decan al Facultății de Inginerie Electrică, Secretar de Stat 
în Ministerul Invățământului și Stiinței, Senator de Sibiu 
și membru al Comisiei Permanente pentru Învățământ și 
Stiință din Senatul României. Bogata  experiență didactică 
și alesele aptitudini de dascăl iau permis să contribuie 
direct și eficient la Legea Invățământului și la Legea de 
acreditare a instituțiilor de învățământ superior [2],[13]. 

Activitățile: didactică, științifică, culturală și socială 
ale Academicianului Andrei Țugulea au impresionat 
comunitatea, și au oferit un exemplu de onestitate, 
modestie, muncă echilibrată,  susținută, și , mai presus de 
toate, de înaltă competență profesională.

 „ A știut să umple minutul ce nu iartă cu șaizeci 
de clipe încărcate de rod greu” , deci, așa cum nea spus 
Joseph Rudyard Kipling (1886 – 1932), în celebra poezie 
„If” („Dacă”),  a fost un OM. 

Carmen IONESCU GOLOVANOV, Profesor 
Emerit, Universitatea POLITEHNICA București,

Membru în Comitetul Român pentru Istoria și 
Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFTS), Academia Română

Bibliografie

[1]  Academician Andrei Țugulea, Interviu, Compact 
Disc, 2006.

[2] *** Academician Andrei Țugulea, Wikipedia.
[3]*** Academician Andrei Țugulea, webmaster@

romaniaonline.net>whoiswho>tuguleaandrei.
[4] Andrei,Țugulea, Câmpul electromagnetic? 

„Colecția Știință și Tehnică pentru Toți”, Editura Tehnică, 
1983.

[5] Andrei,Țugulea, Câmpul electromagnetic? 
Editura Tehnică, 1994.

[6] Andrei,Țugulea, Câmpul electromagnetic? 
Editura AGIR, 2011.

[7] Florin, Teodor, Tănăsescu, Remus Răduleț și 
terminologia tehnică, Studii și Comunicări, vol.II, 2009, 
p.97 – 120.

[8] Florin, Teodor,Tănăsescu, Remus Răduleț, 
personalitate de prestigiu a electrotehnicii europene și o 
prezență de neuitat în viața științifică a ICPE, www.icpe.
ro>files> Remus_Răduleț.

[9] Mircea, Ignat, Remus Răduleț (1904 – 1984), 
Curierul de Fizică (nr.77) , Sept.2014.

[10] Ecaterina, Andronescu, Ioan,Hănțilă, A 
Generation of Contributors to Electrical Engineering, 
Andrei Țugulea, Revue Roumaine des Sciences Technique, 
serie Électrotechnique et Énergétique,1/2004, p.9 – 12.

[11] Filiala Academiei Române Cluj – Napoca, La 
multi ani, domnule profesor Andrei ȚUGULEA! http: //
www.facebook.com>Acad.Ro.Fil.Cj>photos> lamulti
anidomnuluiprofesor.....

[12] Valeriu, Dulgheru, Personalități de vază ale 
intelectualității tehnice din Basarabia. Andrei Țugulea.
Intellectus,n3/2006.

[13]  Eliza, Dumitrescu,  Florin, Mihai, Petre 
Roman, despre miniștrii săi: „La vremuri noi, oameni 
noi”, Jurnalul.ro, 28 iunie 2010.

[14] Academia Română , In memoriam: 
Andrei Țugulea (19281987), https://acad.ro/
commem>doc2017>d1214 – Andrei Țugulea.

[15] *** In memoriam Andrei Țugulea, Revue 
Roumaine des Sciences Techniques, Serie Électrotechnique 
et Énergétique, , 1/ 2018, p. 34.

[16] Nicolae, Mihăilescu,  Personalități ale inventicii 
românești: Academician Andrei Țugulea, specialist în 
bazele teoretice ale electrotehnicii, inventatorul sistemului 
de bare pentru curenți de șoc de mare intensitate, Revista 
Românâ de Proprietate Intelectuală, nr.6/2009, p. 6 – 61.

[17] Vasile, Constantin, Diaconescu, Pagini din 
istoria învățământului superior de electrotehnică din 
România, 1766 – 1940, Revista de Istorie a Electrotehnicii 
Romănești, vol.3, Decembrie 2016, Nr.2.

[18] *** Bălți,Wikipedia.
[19] *** Colegiul Național Iași, Wikipedia. 
Alese mulțumiri distinsei Doamne Inginer 

Antoaneta Soci, pentru  sprijinul  acordat la documentarea 
acestui articol.

 



       Gândul Anonimului  Nr.  71-72     *     Anul  XVII/Iulie-Decembrie 2019 106

ACTUALITATE  ȘI  TRECUT  LA  LUNA

Lucrarea de faţă este prima 
încercare de acest fel, 

referitor la trecutul zbuciumat şi 
puţin cunoscut al comunei Luna 
din judeţul Cluj. Un trecut în 
general asemănător altor comune 
din Transilvania. Totuşi, un anumit 
instinct caracteristic locuitorilor 
acestei comune, privind conservarea şi 
perpetuarea românismului, le asigură un loc 
meritoriu în istorie. Refractari la presiuni 
din afara şi imuni la influenţe străine, 
lunenii au evoluat statornic secole în 
şir într-o colectivitate trainică de 
români neaoşi, neamestecată cu 
alte populaţii. Din acest punct 
de vedere trecutul lor trezeşte 
nu numai admiraţie ci şi 
interes pentru istorie.

Se încearcă pe 
parcursul lucrării anumite 
explicaţii, cu toate că unele 
argumente pălesc în faţa realităţii cuibărite aparent în mit. 
Prin urmare se subînţelege că nu s-a spus şi nu se va putea 
spune tot despre trecutul acestei vechi comune româneşti, 
aşezată în inima Transilvaniei.

Convinşi că mai sunt şi alte dovezi incontestabile ce 
aşteaptă să fie scoase la lumină, oferim şi altora îndemnul 
de a-i mări avutul şi a-i îmbogăţi zestrea. Lucru firesc 
dacă ţinem cont de faptul că societatea omenească este 
o idee generală şi concret nu există decât unităţi sociale 
sub numeroase forme ca întindere şi preocupări răspândite 
pe întreg teritoriul ţării cu tot ceea ce le este comun şi 
particular fiecăreia. Noi avem în vedere comuna Luna şi, 
în cadrul ei, familia cu interesele şi aspiraţiile ei inerente, 
care sunt o realitate de seamă nu o schemă, nici o idee 
generală sau vrerea cuiva, ci un fel de matrice ancestrală.

Din considerentele de mai sus, am intitulat lucrarea 
„Comuna Luna. Istorie” cu subtitlul „Trăinicie şi adevăr 
pe valea Arieşului” Un titlu care ne permite libertatea 
evitării unor tipicuri în abordarea tematicii propuse, cât 
şi posibilitatea punerii în valoare într-o formă cât mai 

ÎN LOC DE INTRODUCERE
Fragment din cartea  

„Comuna Luna  istorie. Trăinicie și adevăr pe Valea Arieșului”

Ion  MAZERE  LUNEANU

adecvată a întregii bibliografii identificate.
IZVOARE - Încă din start, s-a întâmpinat 

o greutate neprevăzută, în sensul că arhivele 
comunei, corespunzătoare primei părţi a 
lucrării, au dispărut pe timpul celor două 
războaie mondiale, sau altor evenimente. 
Aceeaşi soartă au împărtăşit-o arhivele 
bisericii şi şcolii. Privind alte surse locale, 

posibile până acum câteva decenii, după 
un obicei al lunenilor, la 

căpătâiul mormântului în 
loc de piatră funerară cu 
înscrisuri adecvate, plantau 
un prun, iar aceştia s-au 
transformat cu timpul într-o 
pădure. Frunzişul lor acum 
mustind o viaţă cu freamătul 
nedefinit imprimat pe pânza 
cernită a nopţii eterne, care 
mai mult decât provocarea 
la meditaţie, cu ce să ne 
ajute?

În arhivele statului, 
filiala Cluj, fondul Comunei Luna cuprinde: un registru al 
parohiei completat cu intermitenţă, referitor la botezaţii, 
cununaţii şi morţii în perioada 1824-1877; patru registre 
matricole pentru şcolari pe anii: 1910/1911; 1912/1913; 
1915/1916 şi 1920-1922. Extrem de puţin ca să nu spunem 
nimic, pentru a satisface nevoia de documentare pe o 
întindere în ani ca cea propusă.

În aceste condiţii, pentru a descoperi orice indiciu 
legat de trecutul comunei, s-a apelat la studiul altor 
izvoare; culegeri de documente istorice; publicaţii rare 
române şi străine aflate în Biblioteca Academiei Române 
şi Biblioteca Centrală de Stat Bucureşti; lucrări istorice de 
referinţă; diferite fonduri arhivistice din Cluj, Alba Iulia, 
Iaşi, Bucureşti,Târgu Mureş şi M. St. M., din Ministerul 
Apărării Naţionale; studii istorice; sematisme şi alte 
documente publicate de Episcopiile Blajului şi Sibiului; 
anuare; reviste; colecţii vechi de ziare; exponatele şi 
inventarele muzeelor de istorie şi arheologie din Turda şi 
Cluj; comunicări referitoare la descoperiri arheologice şi 
colecţiile de antichităţi din zona Turzii, cărţi de specialitate 



107Gândul Anonimului  Nr.  71-72    *     Anul  XVII/Iulie-Decembrie 2019 

ACTUALITATE  ȘI  TRECUT  LA  LUNA

ale istoricilor străini (unguri şi saşi) privind Transilvania, 
amintiri ale unor cetăţeni localnici în vârstă. De fapt, 
aceste izvoare erau în atenţia noastră chiar dacă arhiva 
comunei ne-ar fi stat la dispoziţie.

Cercetarea acestor documente ne permite astăzi nu 
numai posibilitatea reconstituirii aproximative a drumului 
străbătut de luneni prin barajul secolelor, dar şi satisfacţia 
descifrării tonusului colectiv al acestora din mărăcinişul 
de sensuri şi interese obscure ale stăpânilor de pământ 
străini de neam.

Alte surse ce semnalizează indirect unele date 
necunoscute, sau detalii la datele publicate sumar, se află 
din păcate în arhivele din Budapesta şi Viena, a căror 
consultare ne-a depăşit. Prin urmare asupra unor detalii 
mai trebuie insistat, chiar în probleme majore cum ar fi 
participarea lunenilor la răscoala lui Horea sau masacrul 
de la Luna din 12 septembrie 1848, evenimente care se 
presupune că sunt menţionate mai în detaliu în arhivele 
amintite, întrucât se ştie că s-au ordonat, de către organele 
imperiale, cercetări şi rapoarte referitoare la aceste cazuri. 

Referitor la individualizarea bibliografiei folosite, 
pentru economia cărţii vezi notele, trimiterile din text la 
surse şi anexele.

Remarcăm de asemenea că cele mai multe date 
despre trecutul comunei s-au obţinut din unele documente 
care constituie sursa altor interese, ori preocupări, ca 
atare trebuie preluate în mod critic.

Exemplu – atestarea comunei Luna la 1270 rezultă 
dintr-o scrisoare de danie a regelui maghiar, prin care 
moşia Luna este donată lui Petre şi Iacob, fiii lui Samson 
din Grind, pentru servicii aduse coroanei cu prilejul 
unor lupte. Scrisoarea este însă astfel redactată, încât 
nesocoteşte deliberat interesele celor ce au avut sau lucrat 
acele pământuri până atunci. Noi preluăm data ca un fapt 
incontestabil, dar ne ocupăm şi de cei vitregiţi cu acest 
prilej de propriile lor pământuri. Vorba aceea – oricât vrei 
să ascunzi pisoiul în sac, tot i se văd unghiile.

În anexele finale sunt reproduse integral sau 
parţial unele documente, cu intenţia vădită de a sprijini 
veridicitatea lucrării şi a da cititorului satisfacţie să 
consulte unele documente în premieră.

STRUCTURA LUCRǍRII – Pentru  a reda 
materialul adunat într-o formă convingătoare, atractivă 
şi a uşura lectura, cartea a fost împărţită în două părţi. 
Partea întâi de la anul 1270, de la atestarea documentară 
a comunei, până în 1918, unirea Transilvaniei cu Ţara. 
Partea a doua a lucrării cuprinde perioada după anul 
1918.

Partea întâi (vol. I) este structurată la rându-i în 
XVI capitole. Fiecare capitol reflectă într-o succesiune 
cronologică, evenimentele istorice mai importante la care 
locuitorii comunei au participat. S-a adoptat această 
soluţie întrucât, cu aceste prilejuri, exacerbarea intereselor 
contradictorii, atitudinea, fermitatea şi capacitatea de 
sacrificiu a lunenilor ies cel mai bine în evidenţă. În plus, 
ne fereşte totodată să nu alunecăm pe panta amănuntelor 
nesemnificative.

Împărţirea pe capitole, intitulate sugestiv, nu 

influenţează negativ asupra unităţii lucrării, dimpotrivă, 
ajută în lectură, şi la reţinerea momentelor esenţiale din 
trecutul comunei.

Mai precizăm că patru capitole: Unele probleme 
privind viaţa social-economică; Biserica; Şcoala şi 
învăţătura de carte şi Luna şi românismul său, sunt 
desprinse din contextul succesiunii evenimentelor pe ani, 
pentru a le da un contur mai unitar. Şi, chiar dacă se 
suprapun în timp cu alte capitole, nu se repetă nimic.

Să mai amintim că, într-o lucrare cu caracter istoric, 
am evitat pe cât posibil prea multe tabele şi statistici, cum 
ar fi cerut, spre exemplu, Şcoala şi învăţătura de carte s.a. 
Nu am ezitat însă să prezentăm unele tabele sau anexe 
din care cititorii să poată observa evoluţia arborelui 
genealogic al familiei lor.

Excepţie face capitolul „Unele probleme privind 
viaţa social-economică la Luna”, unde, pentru a putea 
pătrunde în mecanismul complicat al relaţiilor feudale, 
pe un domeniu atât de restrâns, s-a dovedit util a cita în 
text, un număr mai mare de documente, unele parţial, 
cu referire directă la Luna. În acest capitol, considerăm 
că numai prin utilizarea din plin a amănuntelor, putem 
face înţelese textele sumare sau fragmentare, referitor la 
relaţiile economico-sociale impuse supuşilor de către unii 
nobili cu părţi de moşie în hotarul Comunei Luna. Mai 
cu seamă că aproape toate documentele folosite cu acest 
prilej, nu au fost publicate în nici o lucrare, sau studiu, 
încât simpla citare a sursei, tot nu ar folosi prea mult.

Suntem conştienţi că indiferent de formă şi 
structură, tratarea unei perioade atât de îndelungată 
(peste şapte secole) fie şi pentru o singură comună, având 
la dispoziţie date fragmentare, unele din surse indirecte şi 
lapidare, cu perioade insuficient acoperite menţionate în 
documente, poate da pe alocuri o argumentare incompletă. 
De asemenea, datorită unui număr mare de documente 
descoperite şi puse pentru prima dată în valoare, traduse 
din limbile latină medievală, germană sau maghiară, nu e 
exclus să se fi strecurat cu acest prilej şi unele mici erori, 
pentru care cerem anticipat scuze şi primim cu plăcere 
orice sugestie sau îndreptare.

Pornit la drum să îndeplinesc dezideratul ce m-a 
frământat de copil, parcursul s-a dovedit cu mult mai greu 
decât credeam iniţial.

În acest cadru, sunt tentat să mărturisesc, fie şi 
reţinut, o intimitate, mai degrabă decât banala figură de stil 
că – încrezător în utilitatea a ceea ce fac, grăbit, am folosit 
când „chei false”, când am bruscat poarta trecutului. 
Poartă ce putea fi deschisă pe îndelete şi cu eforturi mai 
mici de către alţii. Deh!

Totuşi ca unul din beneficiarii spirituali, ce am avut 
privilegiul de a mă fi născut la sat, acolo „unde s-a născut 
vecinicia”, între mine şi trecut s-a stabilit o permanentă 
înţelegere şi în acelaşi timp un permanent conflict. Pentru 
că numai încercând să scrii, despre trecut îţi dai seama ce 
muncă incomodă îţi asumi, căutând să echilibrezi cât mai 
perfect dorinţa cu probitatea cuvântului scris.

În asemenea condiţii de multe ori îmi apărea 
în memorie celebrul aforism filozofic al marelui poet 
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transilvănean Lucian Blaga care îndemna – „Sapă numai 
sapă, sapă/până dai de stele-n apă”. Deci, înţelegând 
bine sensul aforismului citat şi dreptul de a fi, dar mai cu 
seamă datoria de-a confirma prin ceva trecutul originii, 
m-a determinat să „sap” ani de zile în adâncul prăfuit al 
dosarelor de arhivă vechi, pentru a aduce în actualitate cât 
de cât obârşia şi trecutul satului. Astfel pătruns încetul cu 
încetul dincolo, în trecut, pe măsură ce înaintam câştigând 
teren, constat că rezistenţa mai mare întâmpinam nu din 
partea trecutului, ci a prezentului, întruchipat de unele 
persoane cu competenţă, infatuaţi, care privesc în jos 
şi înapoi peste umăr, sceptici şi bănuitori la iniţiative 
singulare, dispuşi mai degrabă să le frâneze. Iată de ce 
găsesc potrivit a restabili adevărul acestor angoase, prin 
a preciza că numai din respect şi simpla plăcere m-am 
apropiat de memorie, de faptele străbunilor noştri şi chiar 
de trecutul satului natal. Ca să aflu pe parcurs că, fără 
să ne dăm seama, le îmbrăcăm chipurile şi le repetăm 
praznicele, iar la nevoie le folosim paloşele, adesea 
întâmplător, fără substanţa trecutului cultivat cu grijă şi 
fără să bănuim cât câştigăm şi ce pierdem. Mai cu seamă 
că faptele şi numele lor anonime se simt peste tot, cum 
vin, vin din bezna timpurilor şi se vor dovedite, cultivate 
şi perpetuate cu aceeaşi speranţă ce nu i-a părăsit pe ei 
niciodată.

Cu aceste îndemnuri fireşti, ajuns adesea pe căi 
nebătătorite şi ostile înţelegerii mele, nu de puţine ori 
m-am poticnit copleşit de temeri ascunse că nu voi reuşi să 
ajung până la capăt. La acel capăt ce vegetează anonim în 
mitul foşnetului nedesluşit al pădurii de pruni de pe obrejă, 
ce străjuie comuna ca un cerber.

Neliniştea de un fel aparte, se amplifică pe măsură 
ce foamea pentru limitarea nemărginitului, creştea invers 
proporţional cu împuţinarea propriilor mele mărginiri.

Astfel peste zece ani de căutări şi documentare 
în biblioteci şi arhive a fost singura mea satisfacţie, 
împărtăşită rar într-un cerc foarte restrâns, familie, câţiva 
săteni de inimă: dr. ing. Gheorghe Indre, preot Popescu 
Nicolae, preot Iura Vasile, Reteşan Simion, Hăşmăşan 

Cornel, Rusu Emanoil, Mărginean Mihail, Nemeş Chimu 
şi prietenul col. Suciu Ioan, lăsând totuşi unele probleme 
aparent învăluite în mit. De fapt „mitul” la care mă 
refer a fost mai mult amplificat de dovezile găsite şi de 
argumentele aduse. Întrucât cartea nu şi-a propus să 
explice imposibilul, adică ce şi cum s-a înfăptuit la Luna zi 
de zi, generaţie de generaţie, cu bucurii, dureri şi poticniri, 
ci să incite imaginaţia cititorului în jurul acestei realităţi 
aparent incredibile - Cum lunenii, aceşti oameni simpli, 
într-un habitat restrâns, expuşi la tot felul de nedreptăţi 
sociale, economice, politice, naţionale şi spirituale, umiliţi, 
ameninţaţi şi torturaţi de atâtea ori, au reuşit totuşi să 
ocrotească în felul lor acea motrice ancestrală încastrată 
durabil în memoria colectivă a satului românesc şi să-i 
asigure o evoluţie ascendentă şi neîntinată, indiferent de 
obstacole.

Această realitate trezeşte interes şi dorinţa de 
cunoaştere cu atât mai mult cu cât trecutul îndepărtat al 
comunei, abia se mai întâlneşte risipit într-o seamă de 
documente rămase întâmplător până la noi. Documente 
care din păcate nu au constituit interesul şi preocuparea 
nimănui, pentru a le aduna şi pune în evidenţă. Vorba 
lui Moş Gh. Tulai-Pâca care spunea odată: E păcat că 
din comuna noastră s-au ridicat atâţia oameni harnici, 
răspândindu-se în toate colţurile ţării. Sunt printre ei mulţi 
profesori, ingineri, medici, ofiţeri..., dar despre Luna, acest 
sat de români vrednici se ştie prea puţin. „Păcat”. Şi repeta 
bătrânul cu un glas tremurat: „E tare păcat”.

În această perspectivă ceea ce încercăm noi acum, 
nu este decât o sumară restituire Comunei, din bogăţia 
prea plinului său, când neglijat, când prădat – un gest prea 
minor pentru meritele acestei frumoase comune de români 
neaoşi, numită Luna, cu un trecut atât de îndelungat şi 
bogat în fapte, cu săteni mândri de originea şi românismul 
care le-a devenit crez şi cutezanţă, după cum vom constata 
în cele ce urmează!

Poate că ni se pare nouă sau aşa este – probabil că 
nicăieri cadrul natural şi vrednicia oamenilor nu-şi revarsă 
cu mai multă splendoare abundenţa ca aici la Luna.
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LUNA, DUPĂ 30 DE ANI DE LIBERTATE

Suflul Revoluției din 
1989 resimțit la Luna

Evenimentele din decembrie 
1989 au reprezentat un moment de 
cotitură în istoria poporului român. 
Eliberarea de regimul totalitar 
comunist a fost plătită cu moartea 
a 1166 de persoane și rănirea prin 
împușcare a 1855 de persoane. Puțin 
a lipsit ca numărul morților sau 
răniților să fie îngroșat și de sângele 
unor luneni. Potrivit mărturiei 
domnului Ciorba Nicolae, pe atunci 
ofițer de stat major la transmisiuni 
în cadrul unității militare de la Luna, asupra sa și asupra 
însoțitorului său, Călugăr Constantin, reprezentant sătesc, 
sau tras focuri de armă de către o persoană necunoscută pe 
data de 22 decembrie, în jurul orei 9, în apropierea școlii 
din Luna. Cei doi sau adăpostit pe acoperișul școlii pentru 
al identifica pe cel care a tras asupra lor. Nau zărit nici un 
suspect. Independent de cele prezentate mai sus, în aceeași 
zi, de la unitatea militară sau tras, fără o țintă anume, mii 
de gloanțe de teama unui atac terorist. Ploaia de gloanțe 
sa revărsat asupra satului Luna în jurul orei 11 și a durat 
aproximativ 10 minute. Din fericire nimeni nu fost atins de 
vreun glonț, doar câțiva porci au fost uciși. 

Efectele libertății dobândite după 1989

Multe frământări au avut loc în toată țara. Cele 
mai multe localități din țară au desființat C.A.P.–urile, 
lucrând pământul individual, ceea ce era în defavoarea 
lor. Din fericire, la Luna lucrurile sau derulat altfel. Sau 
înființat în anul 1992 două societăți agricole. Prima dintre 
ele, denumită „Arieșul”, a fost prima societate agricolă din 
județul Cluj. La scurt timp, din cadrul asociației „Arieșul” 
sau desprins „gazdele”, adică cei care aveau mai mult 
pământ, și șiau înființat propria asociație agricolă, numită 
„Centru Luna”. Asociația „Arieșul”, „a săracilor”, condusă 
de inginerul Tőr Laurențiu, își desfășoară activitatea 
cu succes până astăzi. În schimb asociația „gazdelor” a 
trecut prin mai multe dificultăți, în anul 2004 intrând în 
insolvență. În 2007 sa înființat o nouă asociație, numită 
„Spicul”, care rezistă cu mari dificultăți până în 2009. Din 
2010 până în prezent este condusă de un cetățean german și 
i se schimbă numele în „G. N. Mureșagrar SRL”.

Forța de muncă din Luna era 
de apreciat după anii ‵90. Peste 850 
de persoane lucrau la mai multe 
intreprinderi din Turda și Câmpia 
Turzii, între care amintim: Industria 
Sârmei – Câmpia Turzii, Industria de 
Lut – Câmpia Turzii, Fabrica de Sticlă 
– Turda, Uzinele Chimice, Ciment, 
Electroceramica etc. Cu timpul, toate 
aceste intreprinderi sau desființat sau 
șiau redus semnificativ numărul de 
muncitori, așa încât lunenii au rămas 
fără locuri de muncă, singura soluție 
viabilă pentru ei fiind plecarea la 
muncă în străinătate. Efectele acestui 

exod se resimt până în zilele noastre. 

Aspecte demografice

Populația din Luna a fost dintotdeauna românească. 
Alături de românii luneni trăiau aproximativ 15 familii de 
rromi, cu aproximativ 70 de membri. 

În evidențele Parohiei, numărul locuitorilor din Luna 
a fost întotdeauna însemnat, variind între 2720 persoane în 
anii ‵70 și depășind 3000 de suflete în anii ‵80. Însă după 
anul 1989 situația sa schimbat, numărul locuitorilor din 
Luna fiind în continuă scădere, ajungânduse în zilele 
noastre ca populația aproape să se înjumătățească. Această 
scădere a populației se datorează în primul rând exodului 
în străinătate. Tinerii fiind plecați, populația satului este 
îmbătrânită, numărul deceselor depășind cu mult numărul 
botezurilor. Redăm mai jos situația botezurilor și a 
înmormântărilor potrivit registrelor parohiale. 

PERIOADA BOTEZURI ÎNMORMÂNTĂRI

19621969 462 168

1970-1979 610 244

1980-1989 437 328

1990-1999 315 363

2000-2009 244 328

2010-2019 210 339

Preot paroh Gabriel MOLDOVAN
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Din tabelul de mai sus se poate observa cum numărul 
botezurilor este în continuă scădere, iar înmormântările 
sunt tot mai multe. Dacă se continuă în ritmul acesta, 
viitorul satului Luna nu va fi îmbucurător.

Potrivit statisticilor Parohiei noastre, enoriașii 
ortodocși sunt astăzi în număr de 1676. Aceste persoane 
locuiesc în Luna. Acestora li se adaugă aproximativ 100 
de persoane de alte credințe, iar numărul celor plecați 
în străinătate nu se cunoaște cu exactitate. Din numărul 
ortodocșilor din Luna, peste 400 de persoane sunt de etnie 
rromă, în majoritate familii tinere. Cum tinerii români sunt 
plecați din sat, se înțelege că cei mai mulți botezați sunt 
rromi, iar cei mai mulți înmormântați sunt români. Rromii 
chiar glumesc spunând că peste câțiva ani primarul din 
Luna va fi ales dintre rromi. 

Elevii luneni

Aruncând o privire în trecut, nu putem să nu 
ne gândim cu nostalgie la elevii Școlii din Luna, care, 

devenind oameni de nădejde au făcut cinste satului lor în 
toate colțurile țării. Ani la rând, la Școala din Luna erau 
câte două clase paralele. Se făceau cursuri și după masa, iar 
disciplina era la înălțime. Dar, după cum sa putut observa 
din situația pe care am prezentato mai sus, numărul elevilor 
a scăzut de la an la an. 

Astăzi, Școala din Luna supraviețuiește nu 
datorită românilor, ci datorită rromilor.  Copiii românilor 
(aproximativ 5 născuți în fiecare an) se înscriu la școală în 
Câmpia Turzii. Prin urmare, elevii școlii de la Luna sunt 
în procent de 80% rromi. Cu toate acestea, între elevii 
rromi sunt și unii care obțin rezultate satisfăcătoare. Între 
șefii de promoție, pe care îi găsim amintiți în paginile 
revistei Gândul Anonimului, unii sunt de etnie rromă. În 

ceea ce privește disciplina, Școala Luna nu se poate lăuda. 
Dar problema nu este una particulară, ci este o problemă 
generală a țării noastre. 

Viața religioasă

Lunenii au fost dintotdeauna foarte apropiați de 
biserică. Însă biserica parohială a fost mult prea mică 
pentru numărul de credincioși, putând adăposti maxim 
500 de persoane, în contextul în care în Luna numărul 
de ortodocși trecea uneori de 3000. Preoții Bizău Ioan și 
Popescu Nicolae au încercat să mărească spațiul interior 
al bisericii, dar nu li sa permis de către regimul trecut să 
facă acest lucru, reușind să realizeze doar o consolidare a 
locașului de cult.

După anul 1989 sa pus problema construirii încă a 
unei biserici ortodoxe în Luna (pe Forțați), dar din păcate 
sa renunțat la idee. Din fericire, mulți luneni frecventează 
mănăstirile construite după 1989 în împrejurimile Turzii 
(Dumbrava, Mihai Vodă). 

Starea bisericii este, în general, bună. Se încearcă, 
pe cât posibil, aducerea și menținerea ei în limitele unei 
funcționări normale pentru zilele în care trăim. 

Lucrări de consolidare importante la biserică sau 
făcut în anii ‵80, când i sau adăugat cele 4 turnuri și sa 
turnat o centură de beton în jurul ei. Tot atunci sa repictat 
biserica, din nefericire întrun stil necanonic pentru un 
locaș de cult ortodox. Toate aceste lucrări au fost conduse 
de părintele Popescu Nicolae.

După 1989, lucrările necesare la biserică au 
continuat, dar sub îndrumarea părintelui Iura Vasile. Sa 
schimbat acoperișul bisericii, sa montat o centrală termică 
pe gaz, sa schimbat iconostasul și mobilierul, sau schimbat 
geamurile la biserică, sau efectuat lucrări de întreținere la 
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casa parohială, unde sau schimbat geamurile. 

O altă lucrare de mare însemnătate pentru 
comunitatea ortodoxă din Luna a fost construirea capelei 
mortuare, tot sub îndrumarea părintelui Iura Vasile. Cu 
toate că au fost și voci care sau opus acestui demers, totuși 
lucrarea sa realizat în anul 2009, dovedinduise utilitatea 
și mulțumind pe toată lumea, chiar și pe cei care la început 
sau opus. Capela sa construit în incinta cimitirului și este 
folosită, cu acordul Parohiei Ortodoxe Luna, de către toate 
celelalte culte din localitate. 

Din profundul respect față de înaintașii trecuți la cele 
veșnice și care își au odihna în cimitirul din Luna, părintele 
Iura Vasile, împreună cu Consiliul Parohial, au luat decizia 
de a colecta de la fiecare familie o sumă aproape simbolică, 
10 lei pe an, pentru îngrijirea cimitirului. Înainte de a lua 
această măsură, cimitirul era licitat. Era foarte râvnită iarba 
cimitirului pentru hrana animalelor, care erau foarte multe 
în comună. Cei care câștigau licitația aveau datoria să 
curețe cimitirul. Dintre toți cei care au curățat cimitirul, în 
memoria lunenilor a rămas până azi numele credinciosului 
Vitan Carol, care a pus mult suflet în curățarea cimitirului. 

După anii ‵90, numărul animalelor a scăzut tot 
mai mult, scăzând și interesul pentru licitarea cimitirului, 
care rămânea de multe ori necosit. Lucrurile au căpătat o 
oarecare stabilitate odată cu angajarea domnului Marin 
Gheorghe, care sa ocupat de cimitir timp de 8 ani. Plata 
dumnealui se făcea din cei 10 lei adunați de la familiile din 
sat. Din anul 2018, curățarea cimitirului a căzut în sarcina 
îngrijitorului Parohiei, Giurgiu Ioan, angajat cu normă 
întreagă, pentru acoperirea orelor din contractul de muncă. 

Relațiile cu Primăria 

Dacă este să ne referim la aspectul administrativ 
local, după Primul Război Mondial, ochii tuturor locuitorilor 
comunei Luna sau îndreptat spre conducerea bisericească 
din sat. Astfel, persoana pusă în fruntea Consiliului 
Național Local, prima formă de organizare administrativă 
de după Primul Război Mondial a fost preotul Pop Gavril, 
parohul din acea vreme. El a fost delegatul comunei Luna 
la Marea Adunare de la Alba-Iulia din data de 1 Decembrie 
1918 și sa numărat printre semnatarii actului Marii Uniri.

Relația Parohiei Luna cu Primăria și cu Consiliul 

Local Luna a fost dintotdeauna bună. Parohia a participat 
la toate evenimentele organizate de Primărie dea lungul 
timpului, iar reprezentanții Primăriei au fost alături de 
Parohie la toate momentele ei de sărbătoare. 

Actualul primar, domnul Giurgiu Aurel, are o 
deschidere deosebită față de Parohia Luna. În fiecare an, 
împreună cu Consiliul Local, sprijină financiar Parohia 
cu anumite sume de bani pentru susținerea lucrărilor 
desfășurate sau execută lucrări cu utilajele proprii în 
folosul Parohiei. În anul 2018 Primăria a executat în 
curtea bisericii un monument  de excepție închinat eroilor 
neamului. Totodată a înfrumusețat curtea bisericii în jurul 
monumentului cu pavaj, cu gazon, plantând în jur arbuști și 
plante ornamentale. Tot anul trecut, Primăria a achiziționat 
un autocar pe care îl pune la dispoziția Parohiei ori de câte 
ori este nevoie. 

 Relațiile cu Școala Gimnazială Luna

Se cunoaște faptul că preoții și cântăreții bisericești 
erau printre puținii săteni care cunoșteau carte. Învățământul 
se practica în familie, românii neavând dreptul la sistem de 
învățământ organizat. 

În anul 1787 sa înființat prima școală la Luna 
pentru copiii românilor și era patronată de Biserică, dascăli 
fiind preoții sau cântăreții bisericești care aveau pregătirea  
necesară.  Nu se știe unde funcționa efectiv școala, dar 
putem bănui că era undeva în apropierea bisericii. Preotul 
Pop Simion, care a slujit la Luna între anii 18841911,  
este cel care sa ocupat de construirea unei clădiri noi, 
din cărămidă, pentru școală. Este vorba de clădirea unde 
funcționează astăzi Căminul Cultural.

După Primul Război Mondial, școlile au fost trecute 
în grija Statului. Devenind instituție separată de Biserică, 
Școala a colaborat cu Biserica, mai ales în privința predării 
religiei. În anii dominației comuniste, legăturile Bisericii 
cu Școala au fost întrerupte. Colaborarea a fost reluată după 
1989, când sa reintrodus religia ca materie obligatorie 
în școli. La început, rolul de profesori de religie a fost 
îndeplinit de preoți, dar mai apoi a fost preluat de profesori 
de religie specializați.

La Luna, relațiile Bisericii cu Școala Gimnazială 
sunt foarte bune, mai ales că directorul Școlii, doamna Rus 
Maria este soție de preot, iar profesoara de religie, doamna 
Pop Violeta, de asemenea. 

Între Parohia Luna și Școala Gimnazială Luna 
există un Protocol de cooperare, care se înnoiește din doi în 
doi ani. În acest Protocol sunt specificate activitățile ce pot 
fi desfășurate în cadrul unui an școlar. În baza Protocolului, 
Parohia se obligă să prevadă în bugetul său anumite sume 
de bani care să fie destinate Școlii.

Prima manifestare din cadrul Școlii la care Biserica 
este invitată să participe este începutul anului școlar, când 
preotul paroh săvârșește slujba de binecuvântare a elevilor 
și a cadrelor didactice. În colaborare cu preotul Moldovan 
Gabriel, doamna profesoară Pop Violeta selectează și 
pregătește elevii pentru participarea la mai multe festivaluri
concurs de colinde tradiționale. 
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La 1 Decembrie a fiecărui an, la sărbătoarea 
Sfântului Nicolae, în preajma Nașterii Domnului și la Ziua 
Eroilor, elevii Școlii Gimnaziale Luna susțin frumoase 
programe la biserică. Cu aceste ocazii, elevii sunt răsplătiți 
din partea Parohiei cu cadouri.  

În anul școlar 20172018, preotul Moldovan 
Gabriel, cu permisiunea doamnei director Rus Maria, a 
predat elevilor din clasele IIV câteva cursuri de toacă, la 

sfârșitul cărora sa organizat un concurs de bătut toaca. 
Pe tot parcursul anului școlar, preotul este prezent 

la toate manifestările desfășurate la școală. La sfârșitul 
anului școlar, preotul este invitat să săvârșească slujba de 
Te Deum, după care asistă la festivitatea de premiere a 
elevilor. Parohia contribuie la cumpărarea cărților pentru 
premierea elevilor.

Luminița Gliga, Terravision
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113Gândul Anonimului  Nr.  71-72    *     Anul  XVII/Iulie-Decembrie 2019 

ACTUALITATE  ȘI  TRECUT  LA  LUNA

AMINTIRI, AMINTIRI...
Căminul cultural NICOLAE MAZERE

Valeria MUREȘAN

O, amintiri ce ardeți,
Purificându-mi drumul,

De zbuciumul ascuns,
Eu vă sărut pe rând

Pe fiecare boabă,
Mătănii numărând.
FLORENCE BARCLAY

Odată cu înaintarea în vârstă, 
amintirile trecutului te încearcă 

tot mai des, proiectânduți imagini noi și 
înțelesuri aparte despre viață și despre 
trecut.

Când au trecut anii? Parcă mai ieri treceam grupuri 
de elevi de toate vârstele, cântând pe ulițele satului doine și 
romanțe, în timp ce ne îndreptam spre „amfiteatrul natural 
Groptila”, care străjuia cu iarbai verde cursul domol al 
Arieșului în drumul lui de odihnă, în brațele Mureșului.

Noi, domnișoarele, nu aveam poșete sau genți, dar îi 
duceam sub braț pe Eminescu, Coșbuc, Goga, Rebreanu, în 
format „Biblioteca pentru toți”,, iar acolo recitam, cântam 
„Seara pe deal”, „Numai una”, „Doina” sub îndrumarea lui 
Ioachim Nemeș. Se dramatizau schițe și nuvele de scriitori 
de seamă.

Când treceam pe drum, bătrânii satului se ridicau 
de pe iarba verde a șanțurilor ca să ne salute căci, vezi 
Doamne, eram copii școliți. Și ce, conta că eram nepoții 
sau copiii lor? Respectul față de știutorii de carte era la un 
nivel foarte înalt la bătrânii locuitori ai comunei Luna, sat 
valah cu multe izvoare, atestat  documentar  din anul 1176, 
printre cele mai vechi 6 localități din Transilvania.

Cine  erau acești bătrâni? Erau urmașii celor care 

au îndrăznit să se rupă de jugul iobăgiei, făcând parte 
din primele sate revoluționare: Luna, Bradul și 
Mihalțul, sate ardelenești care au îndrăznit să spună 

„DESTUL!” iobăgiei.
Apoi, acești țărani frumoși și cutezători au 

hotărât să schimbe statutul de lucrători la „grofi” al 
copiilor lor și, sub îndrumarea și sfatul unor 

dascăli înțelepți precum Simion Nicoară, 
Arieșan Ioan și al unor preoți din comună, 
șiau trimis copiii la școală.

În primul rând sau orientat 
spre școli de „Arte și meserii” sau școli 
profesionale. Apoi, deoarece copiii 

lunenilor aveau o inteligență nativă deosebită, au cutezat să 
deschidă porțile Școlilor normale de învățători „Gheorghe 
Șincai”din Blaj, „Maria Radna” din Beiuș, ale Teologiei 
din Blaj etc.

Tot mai mulți copii voiau să schimbe plugul cu 
știința de carte. Au pornit spre liceele teoretice și cele 
comerciale din Turda și Cluj. Părinții lor, încă cu opinci 
în picioare și desaga în spate, îi întrețineau cu greutate la 
internate, ducând alimente și bani de taxe. Greu, dar așa au 
hotărât și așa au făcut!

Și, fiindcă ambiția lunenilor era tot mai mare, au 
îndrăznit tot mai mult! Tot mai mulți tineri sau îndreptat 
spre universitățile din Cluj, Timișoara, Iași, București, 
care au început săi cunoască și săi aprecieze pe tinerii 
studioși din Luna. După anii de studii, tot mai mulți sau 
înapoiat acasă, arătândule părinților cum arată o diplomă 
„MAGNA CUM LAUDE”  de avocat, de inginer, de medic, 
de profesor, de farmacist, de învățător, educator sau asistent 
medical. Anii au trecut și tot mai mulți elevi pregătiți 
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ACTUALITATE  ȘI  TRECUT  LA  LUNA

De amintiri nu ducem dor,
Le-avem cu noi în orice clipă,
Căci amintirile nu mor
Și ne umbresc cu-a lor aripă.

Era un râu cu apă lină, 
Cu multă veselie-n jur...
Și a lui luncă era plină
De aerul curat și pur.

Dar apa trece-n unde line
Și tot așa trecem și noi...
Că ne e rău, ori ne e bine,
Noi nu mai mergem ”înapoi”.

Cu pașii grei, împovărați 
Ne îndreptăm spre veșnicie...
Mereu, mereu îngrijorați:
”De cei rămași ce-o să mai fie?”

Lucia Păcurar         
              Luna, decembrie 2019      

temeinic de către corpul didactic de sub conducerea 
directorilor Ioan Bogdan și Dan Nicolae sau făcut 
remarcați și au cutezat și mai mult, și mai sus. Au observat 
catedre universitare neocupate și șiau spus: de ce nu?! Și 
astfel prof. N. Mazăre, prof. istorie Maria Urcan, dr. Nelu 
Călușer, dr. Traian Giurgiu, dr. Maria CălușerPopa, prof. 
Tulai ConstantinCușcu, prof. Toadere Toader, col. prof. 
Augustin Giurgiu, prof. inf. Alexandru Tulai au hotărât să 
ocupe aceste catedre și au făcuto cu mare profesionalism. 
Și, când granițele sau deschis, mulți dintre strănepoții 
foștilor iobagi au hotărât să facă puțină inginerie în Noua 
Zeelandă, iar frații Nelu și Măriuța Ciungan fac inginerie 
în Canada. Peste tot în Europa, America sau Canada, 

găsești informaticieni școliți la Cluj care au rădăcinile la 
Luna. Cine le mai știe numărul?  Prof. Sandu Tulai, ing. 
Giurgiu GheorgheNechita, ing. Gh. Mureșan, ing. Ioan 
Fetița, ing. Sandu Fetița, dr. ing. Gh. Indre, ing. Traian 
Indre, ing. Miuța și Aurel Munteanu, ing. Susana Ocolișan
Mirică, ing. Carolina Tulai, ing. Iulia Tulai, ing. Hășmășan 
Teodor, fiind foarte capabili, au hotărât să conducă mari 
întreprinderi de stat de o deosebită importanță.

Spre cei ce au fost și nu mai sunt, îmi îndrept gândul 
cu pioasă aducere aminte și recunoștință și îi asigur că 
investiția făcută nu a fost zadarnică.

Înv. Valeria Mureșan

AMINTIRI...

Lucia PĂCURAR
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ALEXANDRINA TULICS – SPRE 
O EVANGHELIE ALCĂTUITĂ 

DIN FĂRÂME DE LUMINĂ

După 1989, abolinduse cenzura, în ţara noastră 
se scrie destul de multă poezie religioasă. 

Nu totdeauna consistentă, uneori histrionică. Desigur, 
pe această temă, am întâlnit şi poezie autentică, sinceră, 
emoţionantă. Alexandrina Tulics, cu volumul Fărâme 
de lumină Ed. Stef, 2019), se înscrie în această ultimă 
categorie. 

Capitolele cărţii: Închinare, Naşterea Mântuitorului, 
Paşte, Cincizecime, Evanghelizare, Trezire şi veghe, Slujire, 
Încurajare, Zidire spirituală, Din iubire de România, An 
nou, Diverse şi Meditaţii – relevă că autoarea a avut în 
vedere un plan vast, unitar, care tinde, după părerea mea, să 
devină o Evanghelie lirică.

În primul capitol, Închinare, poeta îşi defineşte 
obiectul adoraţiei şi care este Dumnezeirea în ipostaza 
Sfintei Treimi (Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh). Viaţa autoarei 
pare o continuă aşteptate în vederea unirii spirituale cu 
Domnul: „Te aştept în fiecare clipă,/ Să Te uneşti cu mine´n 
gând,/ Şi sub a Ta sfântă aripă,/ Să mă smeresc, să plâng, să 
cânt...” (Te aştept...)

Dumnezeu este izvorul de apă vie care ne astâmpără 
sufletul: „Când ne ducem la izvoare.../ Şoaptele săŢi 
auzim,/ Neaplecăm să bem din Tine,/ Sfânt, să Te sorbim.” 
(La izvoare)

Poeta se înduioşează de suferinţa lui Isus pe cruce, 
când sa sacrificat pentru mântuirea omenirii (N-am 
meritat..., Trandafirul).

Isus este considerat păstorul Mioriţei sacrificat 
pentru salvarea turmei (Mioriţa spre Cer).

Cuprinsă de extaz, autoarea zboară spre cer, contopită 
cu Duhul Sfânt (Dans îngeresc). Peisajul este paradisiac: 
„Mă duc.../ Cu Domnul pe Cale,/ Şin sfânta splendoare,/ 
Mascund./ Şi nu ştiu,/ E totul doar cer, armonie?/ Culori 
curcubeice, sfânt, îmi zâmbesc.../ Endemnul ce Duhul 
Sfânt îmi trimite,/ Să intru/ În Alb de Lumini,// DECOR 
DUMNEZEIESC!” (Decor dumnezeiesc)

Coborând pe pământ, înalță numeroase rugăciuni 
lirice către Tatăl Ceresc (Flori nemuritoare, Spicul).

Poeta se simte aleasă de Dumnezeu pentru a 
îndeplini o misiune pe pământ, aceea de al cânta cu 
înfocare: „Din Toate!/ Ţiai făcut un veşnic cânt./ Şin 
sfânta splendoare divină,/ Prin Duh purtător de lumină,/ Ai 
coborât pe Pământ,/ Tu mai chemat şi pe mine,/ ... Să mă
nveţi săŢi cânt.” (Partitura dragostei Divine)

Credinţa sublimă o face pe autoare să dorească să 
devină Mireasa Mirelui Ceresc (Iubire de Fiu şi fii).

Capitolul Naşterea Mântuitorului exprimă bucuria 
Sfintei Fecioare la naşterea Fiului, dar şi tristeţea la gândul 
că va fi jertfit: „Şi magii şi păstorii cântă/ Şi totul pare ca 
devis/ Co ochii plini de duioşie,/ Maria, pruncul şia privit.// 
O, noapte dulce, preasfinţită/ Ce neai adus din raiul sfânt/
Isus, Odrasla pregătită/ De jertfă pe acest pământ.” (O 
noapte preasfinţită)  

Poeziile din capitolul Paşte ne transmit extazul 
sufletelor creştinilor la vestea Învierii Fiului (Cristosul 
Înviat). Alte texte exprimă gratitudinea noastră faţă de Cel 
care nea mântuit: „De nai fi fost la Golgota în chinuri/ 
Şi atârnat între pământ şi cer,/ N´aş fi ştiut căci fără Tine,/ 
Sunt gol şi muritor, şi pot să pier...” (De n-ai fi fost)

Capitolul Cincizecime este dedicat acestui eveniment 
divin şi misterios, în care un foc ceresc, care nu ardea, a 
coborât asupra apostolilor învăţândui instantaneu limbile 
în care să popovăduiască: „Un vâjâit de car, de foc!/ Cu 
limbi focoase din´nălţime,/ Sau coborât întrun Sfânt Grai/ 
E... graiul DomnuluiIubire!/ Şi... câţi erau,/ Toţi la un loc!/ 
Să se închinen mulţumire,/ În Duhul au fost botezaţi/ Şi... 
limbi... o mie!” (Cincizecime – Foc Ceresc) 

Versurile din capitolul Evanghelizare aduc mulţumiri 
Domnului care iartă păcatele celor  care au rătăcit calea 
dar se întorc spăşiţi (Flămândul). Însăşi autoarea, după ce 
a greşit pe căile vieţii, cere milostivenia lui Dumnezeu: 
„... Eram o barcă în derivă,/ Fără busolă pe ocean/ În 
valurilen spumenfuriate,/ ... Şi aruncatăn uragan!/ Dar 
muzica aceea – mângâiere,/ O „alifie” pentru suflet biruit,/ 
Din Ungerea Divină – Tămâiere,/ Din Mila LUI Divină, de 
Iubit./ Mă regăsise!/ Ma´nconjurat cu muzica cerească,/ 

Motto: 
„Sute, mii de versuri poate, 
Au trecut prin mintea mea 
Dar nici unul pentru mine, 
Toate, spre mărirea Ta”               
                              (AlexandrinaTulics– Daruri)

Lucian GRUIA

RACENZII  ȘI  CĂRȚI PRIMITE LA REDACȚIE
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Apoi, Cuvântul, Rugăciunea, Mărturia,/ ... El ma primit 
în viaţa Lui Dumnezeiască,/ ´n luminile ce aduc bucuria./ 
Madăposteşte, sfânt, sub Mâna Lui,/ Din Ea mănânc,/ Fără 
nesaţ... Iubirea.” (M-am întâlnit cu El) 

Poeta îşi închipuie că şi Iuda, având mustrări de 
conştiinţă, se roagă de Isus ca să fie iertat (Rugăciunea 
nerostită a lui Iuda Iscarioteanul).

Alexandrina Tulics este conştientă că nu putem 
păstra curat Cuvântul Domnului fără să ne menţinem întro 
stare de Trezire şi veghe. Textele din acest capitol sunt 
virulente. Poeta se revoltă împotriva conducătorilor corupţi 
care au trădat interesele ţării, devenind nişte Iude (Iubire în 
zdrenţe). De asemenea, apostrofează pe bogaţii care nu se 
gândesc la semeni (... Bogaţilor). 

Autoarea deplânge faptul că sunt prea puţini 
credincioşi şi prea mulţi atei (Prea puţini... şi prea mulţi).  

În capitolul Slujire, poeta îi cere lui Dumnezeu să 
o menţină pe calea adevărată, dreaptă: „Nu mă lăsa.../ Să 
mănânc,/ înainte de ai dărui... săracului.// Nu mă lăsa.../ Să 
dorm când trebuie să mă rog.// Nu mă lăsa.../ Să vorbesc cu 
şoaptele întunericului.” (Nu mă lăsa...)

Autoarea mulţumeşte Domnului că ia dat inspiraţie: 
„E vremea mea de rod!/ Ma altoit Stăpânul în grădină,/ 
Cual Său Altoi, din Duhul Sfânt,/ Mia curăţat şi scrisul 
şi vorbirea,/ Şi ma´nvăţat săI cânt...” (Talantul este al 
Domnului)

După ce poeta îl compară pe Dumnezeu cu o ploaie 
binefăcătoare (Ploaia) datorită căreia avem roade bogate 
(Îţi mulţumim), în capitolul Încurajare Alexandrina Tulics 
mărturiseşte că nu se teme de nimic decât de Domnul: „Nu 
mă tem de valul care,/ Bate rău şi e turbat,/ Eu mă tem 
de Domnul care,/ Sa jertfit şi ma iertat./ Nu mă tem de
ameninţare,/ Când e valul furios,/ Ci, mă tem de Domnul 
care,/ Ma făcut sfânt, credincios./ Nu mă tem de întuneric,/ 
Şi de tot ce e spurcat,/ Ci, mă tem de Domnul vieţii,/ Care 
ma eliberat!” (Nu mă tem)

Un capitol separat, Zidire spirituală, este dedicat 
lucrării Domnului asupra sufletului păgânului pentru al 
transforma în creştin: „Ai scos neascultarea cea firească,/ 
Şiai semănat în locul ei/Înţelepciune, ca să crească!/ Ai 
rupt vlăstarul necredinţei,/ Lai scos din rădăcină,/(...)/ 
Ai lăstărit în mine pacea,/ Şi lângă ea neprihănirea,/ Iar 
lângă cele două,/ Sora sfântă – Bucuria./ Un strat frumos,/ 
Ceai semănat în mine,/ Udat de mâna Ta, STĂPÂNE!” 
(Prelucrare)

Poeta se simte extrasă din colbul efemer şi mântuită 
(Cules din Colb).

Din iubire de România reprezintă un capitol în 
care se relevă, pe de o parte,  patriotismul înalt al autoarei 
pentru această ţară pe care o consideră cea mai frumoasă 
din lume (Scumpii mei Carpaţi, România, ţara mea), iar pe 

de altă parte, revolta împotriva celor care uneltesc pentru 
dezmembrarea ţării (Regionalizarea României – Trezeşte-
te Române!) şi pentru falsificarea istoriei noastre (Trăiască 
Domnul peste România).  

Orice an trecut cu bine reprezintă pentru poetă un 
dar de la Dumnezeu căruia trebuie săi mulţumim (Încă un 
an, A mai trecut un an!). Tot în acest capitol (An nou), poeta 
compune şi o colindă lui Isus (Colindul lui Isus).

Ultimul capitol liric, Diverse, începe cu deplângerea 
soartei copiilor ai căror părinţi nu sunt demni de acest nume 
(Lacrimi de copil). În altă poezie, autoarea suferă din cauza 
plecării copiilor şi tinerilor, la muncă, în străinătate: „E 
mult deatunci.../ Şin pribegie, copiii mamei au plecat./ 
Bucate? ... Toate sunt pe masă/ dar nu mai sunt cei ceau 
mâncat.//  Cu lacrimi mama îi hrăneşte/ Prin rugi, suspin 
din depărtări./ Din câţí erau cu ea la masă,/ Acuma_ … 
Nus mai nicăieri…” (Părinţi şi copii).

Ca o concluzie, poeta se autocaracterizează astfel 
întro poezie antologică: „Sunt tot ce El mia dat pe sfânta 
Lui cărare,/ Sunt om făcut din milă şi înţelepciune,/ Sunt 
făcut după chipul şi asemănarea Sa./ Sunt lacriman 
tristeţe,/ Sunt zâmbet cald şi lin;/ Sunt parte cu Tine în 
bucuria slavei,/ Sunt parte din Tine, Duh Preasfânt./ Cine 
sunt?/ Sunt o fiică de Împărat!” (Cine sunt?) 

Cartea se încheie cu Meditaţii pe teme creştine, 
care nu sunt altceva decât maxime şi reflecţii educative. Să 
exemplicăm: „Adevărata înţelepciune înseamnă a preveni, 
a înlătura păcatul înainte de a se apropia”; „Domnul Isus 
Cristos a fost trădat, dar, El na trădat niciodată. De ce 
parte eşti?”; „De ce poate Domnul să ne iubească pe toţi 
iar noi iubim... selectiv...? El ne consideră pe toţi creaţia 
Lui, pe când „unii” dintre noi se consideră SINGURA Lui 
CREAŢIE!”; „Diploma de teologie nu te califică pentru cer 
ci doar pentru... amvon. O inimă iertată şi un cuget curat 
este calificarea pentru veşnicia împreună cu Tatăl, Fiul şi 
Duhul Sfânt.”

Multe din asemenea maximene incită la meditaţie 
profundă.

Concluzii:
Poezia Alexandrinei Tulics, autentic religioasă, este 

scrisă întrun stil clar, curat, direct, confesiv. Unele texte 
sunt autobiografice, altele îndeamnă pe cititor să urmeze 
calea dreaptă, creştină. Scopul vieţii autoarei este slujirea 
Domnului ceea ce o împăcă, desigur, cu existenţa. Poeta 
tinde să realizeze, din Fărâme de lumină, o Evanghelie 
lirică.  

Se poate compara poezia simplă a Alexandrinei 
Tulics cu o apă limpede care pare puţin adâncă, dar când te 
cufunzi în ea îţi ajunge la inimă. 

Lucian Gruia

RACENZII  ȘI  CĂRȚI PRIMITE LA REDACȚIE
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ECOURI

Editorialul semnat de generalul Gheorghe 
Văduva se intitulează ”O nouă configurație 

a unui ideal care nu există”. Apoi, Ion Bălăiei publică 
prozele memorialistice intitulate ”Clasa noastră cântă, râde 
și visează” și ”Vânătoarea de mistreți”(la aceasta din urmă 
sar putea să exagereze). Mai semnează pagini memorabile 
de proză: Gheorghe Văduva (”Ieri și azi…”), Constantin 
Sever Răduică (”Pitulata sau dea vați ascunselea”), 
Ioan Bembea (”De prin armată…) și Dan Gâju (”Era 
dimineață și ploua. Plecarea tatei”). Poezii semnează în 
acest număr: Victoria Milescu (cu echivalențele realizate 
în limba franceză de Ion Roșioru), Gheorghe Indre, 
Gheorghe Văduva, Marian Dumitru, Nicu Doftoreanu, 
Valentin Rădulescu, Nicolae Cabel, Lucian Gruia și George 
Canache. Tot George Canache se află în continuare în 
dialog cu Mihai Neagu Basarab sub titlul ”Întotdeauna se 
poate mai rău sau mai bine…”. Ștefan Popescu, doctor în 
istoria relațiilor internaționale la Sorbona, fost secretar de 
stat în Ministerul Afacerilor Externe, semnează la rubrica 
”Opinii” articolul ”Ultimul centenar. Cum decide națiunea 
română să iasă din istorie”: Tot aici Victor Vernescu 
participă cu un ”Blestem. Ura și batjocura democrației”, 
iar dr. ing. Gheorghe Indre comentează cu competență 
despre ”Energie, resurse și mediu”. La rubrica ”Evocări 
istorice”, Dan Toma Dulciu publică articolul ”Mihai 
Eminescu la Viena acum 150 de ani”, iar Dinu Moraru – ”O 
lumină pentru eroii neamului”. Tot două evocări implică 
și rubrica”Români care au strălucit în ultima sută de ani”. 
Este vorba despre fotoreportajul ”Gogu Constantinescu  un 
savant de dimensiune planetară –Teoria sonicității la 100 ani 
”, de ilustrul editor Sorin Mihăilescu și de ”Justin Capră, 
un Icar al timpurilor moderne”, de Valentin Tănase, În 
cadrul rubricii ”Remember” Gheorghe Țiclete este prezent 
cu articolul ”Romulus Rusan – Omul și prietenul adevărat 
”. Rubrica ”Eveniment” este mai cuprinzătoare, aici având 

următoarele contribuții: ”Drumul de la nanoparticule 
la pentawați trece prin laserul ELINP din România” 
de dr. Viorel Gaftea; ”La Turda, întrun ceremonial 
solemn, comemorarea preotului martir Ioan Opriș” de 
Ioan Bembea, „Cavalerii Templieri”de Mihai Șurubaru; 
”Premieră în patrimoniul culturalartistic bucureștean. 
Dezvelirea statuii Reginei Maria, ctitor al Marii Uniri”, de 
colonel Petru Gurău. În cadrul rubricii ”Actualitate și trecut 
la Luna” avem tot două contribuții: ”Lunenii și mișcarea 
de eliberare națională – memorandiștii. Fragment din 
cartea Comuna Luna istorie, Trăinicie și adevăr pe Valea 
Arieșului” de Ion MazereLuneanu, precum și ”Portrete de 
luneni. Învățătoarea Ibănescu Valeria”, de Gheorghe Indre. 
În cadrul rubricii ”Recenzii și cărți primite la redacție, 
Lucian Gruia  prezintă volumul de versuri ”Albastrul 
pustiu” al Manuelei Cerasela Jerlăianu; Corneliu Zeană 
recenzează cartea lui Călin Căliman ”Filmul, mon 
amour”, reconstituire realizată de George Canache și Dinu 
Moraru; Mariana Criș prezintă cartea lui Petre Vintilă jr. 
”Lucia Ferescu sau Steaua Dimineții”, sub titlul ”Cetatea 
extraterestră a lui Dumnezeu”. La rubrica ”Ecouri în și din 
presă și aprecieri ale cititorilor”, avem articolul lui Mircea 
Popescu ”Opinii de cititor” și o  fotocopie din ”Informația 
zilei” care apare la Satu Mare, conținând articolul lui 
Coriolan A: intitulat ”Ion Belbe și Vasile Pop Negreșteanu, 
publicați în revista ”Gândul Anonimului”. Spre finalul 
revistei, Alexandru Mihăilă semnează un necrolog pentru 
profesoara basarabeană Natalia Rusu. Pe ultimele două 
pagini, Gheorghe Indre prezintă destul de amănunțit un 
CV al revistei”Gândul Anonimului”, iar pe coperțile 3și 4 
facem cunoștință cu cele 6 lucrări ale talentatului pictor, dr. 
în arte vizuale, Petru Ilie Birău.

Mihai Neagu

„GÂNDUL ANONIMULUI”,  
ANUL XVI, NR. 67-68, DECEMBRIE 

2018, EDIȚIE SPECIALĂ

Mihai NEAGU

La INSTITUL ROMÂN –BIBLIOTECA ROMÂNĂ DIN FREIBURG în BULETINUL BIBLIOTECII 
ROMÂNE Vol. VII (XXVIII) Serie nouă 2020, din Germania , la capitolul Revista presei în paginile 768-759, 
redactat de domnul MIHAI NEAGU a apărut o prezentarea a numărului 67-68 al revistei Gândul Anonimului, pe 
care o publicăm în rândurile care urmează. (Gheorghe INDRE)



       Gândul Anonimului  Nr.  71-72     *     Anul  XVII/Iulie-Decembrie 2019 118

ECOURI

Așa cum se întâmplă, aproape de 
fiecare dată, am intrat și acum, 

prin amabilitatea domnului Gheorghe Indre 
în posesia numărului 6970 (ianuarieiunie 
2019) al excelentei reviste de cultură „Gândul 
Anonimului” (acum ajuns la 94 pagini, cu o 
altfel de legătură la cotor, parcă schimbat 
la față, întinerită și radioasă). Ca deobicei 
Editorialul revistei atacă probleme de o 
deosebită inspirație, ancorate în cotidianul 
național și mereu abordate și tratate cu 
maximă obiectivitate, adăpate dintrun profund sentiment 
de dragoste față de țara noastră România și de poporul 
ei parcă din ce în ce mai dezorientat și mai lipsit de 
perspectivă, de demnitate și de apărare.

Editorialul acestui număr se intitulează „Daruri și 
amaruri ale vremurilor pe care le trăim” și este semnat de 
însuși Gheorghe Indre. Subiectul ales și tema tratată au, 
conștient sau nu pentru autor, valoare de bilanț acum, la 
treizeci de ani de la evenimentele din decembrie 1989, 
evenimente pe care, cu cât timpul trece, cu atât mai 
greu îmi este să le definesc, din varii motive, ele însele 
impunândumi parcă un tratament special și singular. 
Autorul editorialului mă ajută, însă, și de astă dată, prin 
alegerea ca motto a unui fragment din poezia 1907, poezie 
manifest a lui Alexandru Vlahuță.

Pe temă și ca subiect al bilanțului Gheorghe Indre își 
propune să enumere câteva daruri aduse de sfârșitul anului 
1989 dar, ca în oricare bilanț, și câteva amaruri (definind 
prin acest tradițional cuvânt transilvan și moldovan, 
neajunsurile ce apasă pe grumazul omului cinstit, onest și 
iubitor de dreptate și adevăr).

În cele ce miam propus să scriu voi trece succint 
în revistă parte din selecția (deloc exhaustivă) de daruri 
și din cohorta de amaruri evidențiate în Editorial. Astfel, 
înlăturarea păgânească a soților Ceaușescu în zi de Crăciun, 
în aparență, poate fi trecută în  fruntea șirului de daruri:  
„s-au schimbat radical viețile oamenilor, comportamentele 
lor, atitudinea și poziția fiecăruia în societate, așteptările 
și speranțele, relațiile dintre oameni, crezurile și întregul 
sistem de valori”. Numai că, toate acestea prea sau 
subscris zicalei românești: „schimbarea stăpânilor, bucuria 
nebunilor” pentru că toate cele de mai sus pe care leam 
trecut la daruri au fost însoțite nemijlocit de o serie de 
amaruri pe care le purtăm după noi, înzecite, și azi, la 

treizeci de ani distanță în timp. Amaruri care, 
voit sau nu, sapă profund la temelia țării 
noastre, contribuie hotărâtor la dezbinarea 
omului de om, făcând astfel mai ușoară 
realizarea operei de înstrăinare, de alienare și 
de destructurare a vechii moșteniri, de mii de 
ani, pe care, generație de generație, românii 
au știut a o apăra, chiar dacă asta ia făcut să 
rămână în urma multora ca ritm de dezvoltare 
socială și progres tehnologic.

Sentimentul de dobândire a libertății 
autorul editorialului îl reperează ca pe un dar, uitând însă 
să amintească faptul că tot pentru libertate Sobaru sa 
aruncat sinucigaș de la balconul Parlamentului României în 
timpul guvernării BăsescuBoc, cu acest cuvânt întipărit pe 
buzelei carel articulaseră șil strigaseră în zborul căderii.

Darurile de pașapoarte individuale, dreptul și 
libertatea de a călători sau de ași alege locul pe planetă sau 
dovedit daruri otrăvite, mare parte din cei plecați renunțând 
de bună voie, și laș aș completa eu, la demnitatea lor de 
cetățeni onești ai țării lor pentru a deveni slugi (titrate de cele 
mai multe ori) în țările pe care un regim exagerat de închis 
și autarhic ni le interzisese chiar și pentru vizită nu numai 
pentru orice fel de colaborare individuală. De aici amarurile 
dovedite de părăsire a țării, al abandonării fără nicio ezitare 
a locurilor natale, a tradițiilor, a mormintelor și, cum spune 
autorul editorialului, a identității românești. Pentru că, 
darurile otrăvite căpătate de un popor ținut prea mulți ani 
întro încorsetare artificială au condus mult prea repede la 
golirea satelor de oameni tineri (în alt sens, deformat față 
de  cel al atragerii către marile șantiere ale anilor ’50’60 ai 
veacului trecut), dispariția marilor platforme industriale, a 
unei mari părți din terenurile aricole, dispariția animalelor 
domestice din ograda gospodarilor rurali și nu numai.

Eu mă opresc aici cu extragerea și cu observațiile și 
comentariile proprii asupra darurilor, multe încă amintite 
de autor, trăind cu speranța că cititorul revistei va fi, până 
la sfârșit și întrutotul în consens cu părerile și credințele 
domnului Indre.

Ca de obicei, constat, revista se deschide cu o secțiune 
de proză originală, secțiune deschisă în numărul 6970 de 
eseul „Dragoste ascunsă” semnat de general locotenent (cu 
trei stele) Ioan Bălăei. Subiectul tratat de autor privește 
unul din aspectele principale ale „moralei comuniste” și 
anume, la acel aspect care privea integritatea familiei și 
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constituirea acesteia pe 
bază de sentimente și nu 
pe bază de conjuncturi 
și/sau interese. Chiar 
de la început autorul 
explică, nu atât pentru 
cei cu vârste ce depășesc 
jumătate de secol ci, în 
mod sigur, pentru cei 
mai tineri, cam la ce se 
rezuma această morală. 
„Morala, spune autorul, 
ca un ansamblu de norme 
și de reguli acceptate de 
oameni în relațiile dintre 
ei și societate avea, în 
regimul comunist, prin
cipii speciale privind co
lec tivismul, atitudinea 
so cialistă față de muncă 
și față de avutul obștesc, 
devotamentul față de 
cauză, responsabilitatea 
față de familie, lupta 
pentru desființarea  și 
evitarea oricărei forme de 
exploatare a omului și de 
asupriri și multe altele”. 
În numai cinci pagini 
dense, autorul ne conduce 
cu talent și aplicație prin 
meandrele morale în familie și năravurile omenești care 
lau ținut pe cetățeanul cu rang sau fără încă, departe de 
norme și reguli și cu tentația de a călca, adesea,  mai degrabă 
alături de drum, decât pe făgașul lui. Îmi pare rău că, la 
final, autorul este preocupat mai mult de faptul dacă am 
înțeles sau nu de ce pericole pășteau pe tinerii și pe maturii 
de atunci dacă ar fii preacurvit (păcat biblic, de altfel). Îmi 
pare rău, spuneam, că după cel puțin patru din cele cinci 
pagini ce mau purtat cu gândul și amintirile prin proza 
interbelică a lui Cezar Petrescu sau cea a lui Drumeș mă 
văd nevoit să fiu în total dezacord cu concluzia autorului: 
„Un motiv în plus, spune domnia sa, pentru noi bărbații din 
generațiile trecute să înfierăm regimul dictatorial comunist 
și săl elogiem pe cel actual de democrație pe care doar 
unele soții săl conteste, și numai dacă sunt în opoziție”. 
Pentru mine, fără a fi acum, ca și în tinerețe, un puritan, 
concluzia aceasta miar plăcea să cred că este «aruncată» în 
tonul unei ironii amare (cel puțin în ce privește libertinismul 
sexual care, atunci, era interzis și aceasta în folosul și nu în 
detrimentul unor simțiri extatice superioare, fie și numai 
pentru reușita cuceririi fructului oprit…).

Ion Blembea semnează, în continuare, prima parte 
din nuvela [?] „Colega mea Viorica” al cărei prim paragraf 
este o foarte frumoasă descriere a naturii de pe Valea 
Arieșului. Sunt acolo legate între ele cuvinte ceți aduc 
în fața ochilor imagini de neșters pe care le simți cu fiorii 
tactili ai nostalgiei. Momentele de viață povestite celor 

două nepoate ale sale sunt, 
practic, locuri commune 
dintro epocă deja revolută 
pe care, se vede treaba, 
nepoatele no pot nici măcar 
imagina dar care te fac pe 
tine cititor să urmărești 
mersul și evoluția vieții 
Vioricăi. Ajuns cu lectura 
până la ultimele rânduri mi
am confirmat, dacă mai era 
cazul, aversiunea mea față 
de orice fel de serial: voi 
mai putea oare să intru în 
posesia părții a doua să văd, 
să aflu ce sa mai întâmplat 
cu frumoasa și deșteapta 
Viorica?!?

Secțiunea de proză 
continua cu un fragment din 
romanul „Ancore pe nori”, 
în curs de finalizare, al 
domnului general Gheorghe 
Văduva. Marele talent al 
autorului se arată și prin 
abilitatea de a strecura înte 
cuvintele ce descriu fapte 
anodine (pregătirea pentru 
un consult colonoscopic) 
idei și adevăruri cutremu
rătoare: „Țara nu se mai 

apără doar la frontiere  spun unii  , ci oriunde unde 
interesele menținerii conflictualității lumii și a răsboiului 
la un nivel cât mai jos o cer …”  este un singur exemplu, 
invocând și expresii noi, al căror sens este mai bogat în 
înțelesuri decât orice argumentație politică. Așa de pildă, vă 
las pe dumneavoastră să dezlegați sensul tragic al expresiei 
„militarul cu contract de la punctul de control” …  Păcat 
că, luat de valul necazului ce urma a fi descoperit autorul 
strecoară în text și unele cuvinte mai bolovănoase sau cu 
alte subînțelesuri.

Eseul lui Dinu Moraru: „Un popas”, încheie 
secțiunea de proză. Acesta este o poveste simplă, spusă în 
puține cuvinte dar acoperind o epocă și o stare, pomenind 
de, poate, o fantomă nerecunoscută, netrezită și de o 
simbioză mai mult decât un om și un cal ce străbat timp și 
vieți nenumărate.

Ca o concluzie, devenită curioasă în ce mă privește 
și parcă cinică obsesie din partea autorilor secțiunii de 
proză este nimbul comunismului ce, se vede treaba,  nu a 
dispărut ci, din potrivă, a devenit muză de creație literară. 

Secțiunea de poezie este, și pentru acest număr, 
o regină a revistei care se întinde pe nu mai puțin de 
douăzecișitrei de pagini. Sunt publicate poezii de mare 
inspirație și veritabil talent semnate de Victoria Milescu 
(„Spunețimi dacă vreți copac/sau ghimpe sau ghionoaie/
spunețimi semafor defazat/sau coajă de pâine în ploaie/
strig cu pieptul gol:/și aici au murit, și acolo/…”), 

ECOURI
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Gheorghe Văduva („Degeaba voinicui voinic/Degeaba 
castanul nui plop,/Degeaba neșansai noroc,/Iar visele 
toates nimic//Nimicul e totul acum,/Din el ne nutrim 
pentru ieri,/Când vorbele lumiis tăceri/Iar el doar un capăt 
de drum//Degeaba înveți ca să ști/…”), Nicolae Cabel 
(„un arbore de patimi e furtuna,/cu nori și cu fulgerul 
bătrân,/când zeu bărbos, în orizont stăpân,/doar în zăpadă
și logodește luna…//curtenii ploii vor pleca la coasă,/
peun câmp cu întrebări, fără hotar;/azi, mugurii de dor 
nu au habar.// …”), Lucian Gruia (Din cele trei târfe din 
parcarea pentru tiruri,/pe autostradă/una lipsește//Ce sa 
întâmplat cu ea?/A murit bătută de un client nebun/Nu a 
murit atunci, mam gândit,/ci mult mai  devreme, când sa 
prostituat întîia oară//…”), Marian Drăghici („mam rugat 
mult pentru mama/Murise de trei ani/dormeam liniștit/
noaptea era pe sfârșite/ziua aproape//dormeam în sfârșit/
senin, liniștit/și deodată aud/în aerul camerei/mai bine zis/
întrun anume punct/din aerul camerei/(necunoscut punctul 
acela)//vocea ei clară, distinctă/ca smulsă din alte lumi:/
Mă bucur că team născut!// …”), Teodor Răpan: cinci 
pagini de octave definite, sorocite și greu lămuritoare 
(„…Din mâna ta primitam mărul care/Nici șarpele na 
îndrăznit săl fure./Naiv, crezutam, vei aveandurare…/
Învinsumai! Pun mâna pe secure/Și dau întruna, dau cu 
disperare/În umbrele tăcerii ligure!/Atât primește: darul 
meu din urmă/va fi acest distih cen moarte scurmă// …”), 
Ovidiu Țuțuianu  [(nu ne mai pleacă tinerii afară,/Ba și mai 
mult, ei se întorc în țară./Sau ieftenit carofii, energia,/Sa 
izgonit din presă și prostia./Românii sunt uniți ca niciodată/
Băiatul e … băiat și fata … fată!/Vecinii noștri ne iubesc cu 
toții,/Au dispărut corpții, chiar și hoții/…) numai că titlul 
poeziei este Păcăleală de 1 aprilie], Dan Gîju care publicî 
o Mioriță actuală, plină de morală (na, că mam molipsit 
și eu de versificare) și cu mare tâlc, pentru gând. [„… Să 
știu cau ajuns (solii)/Și că miau adus/Daruri din belșug/
Și să mă fac mare,/Mândru ca un soare,/Sapuc să castrez/
Orice maidanez/Venit de aiurea/Sămi roadă pădurea,/Să
mi spurce izlazul,/Sămi pască necazul.//…”].

La rubrica Opinii Revista Gândul Anonimului 
nr.6970 publică un interviu nostalgicromanțat luat de 
Vasile Moldovan regretatului Ion Mazere. Crâmpeiele din 
viața de la pichetul de grăniceri evocate de intervievat arată 
sacrificiile făcute de cei aleși să păzească frontiera, dăruirea 
lor și a familiilor lor, poate de neînțeles de mulți din cei 
ceși văd de treburile lor cotidiene fără a știi ce înseamnă 
vitregia pustietăților și riscurile străjuirii fruntariilor, fără 
ifose de martiri, dar cu satisfacția sentimentului curat de 
misiune în slujba îndeplinirii, în deplinătatea cerințelor și 
a rigorilor ostășești. (Îmi este și rușine dar și teamă să mă 
întreb, fără pic de tendință: oare acum și grănicerii sunt pe 
bază de contract? Păi, dacăi așa, îmi trece un gând parșiv 
prin mintea mea dedată tot felului de scenarii: oare aceștia, 
grănicerii, au soldele la nivelul cel puțin al magistraților? 
Și dacă nu, „soldele” oferite de … neprieteni și chiar de 
răuvoitori, pe ce criterii îi lasă indiferenți și dispuși să le 
refuze?!?

Gheorghe Indre semnează la rubrica „Eveniment” 
instalarea pe Bulevardul Iuliu Maniu din București, 

în apropiere de Palatul Cotroceni și de Monumentul 
Geniștilor (Statuia Leu), a monumentului artiștilor muzicii 
românești. Ideea realizării acestui proiect, ne spune autorul, 
ca și realizarea în sine se datorează instituțiilor de cultură 
din Armata României: Inspectoratul General al Muzicilor 
Militare, Studioul de Arte Plastice al Armatei, Cercul 
Militar Național, Editura Militară, Bibliteca Militară 
Națională, Ansamblul Artistic al Armatei, Trustul de Presă 
al M.Ap.N., Muzeul Militar Național. În același material 
autorul îndeamnă cititorul săși înzestreze biblioteca 
personală  cu cartea de prezentare a monumentului, semnată 
de Valentin Tănase și apărută la Editura Militară, cartea 
fiind, ea însăși, ne asigură autorul, un document tulburător.

Tot la rubrica „Eveniment”, în exclusivitate, 
Viorel Gaftea prezintă materialul „Risc și oportunitate în 
comerțul electronic”. Transformarea digitală a economiei 
și a societății, atât din punct de vedere conceptual, cât și 
tehnologic este tot mai rapidă, tot mai profundă în toate 
domeniile. În acest context comerțul electronic permite și 
dă o șansă micilor întreprinzători să își expună marfa și 
produsele pe o piață globală. Conferința eCommerce Week 
2019 din 15 aprilie a constituit un veritabil eveniment, 
permițând contactul cu experții globali pe domenii de 
tehnologie modernă.

Ștefan Popescu semnează în secțiunea de evocări 
istorice un dens material privind România și concepția 
marilor puteri economice: „Revenirea la competiția 
marilor puteri, ne spune autorul, și istoria neau arătat că 
orice competiție a marilor puteri, cu atât mai mult cea din 
urmă, în care prezența armelor nucleare exclude războaiele 
clasice – se încheie prin ajungerea la un echilibru care 
înseamnă trasarea unor sfere de influență”. Lipsa ambiției, 
în acest context pentru țară, cultivată generațiilor de copii în 
ultimii treizeci de ani nea izolat în condițiile luptei pentru 
supraviețuire, iar ca scop și orizont, spre realizarea, cât mai 
rapidă, a situației materiale personale. Ca țară, „am pierdut 
– citim în cuprinsul materialului – în fața micii Slovenii, 
în 2009, competița pentru a găzdui Agenția Economică de 
Reglementare în Europa, … am pierdut anul acesta în fața 
Estoniei competiția pentru un loc de membru nepermanent 
în Consiliul de Securitate al ONU, am fost ignorați pe 
dosarul Republicii Moldova de către partenerii noștri din 
Uniunea Europeană și din NATO și niciun președinte, că 
sa numit el Traian Băsescu sau se numește Klaus Werner 
Johanis, ca reprezentanți ai României și ai întregului său 
popor, ocupanți ai scaunului de la întrunirile mai marilor 
Uniunii Europene și ai Tratatului militar nordatlantic 
nu au schițat nici măcar o tresărire de orgoliu pentru a 
promova interesele, cel puțin de onoare și de demnitate ale 
României.  „Tare îmi este teamă, spune autorul, că vorbele 
domnitorului Grigore al IIIlea Ghica ... să nu fie profetice:  
«Țării acesteia în veci îi este sortit să fie smerită!»”.

La rubrica „Români care au strălucit în ultima 
sută de ani” profesorul Titus Vîjeu prezintă „Polivalența 
cărturarului – Centenar Mihnea Gheorghiu” și, implicit, al 
lui George Uscătescu, amândoi născuți la 5 mai 1919.

În cadrul aceleiași rubrici, Ștefan Popescu, sub titlul 
„O viață dedicată României”, îl prezintă cu multă dragoste și 



121Gândul Anonimului  Nr.  71-72    *     Anul  XVII/Iulie-Decembrie 2019 

meticulozitate pe academicianul Mircea Malița (19272018).
Constantin Radu semnează o pledoarie despre 

Grafologie pe care o definește ca «știință a scrisului 
de mână». Aflăm că în România sau ocupat cu studiul 
scrisului de mână oameni celebrii precum prof.dr. Gheorghe 
Marinescu, prof.dr. Ștefan Minovici, prof.dr. C.I. Parhon, 
dr. M. Derevici, Helen Bogdanovici, Henric Sthal, dr.doc. 
Andrei Athanasovici ș.a. Pentru cei interesați, amintesc 
sau informez că autorul prezintă un profil grafologic al lui 
Mihai Eminescu.

Ca în fiecare număr al revistei, comuna Luna, locul 
de baștină al multora dintre creatorii și hrănitorii revistei, se 
află la loc de cinste. De astă dată este inserat un fragment din 
cartea „Comuna Luna istorie. Trăinicie și adevăr pe Valea 
Arieșului” ce poartă semnătura lui Ion Mazere Luneanu, 
iar portretul de lunean al numărului 6970 al Revistei este 
Călușer CătălinDaniel, absolvent al clasei a VIIIa a Școlii 
Gimnaziale Luna.

Generalul locotenent (cu trei stele) Ioan Bălăei, 
concitadin și vechi camarad militar și colaborator de condei 
cu Ion Mazere semnează un sentimental In Memoriam al 
acestuia, plecat la Ceruri când încă își putea exprima forța 

creatoare. La aceeași rubrică de dispariții Gheorghe Indre 
îi cinstește memoria lui Dinu Moraru, om de mare cultură 
și sensibilitate, iubitor de literatură, arte plastice, teatru, 
muzică și muzee.

Numărul 6970 al Revistei Gândul Anonimului  este 
minunat agrementat cu lucrări selectate din opera maestrului 
pictor Mihail Gavril, autoportretul căruia acoperă și a patra 
copertă a revistei.

În încheierea acestei prezentări mă opresc câteva 
momente asupra a ceea ce Gheorghe Indre a intitulat  Nota 
Redacției și citez astfel din cuprinsul acesteia: „...limba 
română, tradițiile, obiceiurile și toate valorile spirituale 
și materiale create dea lungul vremii de poporul român, 
prin care sa identificat și legitimat în fața istoriei omenirii, 
trebuie apărate de furia năvălitoare și distructivă a 
globalizării ... Asaltul asupra familiei tradiționale, abaterea 
de la condiția naturală a omului ca ființă ... sunt amenințări 
ale viitorului lumii civilizate care se pregătește, parcă 
inconștient, pentru un sfârșit incendiar la scară planetară...”.

Victor Vernescu 
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Luminița Gliga, Summertime
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Gândul anonimului, anul XVI, 
nr..69-70, ianuarie-iunie 2019, 

96 de pagini, publicație independentă, 
pentru cultură și informare, prin străduința 
scriitorilor Ion Mazere, Gheorghe Indre 
și GheorgheVăduva. Trei lucrări puternice, 
literare: interviul de Vasile Moldovan cu Ion 
Mazere, (1924- 2019), fost colonel de 
grăniceri și funcții în Statul Major de 
armă, istoric, colecționar, monografist a l 
comunei natale Luna; „Centenar 
Mihnea Gheorghiu” (n.1919), 
cărturar european, poezie, scenarii, 
studii asupra unor scriitori, cu model 
cultural Dimitrie Cantemir, de Titus 
Vîjeu; Theodor Răpan cu „Hic et nunc” – cu 65 octave 
(poem de 8 versuri a-b-a-b-a-b-c-c); și imediat luminile 
textelor de Dinu Moraru (+ 2019) „Un popas”, Ioan 
Bălăei, Ioan Bembea, Gheorghe Văduva – proză și 
poezie de valoroși poeți contemporani: Gheorghe 
Văduva („Noi suntem ce suntem acum/ amurguri la 
ore târzii,/contraste la verbul a fi,/palate pe stâlpii de 
fum”) Nicolae Cabel „Cântul ce mai poartă harul” – 
nouă sonete; O notă aparte „Miorița” – elegie de Dan 
Gâju și „Spiritul Mioriței”, eseu de Victor Vernescu, 
articolul „Mircea Malița (1927-2018) - O viață închinată 
României”, de Ștefan Popescu. Alți colaboratori: Geo 
Călugăru, Cătălin-Daniel Călușer, Marian Drăghici, 
Viorel Gaftea, Lucian Gruia, Victoria Milescu, 
Constantin Radu („Grafologia-o știință a scrisului 
de mână”), Ovidiu Țuțuianu (o piemă – poem pentru 
numărul pi), ilustrațiile pictorului Mihail Gavril (n. 
9.11.1961-Fălticeni, azi, bucureștean). Publicația apare 
prin scrisul (vezi și articolul despre „Monumentul 
artiștilor muzicii românești” din București – 2019 și 
cartea sculptorului Valentin Tănase, despre aceștia, tot 
din 2019) și contribuția lui Gheorghe Indre și sprijinul 
Bisericii Ortodoxe din comuna Luna, de lângă Câmpia 
Turzii (pagini din monografia comunei se publică în 
acest număr din monografia lui Ion Mazere-Luneanu) 
și se dăruiește lunenilor și scriitorilor prieteni.

II. GÂNDUL ANONIMULUI, prin citate 
expresive, dovezi de aur literar. (titlul, specia literară, 
autorul, citatul și... „File de istorie literară într-un 
vers”, ale cronicarului)

TRĂIASCĂ LUNA, LUNENII,  
REVISTA LOR ȘI COLABORATORII!

Florin GRIGORIU

Redacția, despre nașterea revistei: 
Ea reprezintă un „clocot de cunoaștere, de 
exprimare, de comunicare și de creație” (F. 
G. GÂNDUL ANONIMULUI: Bucureștenii 

Lunii născut-au o așchie de Soare.)
Un motto, o strofă dinAlexandru 

Vlahuță deschide revista: „Minciuna stă cu 
regele la masă” (F.G. 1989-2020: TIMP 
CONTEMPORAN: În țara orbilor, s-a dat 
putere corbilor. GHEORGHE INDRE: 
Tăcut, scriind destine, reviste, prietenii... )

„Daruri și amaruri ale vremii 
ce le trăim” – editorial de Gheorghe 
Indre: „Amarul exproprierii a peste 
370 de hectare de teren cu 32 de bani 

pe metrul pătrat i-a șocat pe cei 1328 de luneni” (F.G.  
- AERODROM  EXTINS: Pământul, ca și cerul tot altfel e 
de-o vreme)

„Dragoste ascunsă”, proză de Ioan Bălăei: 
”Amestecul brutal în viața intimă a oamenilor era 
justificat ideologic” (F. G. - IOAN BĂLĂEI: Eu povestesc 
iubiri și fapte din armată)

„Colega mea Viorica”, proză din vremea secetei 
anului 1946-1947, de Ioan Bembea: „Nici în ruptul 
capului Viorica nu voia să renunțe la școală, dar după 
ce au citit lista cu alimentele ce trebuiau date la internat, 
părinții amândoi, tata Uța și mama Slavina, au hotărât 
să nu mai meargă la școală, că dacă golesc și pivnița și 
cămara familia lor, din ce mai trăiesc?” (F. G. - IOAN 
BEMBEA: De dragoste vorbește, din vremi care-au trecut.)

„Lumină pentru întuneric...”, proză de Gherghe 
Văduva: „Judecățile simple și firești numai sunt lăsate, 
azi, să existe în mințile limpezi. Iar astfel de minți, pe 
piscurile Mioriței, nu prea mai există. S-au spulberat în 
patru vânturi ale lumii, în căutarea unui colț de pâine, 
interzisă lor în Țara Pâinii.” (F.G. – Gheorghe Văduva:” 
Un general terestru, cătând ”ancore pe nori”.)

„Un popas”, schiță de Dinu Moraru, de antologie 
și de carte de Citire școlărească: - Ești de prin partea 
locului? - Nu știu de unde sunt... Înainte de a fi luat 
prizonier, am suferit o comoție cerebrală și mi-am 
pierdut memoria.” (F. G. – DINU MORARU: Iubind 
animăluțe, a scris, pictând cuvinte.)

„Vântul invită o frunză la dans” – șapte poeme 
de Victoria Milescu: „În pofida a tot și a toate,/ pasărea 
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vine la geamul meu”... „Scriu cu singurătatea pe umăr/ 
altor singurătăți”...Chipul meu ia chipul fiecărei litere 
din poemul stând la masa dintre cer și pământ... „Curăț 
vorbele de solzi și oase” (F. G - VICTORIA MILESCU: Ea 
scrie ecorșeuri, cu sânge de poetă.)

„Palate pe stâlpii de fum”, versuri de Gheorghe 
Văduva: „Oricum o dai, oricum o iei,/ ești ca o zi de 
sărbătoare,/ ce umple nopțile cu soare/ și viața lumii cu 
idei.” (F. G. - GHEORGHE VĂDUVA: Poetul mare este, 
un munte de imagini.)

„Cântul ce mai poartă harul”, sonete de Nicolae 
Cabel: „Eram un menestrel în cuib de piatră,/ în 
adâncimea timpului perlat.”... „Știut-am cert că-n 
taină e divinul,/ că sângele e-n sfera altui soare”. (F. G: 
- NICOLAE CABEL: Sonete scrie-n taină, mult ascunzând 
misterul)

„Tufișuri și fantome”, două poeme de Lucian 
Gruia: „mbogățiții peste noapte,/ care se bucură de 
viață/ și ne calcă în picioare/ sunt cu adevărat vii?” (F. 
G. - LUCIAN GRUIA: Pe pietrele tăcerii a scris eseu și 
versuri.)

„La margine de nicio apă”, poem din 80 versuri 
și 19 pauze de respirații, de Marian Drăghici, din care 
aduc aici haikuul găsit (specie a haikuului, deci un 
poem aflat în opere diverse: proze, dictoane/ definiții/ 
aforisme/ cugetări/ maxime, poeme, eseuri...și revelat, 
ca un diamant găsit pe o plajă, lumii bijutierilor știutori 
de frumosul ascuns în câteva fațete-silabe, de obște 17): 
„el, copilul acela/ în singurătatea lui/ da, citește”. -7-7-4 
silabe. (F. G. - MARIAN DRĂGHICI: Eu scris-am despre-
ai mei, dar încifrat-am versul.)

„Hic et nunc”, poeme de opt versuri, înțelepțite-n 
rimă, de Theodor Răpan: „Poftirea-mi ceartă gândul, 
stau pe ace/ Și-adorm abraș în patul desfătării!/ Averea 
mea nici Aladin n-o știe,/ Bat câmpii iarăși... Doamne, 
ce urgie!” (F. G. – THEODOR RĂPAN: Evanghelistul 
tace, întru octave-ascuns.)

„Aurul ascuns”, de Ovidiu Țuțuianu: trei 
poeme, dintre care unul către PI – o piemă, de care-i 
tare mândru, (dar au mai scris puțin înainte și alții, 
printre care matematicianul-poet Maftei-Buhăiești și 
inginerul-poet Florin Grigoriu): „E numărul de aur, e 
divinul/ Găsit de Euclid Alexandrinul”. (F. G. - OVIDIU 
ȚUȚUIANU: Inginer și cititor, iubindu-și cărturarii.)

„Miorița”, poem de Dan Gâju, cu finalul: „oarele 
răsare/ Ca o taină mare;/ Soarele apune,/ Ah, câte-aș 
mai spune!// Mioriță laie,/ Laie, bucălaie...” Scrisă-n 
București pe 17 mai 2019, balada are o frumusețe tristă, 
de oglindă sinceră a unei stări poetice aparte. (F. G. - 
DAN GÂJU: Ne-adună-n bibliotecă istorii și poeme.)

„Fiorul bornelor străvechi”, interviu luat 
colonelui Ion Mazere de publicistul-scriitor Vasile 
Moldovan: „A participat voluntar la o campanie 
arheologică la Celei, contribuind la descoperirea uneia 
din porțile cetății Sucidava, în ziua de 7 iulie 1976, 
numită de atunci «Poarta Colonelului»”. (F. G. - VASILE 
MOLDOVAN: E ziarist-haijin, eseist, romancier.)

„Spiritul Mioriței”- eseu de Victor Vernescu: 

„Miorița  trebuie înțeleasă în pildă Hristică și nu ca pe 
un abandon  în fața răului sau al violenței pentru că cine 
va scoate sabia, de sabie va pieri și ca un adevăr revelat 
de viață: «violența naște violență»”. Cum autorul cere 
și alte reacții-păreri, spun că Ion Filipciuc a demonstrat 
că Miorița este prima belagină din cele 12, legând-o de 
Zodia Berbecului etc. (vezi o carte din Editura Macarie, 
anii 90, iar Suchianu, în „Revista Fundațiilor Regale”, 
prin anii 30, tot în secolul trecut, afirmă că balada este 
una a iubirii de semeni, de duioșie, de nespunere a unui 
necaz sau boli celor din jur, a-i ocroti (Miorița îl păzește 
pe stâpân, îl ocrotește, atât cât poate, nespunându-i ce va 
fi, iar impricinatul, știutor de taine – cerești, pământești 
sau ascunse-n sine, la fel dorește a ocroti pe cei dragi, 
respectiv pe mama lui). În timp-netimp, credința 
creștină, cunoaște acest sentiment prin Christos, sfinți și 
martiri (Un exemplu mai dincoace-istoric: Constantin 
Brâncoveanu sau, mai aproape, scrisorile soldaților 
din linia frontului către cei dragi). (F. G.  - VICTOR 
VERNESCU: Gândind la Miorița, el vede-n taină lumea.)

„P. S. D. vs Johanis”, o analiză social-politică 
de Victor Vernescu: „Biet popor român, tristă țară 
România, până ce nu te vei scutura și de unii și de alții, 
te vei afunda din ce în ce mai mult în umilință, în sărăcie, 
în rușine”. Comentariul meu este un titlu din anii 30 al 
poetului Gregorian: „Săracă țară bogată...”, sau versul 
lui Octavian Goga „Munții noștri aur poartă...”, dar 
România divină, a titanilor, pelasgică, daco-getă, trăi-
va, în ciuda câinilor sălbatici și a trădătorilor de toate 
națiile.

„Monumentul artiștilor muzicii românești”- 
reportaj de Gheorghe Indre, de la dezvelirea unei 
statui, de Valentin Tănase, pe 1 iulie 2019 în București, 
pe Bulevardul Iuliu Maniu. Inițiativa și banii aparțin 
Armatei – conducerii  naționale, Bravo! (FG. VALENTIN 
TĂNASE: Pictor sculptor, cu talent, dăruind iluminări.)

„Risc și oportunitate în comerțul electronic”, o 
analiză de Viorel Gaftea. Interesant. (F. G. - SCRISOARE 
CUNOSCĂTORILOR: În lumea noastră astăzi stăpân e 
internetul.)

„România în competiția marilor puteri”, eseu 
politic de Ștefan Popescu: „China a devenit o prezență 
cu dimensiune globală.” (F. G: - ROMÂNIA: Puterea 
noastră stă-n răbdare, -n competență.)

„Centenar Mihnea Gheorghiu, Plurivalența 
cărturarului”, rememorare de Titus Vîjeu. A trăit 
între 1919 și 199X: „Cinematograful a devenit o școală 
de literatură”, Mihnea Gheorghiu fiind și manager 
în cinematografie! (F. G. - MIHNEA GHEORGHIU: 
Profesor- biograf, traducător de seamă....TITUS VÎJEU: 
Mult știutor de toate, acum învață pe-alții.)

„Mircea Malița (1927-2018), o viață dedicată 
României”, moment biografic de Ștefan Popescu: 
„Puțini mai știu că în 1973 Bucureștiul găzduia al 
treilea Congres Mondial al Studiilor Prospective, ca o 
recunoaștere a contribuțiilor românești în domeniu.” 
(F. G. - MIRCEA MALIȚA: A ști diplomație înseamnă 
a fi cult.... ȘTEFAN POPESCU: Cinstind înaintașii ești 
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demn de toată stima.)
„Grafologia – o știință a scrisului de mână”, 

prezentare de Constantin Radu: „Omul care scrie 
proiectează inconștient natura sa interioară.” (motto, 
citat din Max Pulver, autor elvețian, figură proeminentă 
a grafologiei.) Autorul – membru al Corpului Experților 
Criminaliști din România, membru al Societății 
Franceze de Grafologie, al Asociației Grafologice Italiene 
etc, , autor de volume de specialitate –, numește și alți 
grafologi străini, predecesori: Jean- Hyppolite Michon, 
Jules Crepieux-Jamin, Ludwig Kluges, Roda Wieser și 
români: Gheorghe Marinescu, Ștefan Minovici, C. I. 
Parhon, M. Derevici, Hern Bogdanovici, Henric Stahl, 
Aurel Boia, Mihail Negru, Andrei Athanasiu..., face și 
un studiu grafologic pentru M. Eminecu, pe baza unei 
scrisori eminesciene.  (F. G. - CONSTANTIN RADU: Mă 
bate-un gând ciudat, din scrisul meu ce află azi?)

„În loc de concluzii. Fragment din cartea 
«Comuna Luna istorie. Tradiție și adevăr pe Valea 
Arieșului», de Ion Mazere Luneanu: „Lasʼ domnii 
să vorovească/ Cu lingura nu-ți bagă-n gură/ Nici la 
prunci chită pe masă/ Fă-o tu, că ai măsură.” Măsura la 
ei era exprimată de moșie, lab, muncă, prăjină, stânjen, 
codrați, plaț, lanț, grădină, iugăr, tog, răzor, brazdă, 
hat, rogină, iuș, berc, nuieliște, cureche, rât, fâneață, 
delniță, capăt, rânduri, irugă, șleau etc.”. (F. G. - ION 
MAZERE-LUNEANU: Lunean, harnic grănicer de țară și 
cuvinte.)

„Portrete de luneni: Călușer Cătălin Daniel” –
elev destoinic (FG. URARE: Trecutul îți învață, să sprijini 

viitorul!) și fotografii de la serbarea de sfârșit de an 
școlar 2019.

„Gândul Anonimului” în haină de sărbătoare” 
– o laudă și o analiză a numărului anterior, de Victor 
Vermescu.

„Câteva gânduri inspirate de «Gândul 
Anonimului», zămislit în vatra unde «s-a născut 
veșnicia»”, de Geo Călugăru. (F. G. - GEO CĂLUGĂRU: 
Un cronicar-poet al literelor de azi.)

„Muma” – autoare Angela Dina-Moțățăianu, 
recenzie de Lucian Gruia. (Angela Dina- Moțățăianu: De 
satul ei ea scrie, de muma - troiță vie.)

„Datoria de-a descoperi și ocroti «semnele» 
sau A.D.N-ul Dumnezeului din om” – recenzie de 
Geo Călugăru la o carte de Elisabeta Iosif. (F. G. - 
(ELISABETA IOSIF: Poeta poposind prin țara de mistere.)

„In memoriam! Ion Mazere Luneanu”, articol de 
Ioan Bălăei. (F. G. -ONOARE ARMATEI ROMÂNE: A nu 
uita nicicând apărătorii țării!)

„Mihai Gavril”, portret de pictor, activitate, 
expoziții, ilustratorul acestui număr de revistă. (F. G. 
- MIHAI GAVIL: Acest bărbat cu barbă e-un pictor de 
lumină.)

„Nota redacției”, de Gheorghe Indre, despre 
colaboratori, dorințe și mulțumiri Parohiei Ortodoxe 
din Luna penru sprijinul în distribuția revistei. (F. G. - 
GHEORGHE INDRE: A face o revistă e-a scrijeli în timp... 
ORTODOXISM: Ai Sfintei Treimi ostași, îi cerem ajutorul!)

Florin Grigoriu 

Luminița Gliga, Memories from Venice II, 
acrylic on cardboard, 31 x 23 cm
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În noaptea de 28/29 decembrie 
2019, la Orșova, pe tărâmul 

uneia dintre garnizoanele tinereții noastre, 
sa stins din viață, în urma unei suferințe 
de trei săptămâni, generalul Dumitru 
Luca, ultimul comandant adevărat, 
competent, experimentat, tenace și 
sufletist al Trupelor de Grăniceri. O boală 
galopantă a venit din senin, ca un atac cu 
dronă, iar el, oricât de curajos a fost, na 
mai putut face nimic. Nici el, nici medicii, 
nici Dumnezeu. 

Generalul Dumitru Luca a parcurs toate treptele 
ierarhiei militare, de la locotenent la general, trecând 
prin toate funcțiile posibile – comandant de pluton, 
comandant de companie, comandant de batalion, 
locțiitor comandant de brigadă, comandat de brigadă și, 
în cea mai rodnică, dar și cea mai angajantă perioadă 
din viața sa, comandant al Trupelor în care a lucrat 
toată viața, totdeauna la capacitate maximă, corect, 
elegant, inteligent, cinstit, meticulos, entuziast, devotat 
misiunii și, mai ales, responsabil. De când îl știu eu, nu 
a acceptat niciodată formula „se poate și așa”, ci șia 
frământat totdeauna mintea pentru a găsi, împreună cu 
colaboratorii săi (toți, oameni deosebiți, ca și el), soluția 
cea mai bună. 

Viața acestui sucevean, absolvent, în 1960, 
al Școlii Militare de Ofițeri de Infanterie „Nicolae 
Bălcescu” – azi, Academia Forțelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu” –, al Academiei Militare (Facultatea de arme 
întrunite și tancuri), azi, Universitatea Națională de 
Apărare „Carol I”, al diferitelor cursuri postacademice, 
a fost una intensă, angajantă, grea, plină de încercări, 
dar, întrun anume fel, extrem de frumoasă. A fost 
ceea ce își dorește oricare ofițer și oricare om de pe 
planeta Pământ: bun familist, bun profesionist, un om 
pasionat de lectură, de cântec (el însuși era un foarte bun 
interpret), de cunoaștere, un soț exemplar care șia iubit 
și protejat toată viața soția, familia, jurământul depus 
Patriei, demnitatea și onoarea. 

A fost un om vesel, optimist, realist, prevăzător, 
prudent și, mai ales, împovărat (a se citi înnobilat) cu un 

puternic sentiment de grijă față de ceilalți. 
Faptul că nu sa urcat în elicopterul care 
sa prăbușit la Iași, accident în care șiau 
pierdut viața toți cei de la bord, inclusiv 
comandantul Trupelor de Jandarmi din 
acea perioadă, nu este o întâmplare, ci un 
efect al responsabilității față de ceilalți. 
Sa gândit că nu este corect din partea lui 
să se urce în elicopter, pentru a ajunge cu 
câteva ore mai devreme la București, și săl 
lase singur pe șofer, ci este normal și, mai 
ales, obligatoriu să se întoarcă în capitală 

cu mașina cu care a venit. În fond, el era responsabilul 
mașinii care îl deservea. Sau, poate că în acest fel, la 
protejat Dumnezeu. El așa a crezut tot restul vieții... 

Așa era el, în tot ce făcea: atent, prudent, pedant, 
meticulos, chiar migălos, organizat, profund, responsabil. 
Viața sa și cariera sa sunt demne de un roman. Romanul 
unui parcurs, unui mod de a trăi frumos, întro vreme 
grea, care a început cu efectele finalului unui război 
mondial, când, pe frontieră, existau încă unele cazemate 
operaționale, gard de sârmă ghimpată și chiar câmpuri 
de mine, și sa sfârșit cu intrarea întro epocă în care 
țara a pierdut aproape tot ce a acumulat întrun secol 
(secolul renașterii) prin eforturi supraomenești, inclusiv 
prin calvarul a două războaie mondiale și eforturile 
uriașe ale refacerii și construcției economiei, sistemului 
educațional, securității și apărării naționale. 

Generalul Dumitru Luca, cu care am fost camarad 
și prieten vreme de aproape 60 de ani, se află acum în 
ceruri. Lacrimile celor care lau iubit și lau prețuit încă 
mai curg, pentru că, nimic nu poate suplini sau înlocui o 
atât de grea pierdere pământeană. 

Am fost la căpătâiul lui cu două zile înainte de a 
trece în neființă. Ultimele lui cuvinte pe care leam auzit 
în acea zi au fost: „Nam aer… Ai grijă de tine!” 

Drum bun, prieten drag, pe drumurile fără 
întoarcere, drumurile către Dumnezeu, unde nu există 
nici viață, nici moarte, ci doar veșnicie!

Gheorghe Văduva, București, 29 decembrie 2019

IN MEMORIAM!

General DUMITRU LUCA

S-A STINS UN CAMARAD, 
UN BUN PRIETEN ȘI UN MARE OM 
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Expoziții personale

- 2019 -   Fragmentarium Abstract, Sala ”Constantin 
Brâncuși”, Palatul Parlamentului, București, 
România;

- 2019 – Another side/ Another view, Institutul 
Român de Cultură şi Cercetare Umanistică – 

              Veneţia, Italia;
- 2015 – expozitie de pictură, Galeria Orizont, 

București, România;
- 2015 – Inflorescențe, Biblioteca Metropolitană 

București, Sediul central, București, România;
- 2015 – Gând și culoare, Sala “Th. Pallady” 

Biblioteca Academiei Române, Bucuresti, România;
- 2014 – Chromatic Mirage, Sala Atrium , Ambasada 

Statelor Unite la București, România;
- 2014 – Beyond The White, Galeria Regală Cazino 

Sinaia, România;
- 2013 – Incantații cromatice, Teatrul de Comedie, 

Bucuresti; România;
- 2013 – Revelații cromatice, Centrul Cultural 

Reduta, Brașov, România;
- 2013 –  fEstivalul de cArte și muzică, ediția a 2-a, 

Brașov, România;
- 2013 – Flori tropicale, Biblioteca Metropolitană 

București, Filiala “Ion Creangă”, România;
- 2013 – Faraway Flowers, Comunitatea 

Românească, Florida, USA;
- 2013 – Fascinația culorii, Mediateca “G.Enescu”, 

București, România;
- 2012 – Constelația culorii, Casa de cultură a 

Sectorului 3 (Casa Eliad), București, România;

LUMINIȚA GLIGA

- 2012 – Eseuri cromatice, Centrul cultural pentru 
UNESCO, Sector 4, București, România;

- 2012 – Din imperiul gândului / Din imperiul culorii, 
Biblioteca Metropolitană București, Sediul Central, 
România;

- 2012 - PAINTINGS, New Art Center, New York, 
NY, USA;

-2012 – 4/12, Galeria Goldart-Hilton, București, 
România;

-2011 – Subselenarium, Muzeul Municipiului 
București (Palatul Suțu), România;

-2010 – Terravision, Galeria Artis, TNB, București, 
România;

-2010 – Urban Stories, Galeria GoldArt, Athenee 
Palace Hilton, București, România; 

-2010 – Mirabilis Mundus, Green City, București, 
România;

-2010 – Mirabilis Mundus, Galeria Simeza, 
București, România;

-2009 – TERRAVISION 009, Institutul IRECSON, 
București, România;

-2008 – Terravision, Galeria Simeza, București, 
România;

-2008 – Terravision, Muzeul de Artă Brașov, 
România;

-2008 – expoziție de pictură, Banca Națională a 
României, Brașov, România;

-2008 – Terravision, Gold Art Gallery, Hotel Hilton 
Athenee Palace, Bucuresti, România;

-2008 – Autobiografie în imagini, Galeria UNA 
București, România;

-2007 – Terravision, Galeria Europe, Brașov, 
România;

-2007 – Nestatornik 2, (Palatul Suţu) Muzeul 
Municipiului Bucureşti, România;

-2007 – Viziuni canadiene, Centrul Cultural 
Zãrneşti, Braşov, România;

-2007 – Nestatornik, Muzeul de Artã, Piteşti, 

LUMINITA  GLIGA

Născută la 23 octombrie 1975 în Brașov, România;
1995 – absolventă a Liceului Pedagogic, Brașov;

2002 – absolventă a Universității Naționale de Arte București, 
Facultatea de Arte Plastice, secția Pictură;

2003 – membru al U.A.P. România, filiala București, secția Pictură;
2003 – membru al A.I.A.P.;

din 2008 – doctor în Arte Vizuale la Universitatea Națională de 
Arte București cu teza „Elemente de expresivitate plastică ale 
autoportretului în pictura europeană a sec. XIX și XX” 

2008 – membru al Academiei Româno-Americane de Știinte și 
Arte (A.R.A.) 
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România;
-2007 – Nestatornik, Galeria InterPallas, Montreal, 

Canada;
-2007 – expoziţie de picturã, Târgul Internaţional 

de Carte şi Muzicã, Aula Universitãţii, Braşov, 
România;

-2007 – Hello, painting!, Chainsaw Europe, 
Bucureşti, România;

-2007 – Nestatornik, Turn BRD-Societe Generale, 
Bucureşti, România;

-2005 – Personala viziune , Muzeul de Artă, Braşov, 
România;

-2005 – expoziţie de pictură, ‘Saint-Exupery’, 
Marsilia-Marignane, Franţa;

-2005 – Prolegomene la Apocalipsă - grafica la 
Biblioteca ‘George Bariţiu’, Braşov, România;

-2003 – expoziţie de pictură, Muzeul de Artă, 
Braşov, România;

-2003 – expoziţie de pictură, “Casa Fridrich 
Schiller’, Bucureşti, România;

-2003 – Spirit transilvan, Forumul German, Braşov, 
România;

-2003 – Grecia din noi, Centrul Cultural ‘Arcuş’, 
Covasna, România;

-2002 – Apocalipsa de 4 ceasuri, Teatrul ‘Sică 
Alexandrescu’, 

Braşov, România; 
-2002 – Apocalipsa, Atelier 35/Eforie , Bucureşti, 

România; 
-2001 – expoziţie de pictură, ‘Casa Armatei’, 

Braşov, România;
-2001 – expoziţie de pictură , Biblioteca ‘George 

Bariţiu’, Braşov, România; 
-2001 – Fragmentarium – Efes, Muzeul de Artă, 

Braşov, România;
-2001 – expoziţie de pictură, ‘Casa Baiulescu’, 

Braşov, România;
-2001 – 21, International Trade Center, Braşov, 

România; 
-2000 – expoziţie de pictură, Muzeul de Artă, 

Braşov, România;
-1998 – expoziţie de pictură , Club Ford, Braşov, 

România; 
-1998 – Cântând natura, sala Arta, Braşov, 

România; 
-1997 – Locuri şi flori, sala Arta, Braşov, România;
-1997 – Icoane din Ţara Bârsei, Braşov, România;
 
Expozitii de grup

2019 – Salonul Național de Pictură 2019, Galeria 
Căminul Artei, Bucuresti, România;  

2019 – 9 pentru România magică, Casa cu Nuci, 
București, România;

2019 – Geneză, Galeria Alexandra’s, București, 
România;

2019 - 21th Postcards From The Edge, 
BORTOLAMI, 39 Walker Street, Tribeca, NYC;

2018 – Salonul de iarnă 2018 UAP, ediția a XVII a, 
Galeria Căminul Artei, București, România;

2018 – Bienala Internațională de artă „Ion 
Andreescu“, ediția a XI-a, Buzău, România;

2018 – „Jocul lumilor“, expozitie de pictură si 
sculptura la Galeria 2 ART, Bucuresti Sector 2 

2018 – Salonul national de carte și artă medievală – 
Ipostaze Medievale, editia a XI a, Biblioteca Națională 
a României

2018 – Geneza și continuitate pe Terra, Galeria 
Galateca, București

2018 – Vibrații de culoare, Contemp-Art, Palatul 
Mogoșoaia

2018 - 20th “Postcards From The Edge”, Gallery 
524, NYC

2018 - Salonul național de pictură, Galeria 
“Căminul Artei”, București

2017 – „Geneze“, Galeria ANEXA 29, Muzeul de 
Artă „Vasile Grigore – Pictor și colecționar“, București

2017 - 19th “Postcards From The Edge”, Metro 
Pictures, NYC

2016 – „Magique of the ARTelier“, Amsterdam 
Whitney Gallery , NYC (Chelsea), NY, US

2016 – 18th “Postcards From The Edge”, 
SIKKEMA JENKINS & CO., NYC 

2016 – „APA“, Sala „Gh. Focșa“, Muzeul Satului 
București

2016 – “Arc peste timp”, Galeria Labyrinth, 
Bucuresti

2015 – Salonul național de pictură, Galeria 
“Orizont”, București

2015 – 17th “Postcards From The Edge”, Luhring 
Augustine, NYC

2015 – Salonul de iarnă, Galeria Simeza, București
2014 – SeeMe Takeover, Times Square, New York, 

USA
2014 – Parallax Art Fair, Chelsea Hall, Londra, UK
2014 – “Iulia Hasdeu și poezia picturii” editia a 

IVa, Asociatia RoBizArt (București), Castelul “Iulia 
Hașdeu”, Câmpina

2013 – “Creatives Rising”, See.Me Exhibition 
Space, Long Island City, NY

2013 – Salonul “Arte în București”, Căminul Artei, 
București

2013 – “The Story of the Creative”, See I 
Exhibition Space, Long Island City, NY

2013 – “ Pictures of the Blue Sky”, Fotanian 2013, 
Hong Kong

2012 - SMB6, Galeria Căminul Artei, Bucurști
2011 – «Drawing Connections», Siena Art Institute, 

Italia 
2011 – HERE NOW, Muzeul Estense, Ferrara, 

Italia 
2011 – Beijing Collection 2011, NY Arts Beijing 

Space , China 
2011 – EVANESCENT N-VISIONS, Amsterdam 

Whitney Gallery , NYC (Chelsea), NY, US 
2011 – Salonul Mic București SMB5, «Fantasme», 
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Galeria Căminul Artei, București 
2010 – International Artists at Home & Abroad, 

Broadway Gallery, NYC, NY, US 
2010 – Salonul de iarnă, Palatul Șuțu, București, 

România 
2010 – România Magică, Galeria ARTHIS, 

Bruxelles, Belgia 
2010 – ART IN MIND, Galeria The Brick Lane, 

Londra, UK 
2010 – Salonul Mic București, Căminul Artei, 

București, România 
2010 – ART SHOW ZURICH, Puls5, Zurich, 

Elveția 
2010 – Salonul de iarnă, Palatul Șuțu, București, 

România 
2009 – Perceptions of Reality, ICO Gallery , New 

York , NY , USA 
2009 – Russian Art Week, Moscow & St. 

Peterspburg, Rusia 
2009 – Salonul național concurs de artă plastică 

”Atitudini contemporane”, ed. a II-a, Deva, 
Hunedoara, Sibiu, România ;  

2009 – Expozitia internațională M.C.A., Cannes-
Azur, Franța; 

2009 – Secvențe de Atelier I, Căminul Artei, 
București ; 

2009 – Salonul județean, Galeria Europe, Brașov, 
România; 

2008 – Feminism/Feminitate, ShopArt, WTC, 
București, România; 

2008 – “Luminita Gliga și invitata sa, Dana Gliga”, 
Galeria Apollo/TNB, București, România; 

2008 – Expoziția internațională M.C.A., Cannes-
Azur, Franța; 

2008 – Salonul județean, Muzeul de Artă, Brașov, 
România; 

2007 – LE SALON DE SEPTEMBRE, Galeria 
Thuillier, Paris, Franţa; 

2007 – Salonul judeţean, Muzeul de Artă, Braşov, 
România; 

2006 – Expoziţie de pictură, Muzeul de Artă, 
Mehedinţi, România; 

2006 – Expozitia Internațională “M.C.A.”Cannes-
Azur, Franța 

2006 – Expozitie de pictură, Muzeul de Artă, 
Mehedinți 

2006 – Salonul judeţean de artă plastică, Muzeul de 
Artă, Braşov 

2005 – Expoziţia internaţională ‘M.C.A.’ , Cannes- 
Azur, Franţa 

2005 – Expoziţie de artă, Galeria Artis, TNB, 
Bucureşti 

2005 – ‘Salonul judeţean’, Muzeul de Artă, Braşov 
2004 – Expoziţie de artă – Muzeul de Artă , 

Targovişte 
2004 – ‘Târgul de carte – Gaudeamus’,Romexpo, 

Bucureşti 
2004 – ‘Le petit salon’, Galeria Thuillier, Paris, 

Franţa 
2004 – Expoziţie româno-japoneză (Tokio 

Metropolitan Art Space Exhibition Gallery), Japonia 
2004 – Expoziţia internaţională ‘M.C.A.’ , Cannes-

Azur , Franţa 
2003 – Expoziţie de pictură, Ambasada Romaniei, 

Elveţia 
2003 – Expoziţie de pictură, Centrul Cultural 

Buşteni, Prahova 
2003 – ‘Le Monde de la Culture et des Arts 

(M.C.A.), Marsilia, Franţa 
2003 –‘Accente/amprente’, galeria Apollo,TNB, 

Bucureşti 
2003 – ‘Târgul de carte –Gaudeamus’,Romexpo, 

Bucureşti 
2003 – ‘Salonul de artă’,galeria Apollo, TNB, 

Bucureşti 
2002 – expoziţie de artă , Sofitel, Bucureşti 
2002 – TIAV (The International Fair of Visual 

Arts), TNB, Bucureşti 
2002 – ‘Expoziţia absolvenţilor ‘, TNB, galeria ¾, 

Bucureşti 
2002 – ‘10+1’, Galeria Apollo, TNB, Bucureşti 
2001 – TIAV , TNB, Bucureşti 
2001 – ‘Expo EDF/UAP Bucureşti’, Otopeni, 

Bucureşti 
2000 – ‘Târgul de carte – Gaudeamus’, Bucureşti 
1999 – ‘Stări de spirit’, sala Arta, Braşov

Călătorii de studiu și documentare:
Italia, Austria, Germania, Turcia, Danemarca, 

Franța,
Workshops: Horezu (Romania), Veneția (Italia) 

Performanțe în domeniu
2019 – catalog ”Fragmentarium abstract”
2013 – catalog “painting 7”
2011 – catalog Luminița Gliga
2008 – catalog TERRAVISION colecția „Artiști 

contemporani” (44) 
2006 – catalog colecția „Artiști contemporani” (36) 
2005 – catalog în colecția „Artiști 

contemporani”(27) 
2003 – ‘Luminița Gliga – painter’ – C.D. și catalog 
din 1993 – ilustrație pentru ‘Gazeta de 

Transilvania’ și revista ‘Astra’ 
între 1993 – 1999 – ilustrație pentru cinci cărti 

pentru copii 
2005 – carte de colorat pentru copii 

PREMII

2019 – The Best Modern and Contemporary 
Artists, Italy

2019 – International Art Prize Michelangelo, 
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Palatul Brancaccio, Roma, Italia
2019 – International Art Prize Botticelli, Palatul 

Borghese, Florența, Italia
2018 – Diploma pentru participare în cadrul 

proiectului Metmorfoză urbană, ed. a II. a
2017 – „Diploma pentru promovarea programului 

cultural-educativ Tabăra de Creație Vara pe uliță“, 
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti“, București

2015 – “Diploma of Excellence” ARA – American 
Romanian Academy of Arts and Sciences, Frascati 
Congress, Italia 

2011 – «Ionel Jianu» Ara Award (American 
Romanian Academy of Arts and Sciences) 

2009 – Diploma oficiala „M.C.A.” si Medalia de 
aur, Cannes, Franta; 

2008 – Diploma de excelenta pentru rezultate 
exceptionale în pictura si promovarea judetului Brasov 
în lume ; 

2008 – Diploma oficiala M.C.A. si Medalia de 
argint, Cannes, Franta; 

2007 – Diploma de onoare, Târgul International 
de Carte si Muzica, Aula Magna, Universitatea 
Transilvania, Brasov; 

2007 – Nominalizare la *Premiul pentru 
performante în domeniul cultural-artistic*,editia a V-a 
, Femina VIP; 

2006 – Diploma oficiala M.C.A si Medalia de 
Argint, Cannes,Franta 

2006 – Diploma si Medalia de argint aurit a 
Societatii Academice “Arts-Sciences-Lettres”, Paris, 
Franta 

2005 – “Diploma pentru performante de exceptie în 
artele vizuale” - Gazeta de Transilvania, Brasov 

2005 – “Diploma de excelenta pentru creativitate 
si originalitate în promovarea Brasovului “, Inside 

Communication si A.F.A.F.C.I. 
2005 – “Diploma oficiala M.C.A.” si Medalia de 

Bronz , Cannes, Franta 
2005 – Premiul “Monitorul Expres – Brasoveanul 

anului 2004” (tânarul anului 2004) 
2004 – “Diploma oficiala “M.C.A.” si Medalia de 

Bronz , Cannes 
2003 – Bursa pentru performanta în arta, Fundatia 

Regionala pentru Dezvoltare ‘Transilvania’, Brasov 
2003 – “Diploma de Onoare si Prestigiu – 

M.C.A.”,Marsilia, Franta 
2002 – “Diploma de Competenta”, Forumul pentru 

Noua Europa 
2002 – titularizare pentru Premiile de Excelenta 

Arttop, Bucuresti 
2000 – Premiul pentru expozitie de pictura, ITC, 

Brasov 
1999 – 2000 – 2 premii ale Uniunii Scriitorilor, 

Bucuresti pentru ilustratie de carte
 

- Lucrari în colectii particulare si institutii din: 
Austria, Germania, USA, Italia, Ungaria, Danemarca, 
Franta, Irlanda, Canada, Scotia, China, România;

- Referințe critice de: acad. Razvan Theodorescu, 
Corneliu Antim, Victoria Anghelescu, Gheorghe 
Achiței, Gheorghe Crăciun, Paul Cornel Chitic, 
Gheorghe Vida, Jean Louis Avril (Franța), MN Rusu 
(USA), Ruthie Tucker (USA), Abraham Lubelski 
(USA), David Kastner (USA).

Contact:
e-mail : luminitza_ro@yahoo.com
mobile : + 40 0723 674 677
https://www.artslant.com
     

Pictor tânar, tintind la tot pasul rafinamentele 
plastice, plecata dintr-un neam ardelenesc de carturari 
creatori, eleva a unor maestri din Universitatea 
Nationala de Arte din Bucuresti, prezenta de timpuriu 
în galerii ale Brasovului natal, dar si din Paris, Cannes 
sau Marsilia, Luminita Gliga îsi traieste cu jubilatie 
cufundarea în natura si în cultura, deopotriva. Atasata 
unor reminiscente simboliste de buna factura, dar 
si traditiei foarte moderne a colajului, iubitoare de 
acorduri armonioase si acute – mergând de la ocru la 
negru -, într-o pictura când stralucitoare, când mata din 
compozitiile sale în acrylic, artista a facut pelerinajul 
pagân si crestin al Efesului, dar si pe cel mental, al 
Apocalipsei. Luminita Gliga – semnalata recent în 
prestigioasa revista „Univers des Arts” – are un viitor pe 
care îl salut si pe care i-l doresc luminos precum pictura sa. 
Acad. Răzvan THEODORESCU

“Intelectuala si viscerala in acelasi timp, pictura 
Luminitei Gliga ocupa un loc aparte in arta romaneasca 
actuala. Cu o structura a imaginii sobra, mergand in 
multe lucrari pana la abordari geometrice ale lumii, fie 
ca este vorba despre portret sau despre peisaj, lucrarile 
ei izbucnesc in orgii de culoare, contrastante, de cele 
mai multe ori, purtatoare ale unui tumult interior ce se 
cere exprimat. O mobilitate a emotiei o indreapta catre 
locuri si oameni din zone diferite ale peisajului. Lipsit de 
prezenta umana, acesta devine loc al intalnirii artistei cu 
“miezul” lucrurilor, fie prin exteriorizarea sentimentului 
acut al Luminitei in fata formelor si culorilor unei 
succesiuni de coline arse de incandescenta solara, fie 
prin citatul cultural, ca in cazul unor imagini din Franta 
sau al rapelurilor la antice constructii. Intre demersul 
intuitiv si curiozitatea informatiei, artista balanseaza 
cu siguranta propriei personalitati si a unei detasari 
postmoderniste.”

Victoria Anghelescu, critic de arta

APRECIERI
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„SUNT UN ARTIST! Aceste trei cuvinte ar putea 
reprezenta la o prima vedere un concept relativ 
simplu, chiar daca atunci cand examinam argumentul, 
folosind puterile extinse ale motivului, fraza contine 
un inteles dincolo de contextul ei literal. Artistii sunt 
uneori perceputi ca tehnicieni, oameni care fac obiecte 
artizanale. Au fost multi de-a lungul istoriei, care au 
lucrat pentru a face arta, uneori in scopuri utilitare, 
si, uneori, din motive independente de cele care se 
regasesc in maiestria direct tangibila a materialelor. 

La o examinare initiala a picturilor Luminitei 
suntem atrasi de utilizarea materialelor si priceperea 
ei in executie. Dar ar trebui sa privim mai departe 
pentru a intelege persoana care a creat aceasta arta. 
In conversatia cu artistul, descoperim raspunsul ei 
la mediul natural si experienta de a trai. Dincolo de 
spurafata acestor picturi ni se arata calea unui artist 
adevarat, unul care participa la conceptul: Viata este 
arta! 

Luminita examineaza motivele de baza - de ce 
societatea are nevoie de arta si de ce este important 
pentru fiintele umane sa vada si sa simta aspectele 
vietii exprimand potentialul uman de gandire, emotie 
si interactiunea cu mediul natural. Arta ei dezvaluie 
natura istoriei, mit si arhetipuri ale gandirii umane 
si comportamentul definit de civilizatii din trecut. In 
acest context vedem si putem medita la modul in care 
ideile ei demonstreaza procesul fundamental al fiintei 
umane. Arta ei este atat contemporana, ocupandu-se 
cu experienta de viata cotidiana si imprejurimi, cat 
si legata de istoria creatiei umane care decurge din 
primele inchipuiri, forme, ganduri si experienta gasita 
in picturile rupestre din Lascaux. Picturile ei rezoneaza 
cu complexitati gasite in multe dintre straturile istoriei 
artei. Reunind variate experiente de viata, ii impune 
privitorului sa contempleze, sa examineze si reaprinde 
focul imaginatiei continut in mesajul lasat de adevarata 
exprimare artistica. 

Arta Luminitei este o viziune personala, o cautare 
interioara, precum si o examinare a marii lumi a vietii 
umane si experientei. Ca participanti la aceasta forma 
de arta beneficiem de intelegerea artistei, de metoda 
si intelepciunea precum si de modul in care aceste 
idei formeaza obiecte tangibile pentru noi pentru a fi 
martori si a ne bucura.”  

David KASTNER
multimedia artist, USA

“Luminita Gliga creaza peisaje abstracte cerebrale, 
concentrate cu intensitate vizionara. Ea construieste 
exterioare care se simt ca interioare utilizand acrylic 
pe panza. Ciudat de frumos pensulatia taie prin ocru 
si maro forme geometrice. Frumosul absurd, unele 
lucrari sfideaza logica plasand solul subteran deasupra 
suprafetelor verzi de mlastina. Creste montane albastre 
si rosii explodeaza spre exterior pentru a descoperi 
natura lor interioara de ovale si dreptunghiulare 

modele. Rozuri si albastruri industriale contrasteaza cu 
calde tonuri de pamant, creand interesante, complexe 
armonii cromatice. Familiar si ciudat in acelasi timp ele 
ne provoaca rapid privirea. Impreuna, ele ilustreaza un 
peisaj al mintii. Perspectiva ei variaza din telescopic la 
abstractizare totala la vederi aeriene. In fiecare lucrare 
suntem martorii naturii care isi recicleaza imprejurarile, 
reformandu-se intr-un minunat nou hibrid ciudat. 
Lipsite de prezenta umana, lucrarile Luminitei sunt 
reflectii miscatoare asupra societatii post-industriale in 
descompunere.”

Abraham Lubelski
Director “NY Arts Magazine”, artist, critic de artă

“Viziunea picturala foarte elaborata a Luminitei 
Gliga, viziune aflata într-o continua rafinare a 
modalitatilor variate de articulare a elementelor 
constitutive ale imaginii, se distinge printr-o 
accentuata atmosfera poetica, aproape metafizica, ce se 
instaureaza parca, pe nesimtite, în constiinta fericitului 
contemplator. Etapele acestei evolutii pot fi lesne 
decelate, de la transcrierea minutioasa a naturii, în 
decupaje si secvente, oarecum apropiate de estetica asa-
numitei “Scoli de la Poiana Marului”, trecându-se apoi la 
“gradini” si “mistere”, de o mare libertate a interpretarii 
motivului, într-o cromatica vie, incandescenta, pentru 
a se ajunge în faza actuala, centrata pe un alt ciclu de 
gradini si compozitii simili-abstracte, dar cu puncte 
de acrosaj recognoscibile în ceea ce se ofera ochiului, 
lucrari subtil ritmate, de o mare frumusete a expresiei 
facturale.”

Gheorghe VIDA
critic de arta

(…) Pictează dezinvolt aproape orice, de la icoane 
la peisaj postimpresionist şi de la portret la compoziţie 
abstractă. O manualitate remarcabilă, susţinută de 
eleganţa şi rigorismul desenului, o ajută să se exprime 
cu o savoare lesne sesizabilă în tehnici şi aproape în 
orice cheie stilistică. Majoritatea pânzelor lucrate cu 
briliante culori acrilice, propun un discurs aparent 
abstract, în care expresia gestuală, foarte elaborată de 
altfel, pare să elibereze impresiunea cromatică într-un 
spectacol vizual captativ şi provocator, mai pe potriva 
temperamentului şi sensibilităţii optice ale artistei. 
(…) Luminiţa Gliga realizează un suport compoziţional 
puternic marcat de structurarea geometrică a 
suprafeţelor şi a formelor. Cumva în maniera cubismului 
sintetic difuz, interpretat în viziunea proprie, cu ceva 
influenţe (filiaţii) purtând pecetea unui mare concitadin 
din ascendenţa sa artistică, Mattis Teutsch… 

Cornel Antim
critic de artă 

Printre tinerii pictori, apăruţi la orizonturile 
culturii româneşti în ultimul deceniu, Luminiţa Gliga 
ocupă o poziţie aparte. Cu un doctorat în Arte Vizuale, 
susţinut în mod strălucit în 2008, la Universitatea 
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Naţională de Arte din Bucureşti şi cu un foarte mare 
număr de expoziţii personale deschise în ţară cât şi în 
străinătate, la care trebuie adăugate numeroasele premii 
şi distincţii ce i-au fost acordate până acum, artista se 
impune ca personalitate de prim plan. Pictura sa se 
situează la graniţa dintre figurativ şi abstract, dintre 
modern şi tradiţional. E o pictură cu pronunţate accente 
lirice, practicată în limitele unui demers compoziţional 
în care vecinătăţile cromatice, totuşi viguros delimitate 
nu conţin nimic agresiv. Dimpotrivă accentele de 
culoare se completează unele pe altele în limitele unui 
tot coerent şi mai greu definibil. Ne aflăm, fără îndoială 
în faţa unei opere ce-şi  urmează desăvârşirea în mod 
fericit pe cât de neaşteptat pe atât de firesc în viitor. 

  Prof. univ. dr. Gheorghe Achiței 

Lucrarile Luminitei Gliga sunt incitante “amintiri 
spre viitor”, care dau seama de “politica” talentului si a 
bunului simt, intr-o vreme cand viata noastra politica 

si, in general, viata cea de toate zilele devine tot mai 
saracita de talent, de har, de bun simt…

Ion Parhon 
critic de arta

(…)Profesionalismul artistei e dincolo de orice 
indoiala, iar simtul cromatic e o calitate care-i si confera 
nota personala. Lucrarile traiesc prin puternice game 
de culoare, dominate de ocru, galben, albastru, rosu si 
negru.

Gheorghe Craciun
scriitor, critic de arta

(…) Tablourile Luminitei Gliga sunt acum 
veritabile eseuri cromatice ce dovedesc ca poti reinvia 
de sub nimicirea vremilor si ponoaselor prin lucrarea 
vindecatoare si mantuitoare – un superb ministeriat – a 
artei autentice.

A.I. Brumaru
critic de arta

Luminița Gliga, The Walls in the city, acrylic on canvas, 30x30 cm
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Am ajuns la numărul dublu 
71‑72 al publicaţiei 

noastre devenită de acum o 
revistă independentă pentru 
cultură şi informare, mult 
mai bine cunoscută în lumea 
colaboratorilor, a cenaclurilor 
lite rare din Bucureşti şi a anumitor 
instituţii din Bucureşti, Cluj, Turda, 
Câmpia Turzii şi comuna Luna cu 
satele aparţinătoare, la care este 
difuzată sistematic în forma 
tipărită pe baza tabelelor 
de distribuţie întocmite de 
Redacţia revistei pentru 
fiecare număr.

Tema acestui 
număr editat pentru a 
acoperi perioada iunie‑
decembrie a anului 
2019, este reflectarea 
în paginile tipărite a unor aspecte şi consideraţii 
legate de aniversarea a 30 de ani de la evenimentele 
înregistrate în sângeroasa lună decembrie a anului 
1989, cu bunele şi rele lor, cu impactul pe care l‑au 
avut asupra evoluţiei societăţii româneşti de la cele 
mai mici şi nesemnificative în plan istoric detalii din 
comuna Luna, până la transformări şi schimbări 
produse în economia şi societatea românească şi 
în perspectiva evoluţiei şi devenirii României  şi  a 
poporului român. 

Trebuie şi de această dată să adresăm cele 
mai sincere mulţumiri colaboratorilor revistei, 
acestor oameni  minunaţi care, cu dezinteres  şi 
fără nici o pretenţie de recompensă, acceptă să 
trimită materiale originale create de minţile şi 
sufletele lor, pentru bucuria cititorilor noştri. Revista 
poate fi citită în continuare pe site‑ul dedicat  www.
gandulanonimului.ro, unde în rubrica Arhivă se pot 
parcurge toate numerele apărute.

Ca de fiecare dată, un gând de recunoştinţă 
şi o plecăciune se cuvine să adresăm memoriei 
întemeietorilor acestei publicaţii, pensionari militari 

din arma grăniceri şi din alte 
arme, dar şi civili entuziaşti care 
au aderat de la început la ideea 
apariţiei periodice a unei publicaţii 
în care să îşi poată face cunoscute 
modestele lor încercări literare. 
În numerele anterioare tot acest 

parcurs al revistei a fost detaliat, 
odată cu menţionarea progresivă 

a tuturor etapelor până la versiunea 
de azi.

Revista continuă să exploreze, în 
măsura posibilităţilor şi a modestelor 

resurse de care dispune, aspecte 
ale vieţii contemporane, 
realităţi şi opinii privind 
diversele aspecte ale vieţii 
sociale şi economice din 
România de azi.

Strădania noastră 
de a dedica un capitol 

permanent comunei Luna, în toţi aceşti ani, nu a fost 
şi nu este zadarnică. Cele 100 de exemplare pe care 
le transmitem şi distribuim gratuit în comună şi în 
zonă sunt aşteptate de locuitori cu mare interes, fac 
parte din darurile fiecăruia dintre aceşti ani şi nu 
sunt puţini cetăţenii care au în bibliotecile lor toate 
numerele de revistă publicate din 2007 şi până 
acum, în mare parte citite cu interes.

Toate costurile aferente editării acestei 
publicaţii sunt suportate din surse proprii, iar 
distribuţia şi difuzarea către cititori se fac în mod 
gratuit şi de asemenea, aşa cum am mai menţionat, 
colaborările nu sunt retribuite.  Revista „Gândul 
Anonimului” este apolitică, non‑guvernamentală, 
non‑profit, se menţine activă prin altruismul 
colaboratorilor şi prin sprijinul Parohiei Ortodoxe din 
Luna, cărora le mulţumim anticipat. Răspunderea 
juridică aparţine semnatarilor articolelor. Se 
permite orice reproducere cu precizarea sursei.

Gheorghe INDRE

NOTA REDACȚIEI
Gheorghe  INDRE
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