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EDITORIAL

Iarba reprezenta pentru zonele de 
câmpie, de deal și de munte o 

bogăție de preț, în special pe solurile 
mai sărace, unde nu se înființau 
culturi. Era cel mai bun nutreț 
pentru animale: vaci, oi, capre, fiind 
în același timp o superbă podoabă a 
locurilor. Pajiștile acoperite cu iarbă 
păreau, la început de primăvara, când 
verdele crud, viu și tonic strălucea 
în lumina soarelui, parcă date cu o 
pensulă uriașă de un talentat artist 
plastic sub ochiul grijuliu, inspirat și 
competent al unui arhitect peisagist. 

Spre sfârșitul lui mai și în 
prima jumătate a lui iunie, pajiștea 
exploda într-o bogăție de forme 
și culori ale plantelor de câmp, 
împrăștia în jur discret, la vremea primei coase, 
parfumul lor combinat; era o mare plăcere și o reală 
bucurie să umbli prin iarbă, să admiri și să simți slava 
și măreție ei. 

Pajiștile de iarbă înflorite au invitat, de-a 
lungul timpului, la trăirea multor povești de dragoste 
autentică, eliberată de prejudecăți și opreliști, izvorâtă 
din iubire și pasiune și însoțită de o totală dăruire. 
Din asemenea situații s-au născut copii nelegitimi, 
sentimentele și pasiunea nu s-au oficializat întotdeauna 
în căsnicii și familii, iar copiii rezultați erau denumiți 
în popor „copii din flori”, copii rămași de regulă cu 
mamele lor, acest fapt marcându-le întreaga existență. 
Emoționantele versuri ale poetului romantic englez 
William Wordsworth, pe care le-am ales ca Motto, 
sunt preluate de fapt din filmul „Splendoare în iarbă”, 
film de mare succes realizat de regizorul Elia Kazan 
în 1961.

Întreținută și curățată de mărăcini, spini și alte 
buruieni, cu terenul nivelat prin risipirea moșuroaielor 

OTRĂVIREA IERBII 

făcute de furnici și cârtițe, pășunea 
cu iarbă naturală era rezervorul 
de hrană pentru turmele de vaci, 
iar iarba uscată după cosire se 
transforma în fânul atât de intens 
mirositor și de prețios pentru 
furajarea animalelor pe timpul 
iernii. Munca la fân în toiul verii, 
sub arșița soarelui, nu avea același 
rezultat ca secerișul grânelor, dar 
avea o frumusețe aparte, un soi de 
puritate a lucrului făcut cu drag, cu 
pricepere și îndemânare. 

Animalele rumegătoare nu 
mănâncă buruieni cu frunza lată, 
iarba fiind din acest motiv cel mai 
valoros constituent al furajelor din 
pășunile întinse în livezi și fânețe. 

Dacă, în urmă cu doar câțiva ani, ierburile erau 
îngrijite și valorificate, de când gospodăria țărănească 
tradițională a căzut în dizgrația locuitorilor satelor, 
de când animalele de lapte se cresc în ferme mari, 
aducătoare de profit pentru proprietarii potentați 
financiar, în satele de deal unde erau turme de vaci și 
de bivolițe, turme și stâne de oi și de capre, acestea, 
în mare majoritate, au dispărut. Laptele și brânza 
se cumpără acum din rafturile supermarketurilor, 
hipemarketurilor, tuturor categoriilor de magazine 
alimentate de regulă cu mărfuri importate, în care 
produsele gospodăriilor de țară – câte au mai rămas 
– nu mai au loc. Pe puținii producători individuali 
de lapte și brânză îi mai întâlnești în marile orașe 
în piețele cu produse alimentare sau pe marginea 
străzilor din vecinătatea acestor piețe. Atente și 
veghind permanent, autoritățile centrale și locale, 
în formele lor de exprimare a noii griji față de om 
– devenit și denumit de acum „consumator”, alungă 
vânzătorii ambulanți și acordă amenzi celor care 

Gheorghe INDRE

Motto: 
„Chiar dacă slava ierbii acelui ceas s-a stins pe veci

Noi nu vom pregeta, vom căuta puteri în ceea ce-a rămas”
                     William Wordsworth
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se încăpățânează să revină, de cele mai multe ori, 
din disperare. Totodată, potențialii cumpărători 
sunt avertizați, permanent și pe multiple canale de 
comunicare, asupra riscurilor pe care și le asumă prin 
nesăbuința și îndrăzneala de a cumpăra din locuri și 
spații neautorizate de la acești producători.

Toate aceste măsuri concertate aruncă în 
derizoriu valoarea ierbii din fânețe și zădărnicesc 
preocuparea și posibilele intenții de a mai crește 
animale în gospodăriile țărănești. De fapt cuvântul 
țăran nu mai este folosit, nu de altceva, dar, în 
valul de entuziasm oficial european de promovare a 
globalizării, aduce aminte de cuvântul țară, care de 
asemenea este un obstacol în atingerea obiectivelor 
politice ale guvernelor de după 1989 și, mai ales, ale 
acelora de după 2007, când România a devenit nu țară 
membră, ci stat membru cu drepturi depline al UE, 
dar având și obligațiile liber asumate de a renunța la 
o parte din suveranitate și a o limita la prevederile 
impuse prin Tratatul de aderare la UE și prin politicile 
elaborate de guvernanții de la Bruxelles.

În sate devine o adevărată aventură cumpărarea 
unui litru de lapte sau a unui kilogram de brânză, 
ca să nu mai vorbim de smântână și de alte produse 
lactate tradiționale. Ba mai mult grajdurile au dispărut 
dintre acareturile din gospodărie, așa cum au dispărut 
și fânarele, construcții elegante din lemn, cu pod și 
acoperiș înalt, în care era depozitat fânul pentru 
furajarea animalelor.

Mândră de realizările și progresele lor, o vecină 
din sat îmi spunea că ei au transformat grajdul în garaj, 
la care i-am răspuns: „Nu-i nici un bai, de acum o să 
mulgeți mașina!” Temerarii care încă mai au grajd 
cu animale în curte trebuie să înfrunte reclamațiile 
vecinilor modernizați, că le poluează atmosfera cu 
mirosul gunoiului de grajd și solicită autorităților să 
ia măsuri. Când femeia care ne aducea lapte mi-a 
spus cu tristețe această nouă problemă cu care se 
confruntă, nu am putut să nu mă gândesc cu durere 
la problematica foarte actuală a poluării produse de 
marile ferme de animale din SUA, Argentina și, de 
fapt, din toate statele contemporane unde se cresc 
animale și se consumă mari cantități de produse lactate 
și carne de vită; poluare cu gaze de seră, comparabilă 
sau uneori chiar mai mare și mai periculoasă decât cea 
generată de arderea de cărbune în centralele electrice 
sau de consumul de hidrocarburi pentru industria 
transporturilor de mărfuri și pasageri. 

Iarba reprezenta o bogăție și pentru livezile 
cu pomi fructiferi, sporind gradul de valorificare 
a fertilității solului și favorizând creșterea atât 
de necesarelor albine pentru sănătatea planetei. 
Chimizarea intensă, creșterea foarte mare a numărului 
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de stropiri cu insecticide și fungicide pentru 
combaterea bolilor și dăunătorilor pomilor fructiferi 
otrăvește iarba din livezi, făcând-o impracticabilă 
pentru hrana animalelor. Otrăvirea ierbii este în 
acest caz o consecință a tehnologiilor contemporane 
folosite în pomicultură, bazate pe utilizarea intensă 
a substanțelor chimice tot mai diversificate și mai 
specializate, produse de industria chimică, care 
asigură creșterea eficienței și a cantităților produse, 
cu efecte nu numai asupra calității produselor, ci și 
asupra sănătății consumatorilor.

Nemaifiind prețuită iarba din grădinile cu 
pomi fructiferi și din lipsă de forță de muncă, pentru 
simplificarea procesului de întreținere, proprietarii 
acestora recurg la erbicidarea grădinilor folosind 
erbicid total, care se dovedește a fi dintr-un anumit 
punct de vedere foarte eficient, ușurând mult 
munca dar cu consecințe negative pentru calitatea și 
fertilitatea solului. În aceste acțiuni, iarba ajunge să 
fie otrăvită  în procesul de eliminare totală a celorlalte 
buruieni, cum sunt: pirul, loboda, volbura dar mai 
ale rugii de mure, spinii și mărăcinii, puieții de 
salcâm, plopi, salcia etc., care tind să împădurească 
grădina și a căror combatere tradițională solicită mult 
efort și adeseori o istovitoare cantitate de muncă 
manuală, pentru grădinile de mică dimensiune unde 
mecanizarea lucrărilor nu se poate realiza.

În ultima perioadă se vorbește tot mai frecvent 
despre agricultura bio, eco, despre produsele bio, eco 
în care volumul de substanțe chimice folosite este mult 
mai redus sau nu se elimină complet, cu promisiunea 
că se folosesc doar îngrășăminte naturale și metode 
de cultură mai puțin poluante. Prețurile însă sunt 
simțitor majorate, reflectând și creșterea costurilor 
asociată eforturilor de producere bio. Generalizarea 
cererii pentru asemenea produse ar putea reprezenta 
o speranță pentru stoparea sau cel puțin diminuarea 
acțiunilor de otrăvire accidentală sau voită a ierbii.

Trist și dezarmant este însă fenomenul de 
abandonare a fânețelor, care rămân necosite și se 
deteriorează de la an la an, împăduresc și se transformă 
într-un veritabil paradis al rugilor și mărăcinilor. 

Puținii locuitori ai satelor pe care îi mai preocupă 
lucrarea pământului sunt tot mai în vârstă și tot mai 
fără de putere. Copiii și nepoții lor fie pribegesc prin 
Europa și prin lume, fie iau drumul orașelor, declarând 
ritos că pe ei nu îi mai interesează agricultura, atitudine 
care îmi aduce aminte de povestea din trilogia marelui 
William Faulkner, în care Flem Snopes descoperă că 
nu este nicio pricopseală cu lucratul pământului și 
alege negustoria ca soluție pentru viitor, în timp ce 
vărul lui, Mink Snopes rămâne prizonier al locului 
natal, legat de pământ și roadele sale.
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Din nefericire cuvântul „iarbă” este asociat ca 
termen generic și pentru canabis, hașiș și marijuana, 
care se fumează pentru a obține stări de extaz și a căror 
utilizare poate produce dependență, fiind droguri 
foarte periculoase pentru sănătatea fizică și mintală. 
Și această utilizare a cuvântului poate fi asociată cu o 
otrăvire a ierbii din pajiștile copilăriei.

Tutunul, ca plantă tehnică, cultivat pentru 
producerea țigaretelor, este de asemenea catalogat 
ca o iarbă cu efecte distrugătoare pentru sănătatea 
fumătorilor dacă este utilizat pe termen lung, fiind 
denumit popular „iarba dracului”. 

Este cert însă că, în România zilelor noastre, 
pe lângă trista înclinație spre otrăvirea ierbii, uriașele 
resurse naturale, precum fertilitatea încă bună a 
solului, nu sunt prețuite și valorificate. Observând 
aceste fenomene distructive, un hâtru coleg de 
serviciu cu care lucram împreună în perioada marilor 
stări conflictuale din anii 90, obișnuia să afirme că, 
dacă locuitorii din Somalia ar avea iarba de la noi, 
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„ar paște-o” și nu ar mai muri de foame, ei fiind 
confruntați cu sărăcia și ariditatea deșertului. 

Și, văzând covoarele de iarbă ce colorează 
primăvara, vara și uneori până toamna târziu, dealurile 
și câmpiile nelucrate, strălucind de lumină și viață sub 
soarele ocrotitor, nu poți să nu te gândești la imaginea 
idilică a paradisului din slujba de îngropăciune „loc 
cu verdeaţă, unde nu-i durere, nici întristare, nici 
suspin...” și îți este cu atât mai greu să înțelegi și să 
accepți ușurința cu care generațiile tinere din zilele 
noastre abandonează și disprețuiesc aceste locuri.

Cauzele trebuie căutate în rătăcirile acestor 
vremuri, care sunt parcă croite, conduse și stăpânite 
în primul rând de dragostea pentru vițelul de aur 
și rătăcirile pe care ea le creează în plan moral și 
comportamental. Având ca obiectiv distrugerea 
rădăcinilor. 

Gheorghe Indre

Anton Rațiu, DIALOG
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Paiele, oțelul și focul

Ziua de mijloc de vară se 
anunța frumoasă  și  Lina  o 

începea gândindu-se la tot ce avea de 
făcut. Trebuia să pregătească  micul 
dejun pentru Pavel și pentru copii, 
să dea mâncare la păsări, avea 21 de 
găini, două cloşte cu pui, 10 rațe, să 
facă mâncarea pentru  porc, toate într-o 
ordine precisă, care se repeta în fiecare dimineață, 
într-un ritm de automat programat.

A pus laptele pe foc și a pregătit mai întâi două 
ochiuri pentru Pavel, care venea să mănânce ca în 
fiecare dimineață, după ce adăpa vaca, rânea gunoiul 
din grajd și punea făină şi boabe în ceaunul din care 
trebuia să i le dea vacii în timp ce o mulgea, având 
șistarul spălat și oala cu apă călduță alături, într-un fel 
de ritual prestabilit de generații, care se derula înainte 
de a trimite vaca în ciurdă pentru păscut. Pavel se 
gândea și el la ziua lui de muncă, urma să meargă la 
cosit fâneața, muncă grea și istovitoare dar bărbătească 
și plină de o mare plăcere a efortului desfășurat, 
cu rezultat imediat observabil. Sub mișcările lui 
ritmice și precise, iarba își pleca mândrețea verde 
și strălucitoare și se rostuia în brazde lungi și verzi, 
lăsând în urmă terenul  curat și un aer de prospețime, 
asemănător creștetului unui copil proaspăt tuns.

Era dimineață devreme, iar cei patru copii ai 
lor încă dormeau, somn liniştit de vacanță. Aveau trei 
băieți și o fată. Mihaela, copilul cel mai mare, avea 
doisprezece anișori iar băieții, Florin, Ioniță și Săndel, 
erau  ascultători, plini de viață și energie. Le fuseseră 
dăruiți de Dumnezeu, unul după altul, având zece, 
nouă și prâslea, opt ani. Erau copii cuminți de care 
Lina și Pavel erau foarte mulțumiți. Seară de seară, 
adresau cuvinte calde Domnului, rugându-se pentru 
sănătatea și ocrotirea lor și a familiei lor.

 Lina  și Pavel s-au luat din dragoste curată, 
cu toată opoziția celor din  familia lui Pavel care o 
considerau pe  Lina  o fată săracă dintr-o familie cu 

BLESTEMUL

Gheorghe INDRE

mulți copii. Nastasia și  Mitru, părinţii ei, 
aveau opt copii pe care însă se străduiau 
să îi crească frumos.  Mitru, un bărbat 
înalt, puternic și liniștit, muncitor la 
uzină, apreciat și prețuit de șefi, stimat și 
iubit de colegi și cunoscuți, era originar 
din Luna, iar Maria, casnică, originară 
dinspre munte, din Podeni, o localitate de 
la poalele paradisului verde al Munților 
Apuseni, o femeie frumoasă și autoritară, 
bună gospodină și mamă, crescându-și 

copii în respect față de oameni, în cultul muncii și al 
bunei cuviințe.  Lina, cel mai mare copil al familiei 
lui Mitru și Nastasiei, era una din cele mai frumoase 
fete din sat din generația ei, o fată cu lumină vie în 
priviri, cu trăsături regulate un corp de invidiat, 
curtată de flăcăii din sat. Pavel s-a îndrăgostit de ea 
și s-a căsătorit cu ea împotriva tuturor opreliștilor și 
prejudecăților vremii. 

Pavel era cel mai mic copil al lui Florea Toma, 
fost primar al comunei în perioada dintre războaie, 
țăran cu câteva clase de liceu, o personalitate, 
remarcabilă apreciat și respectat de învățătorii din 
sat, mai ales de Costică Someșan, împreună cu care 
a întemeiat, în anii douăzeci,  Asociația Culturală 
din Luna, învățătorul funcționând în cadrul ei ca 
președinte iar Florea Sandu ca secretar. Nastasia,  
mama lui Pavel, era din familia lui  Mitru  al Sanei și a 
avut, împreună cu soțul ei, nouă copii: șase fete și trei 
băieți, Sandu, Ghiță și Pavel, mezinul familiei, alintat 
de întreaga familie cu diminutivul  Paulică.

În anii cinzeci, primul deceniu de după război, 
satul a traversat o perioadă plină de frământări şi 
de transformări fără precedent, ani grei, plini de 
zbucium și încercări în care procesul de colectivizare 
a agriculturii fusese demarat, iar cuvântul cel mai 
înfricoșător și urât de țărani era cota. În serile de vară 
în sat se organizau la sfârșit de săptămână, baluri la 
Căminul cultural, petreceri cu băutură, muzică și dans, 
anunțate pe afișe mari de format A0  pe care era scris, 
de regulă, de mână,  Sâmbătă, Mare Bal la LUNA, 

PROZĂ
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afișele urmând a fi postate nu numai în sat, ci și în 
localitățile din jur, pentru ca tinerii să afle și să știe de 
petrecere, la  care se strângeau, de regulă, pentru a se 
cunoaște flăcăi și fete de măritat dar și tineri căsătoriți. 
De cele mai multe ori, din considerente legate de 
opiniile familiilor lor, în acei ani se întâmpla ca, de 
la bal, să plece împreună pentru a se însoți pe viață. 
În limbajul locului, fata fugea cu băiatul ales, tineri 
care nu respectau regulile tradiționale ale întemeierii 
unei căsnicii, care presupuneau cunoașterea familiilor 
și obținerea acceptului și binecuvântării părinților. 
Încă nu apăruse în viața oamenilor, televiziunea cu 
puterea ei de fixare în casă și de înstrăinare, nu existau 
nici telefoane pentru a comunica rapid  cu ușurință și 
cu o anumită posibilitate de discreție.  Lina  a fugit 
cu  Pavel, necununată, știind amândoi că, de fapt, 
nici una din cele două familii nu încurajau căsătoria. 
Tatăl lui Pavel, care era un om echilibrat cu știință 
de carte pentru acea vreme, poate că ar fi fost mai 
înțelegător, dar, din nefericire, s-a stins în timpul 
războiului, în septembrie 1944, când linia frontului 
a ajuns pe coasta din Luna ocupată de nemți și  de 
unguri aflați în retragere, iar dinspre  dealul Totului 
și dinspre Turda înaintau trupele ruseşti. El stătea de 
vorbă pe prispa casei cu vecinul său Petru  Ulmu, 
când un proiectil, tras de pe coastă, a explodat în 
curtea lui Sandu și a lovit piatra de moară aflată în 
fața grajdului desprinzând din ea o ploaie de  schije de 
piatră dintre care unele, împreună cu schijele metalice 
ale proiectilului l-au rănit grav pe Florea Toma. Cu 
puțin înainte de nefericita întâmplare, se dusese la 
grajd să vadă de animale. Era o rană adâncă și urâtă 
la șoldul drept, iar schijele proiectilului l-au lovit în 
picior și pe vecinul lui, rămas pe prispă. Vătămarea 
provocată fostului primar a fost una ucigașă, el s-a 
stins în drumul de peste 40 de kilometri făcut cu căruța 
spre spitalul din Blaj, oraș eliberat deja de tăvălugul 
războiului. Din fericire, rănile vecinului au fost mai 
ușoare, în urma lor, el a trăit cu un picior afectat, fapt 
în urma căruia a șchiopătat întreaga viață.

Paulică și Lina s-au căsătorit ulterior, el a 
fost singurul copil din cei nouă rămas cu mama la 
casa părintească și cu răspunderea pentru lucratul 
pământului, de pe urma căruia a trăit în cinste și 
demnitate, respectat și prețuit de consăteni și de toți 
oamenii care l-au cunoscut. Din familia lor, au mai 
rămas în sat trei surori mai mari, Ana, cea mai mare, 
căsătorită cu Ioan Miheșan, fost subofițer, cunoscut 
în sat ca plutonierul, om înstărit, care și-a construit, 
la marginea dinspre apus a satului pe dealul numit 
Căpâlna, o casă mare, înconjurată de brazi,  stil vilă, 
căreia i-a și dat numele Vila Ana. Era foarte mândru, 
arogant și plin de dispreț față de oamenii de rând 

ai satului, pe care îi caracteriza cu superioritate ca 
sărăntoci. Sânzâiana, cea de a doua soră, s-a căsătorit 
cu Ioachim Suciu al lui Boieru, cu care a avut doi 
băieți pe Ghiță și pe Florea, iar după moartea lui 
Ioachim s-a căsătorit cu  Toader cu care nu a mai 
avut copii. Sânzâiana, sora lui Paulică, era o femeie 
frumoasă, plină de farmec și eleganță, capabilă să 
facă pe orice bărbat să întoarcă capul înapoi, atunci 
când o întâlnea. Rodica, cealaltă soră, a rămas și ea 
în sat și s-a căsătorit cu Iuliu, un băiat din vecini, 
copilăriseră împreună, și cu care a avut doi copii, pe 
Nelu și pe Elisabeta.  Rodica s-a îmbolnăvit de tânără 
și s-a stins, lăsându-l pe Iuliu cu cei doi copii, dar și 
el a reușit, mai târziu, să își refacă viața. Ceilalți frați 
și celelalte surori ai lui  Paulică au făcut școală și s-au 
risipit prin țară, la Galați, la Brașov, la București și la 
Curtea de Argeș. 

Atât familia lui Pavel, cât și cea a Sanei, se 
numeau Toma, așa că, după căsătorie, Lina  nu a 
trebuit nici măcar să își schimbe numele de fată. 
Căsnicia lor decurgea normal, erau fericiți împreună 
și mulțumiți de copii. Mihaela învăța foarte bine, era 
premiantă, și a continuat așa toată viața ei de elevă și 
studentă, devenind o foarte bună ingineră în domeniul 
automatizărilor și calculatoarelor. Și băieții erau 
copii buni, aveau o mulțime de prieteni dintre copiii 
vecinilor cu care se jucau și se înțelegeau foarte bine. 

În ziua aceea de vară, Pavel, cât și Lina, 
după ce au rezolvat toate problemele dimineții, au 
plecat la lucru la câmp. Terenurile lor fuseseră toate 
înscrise forțat în Cooperativa Agricolă de Producție 
„Scânteia”, unde lucrau amândoi.

CAP-ul „Scânteia” din Luna era o unitate 
agricolă puternică, recunoscută în județ și în zonă 
pentru rezultatele înregistrate la cultura mare, 
constituită din cereale păioase, grâu, orz, ovăz, secară, 
porumb, sfeclă de zahăr, floarea soarelui, cânepă, 
lucernă și trifoi pentru furajarea animalelor. Nici 
în horticultură nu era rău. Se cultiva, pe sole foarte 
mari, în lunca Arieșului, ceapă, cartofi, ardei, vinete, 
pepeni, iar pe coastă erau viile altoite, cu struguri 
Afuz-ali, Riesling, tămâioasă românească, busuioc, în 
denumirea locală, ș.a. din care se producea un vin de 
foarte bună calitate. În sectorul zootehnic, lunenii se 
mândreau  îndeosebi cu grajdurile de vaci construite pe 
un deal la marginea satului, dar nu afară din sat, vitele 
lor pășunate vara în lunca Arieșului dădeau producții 
impresionante de lapte, țăranii care se ocupau de ele 
erau pasionați și dăruiți muncii lor, mândri și bucuroși 
de rezultatele obținute. În vecinătatea grajdurilor 
lungi și de mare capacitate, construite din cărămidă 
cu alee de peste doi metri și jumătate pe mijloc, pentru 
a permite accesul cu tractorul, și două rânduri de iesle 
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din care erau hrănite și adăpate vacile, câte douăzeci 
de fiecare parte. Erau amenajate melegarele (termen 
local pentru răsadniţe), în care lunenii își produceau 
tot materialul săditor pentru legume, răsad de ardei, 
roșii, vinete, ceapă ș.a. Erau amenajate, ca la carte, 
pe paturi de gunoi de grajd în rame din scândură și 
acoperite cu geam de sticlă. Totul era perfect organizat 
şi bine întreținut cu rezultate foarte bune, astfel încât 
elevii de la școala medie de horticultură din Turda erau 
aduși de profesori pentru a ține lecții demonstrative și 
a face practică la lucrările de întreținere. De câteva 
ori, în anii 70 și 80, CAP-ul „Scânteia” din Luna era 
prezentat ca exemplu de succes în emisiunile TV 
„Viața Satului”, prilej de mare bucurie și mândrie 
pentru săteni care se adunau în fața televizoarelor 
duminica dimineața, pentru a-l vedea şi asculta pe 
președintele CAP-ului vorbind de la București. 

Pentru sectorul zootehnic, a fost amenajată o 
suprafață pe care s-a construit un depozit de paie și 
furaje, unde existau mai multe șire de baloți.

Ziua de vară, care abia începuse, se derula, în 
acea dimineață, la fel cum se derulau toate diminețile 
la mijlocul anilor șaptezeci.

*
În drumul lui spre casă, bătrânul paznic a 

trecut pe lângă terenul pe care copii băteau mingea. 
Îi cunoștea, deoarece îi mai întâlnise, de atâta ori, 
pe deal. Veneau, deseori, să se joace în vecinătatea 
șirelor de paie, iar el discuta cu ei și, câteodată, le 
spunea povești pe care ei le ascultau cu sfințenie, 
vrăjiți de farmecul povestirii. S-a oprit și îi privea cu 
duioșie cum alergau plini de viață și energie, liberi 
de griji și probleme.  Părea un spectator singuratic ce 
asistă la o partidă de fotbal preocupat serios de joc și 
de rezultatul lui. Văzându-l, Florin s-a apropiat și a 
salutat respectuos:

- Bună ziua, bade Simion!
- Ziua bună, Florine! Mai puteți alerga pe 

dogoarea asta?
- Vrem să ne oprim și noi că am obosit și vrem 

să mergem la scăldat la Arieș, i-a răspuns copilul.
- Uite, dacă tot ați obosit și vreți să vă odihniți, 

am și eu o rugăminte la voi. Trebuie să plec până 
acasă, pentru că am niște probleme de rezolvat și aș 
vrea să vă rog să mergeți voi la paie să supravegheați 
locul până mă întorc. Puteți să vă odihniți acolo la 
umbră și să băgați de seamă să nu intre cineva să fure 
paie sau să facă vreo prostie. La întoarcere, promit 
să vă aduc o pungă de bomboane de la prăvălie de la 
Sabin.

Între timp, și ceilalți băieți, Ionuț, Săndel și 
prietenii lor din vecini, Gheorghiță și Aurel, s-au 
adunat în jurul bătrânului, ascultând conversația. Au 

căzut cu toții de acord să dea curs rugăminții lui badea 
Simion, iar Florin a răspuns:

- Bine, bade Simion, mergi sănătos, că noi, 
ne vom duce la paie și te așteptăm acolo. Bătrânul 
le-a mulțumit, le-a spus că a vorbit și cu mecanicii 
de la atelier și, dacă au vreo problemă, pot să apeleze 
la ajutorul lor, după care, luându-și la revedere, și-a 
continuat, mai liniștit, drumul spre casă.

Ajunși la paie, copii au căutat un loc la umbră, 
mai ferit, un adăpost de arșița aspră a soarelui, s-au 
așezat în cerc, ca atunci când ascultau poveştile, 
comentând fazele jocului, bucuroşi și mândri că îi pot 
fi de folos lui badea Simion, însă, după un timp, s-au 
în lungit la umbră şi, rând pe rând, au adormit, toropiți 
de căldură şi de oboseală. 

Cu câteva zile înainte, muncitorii care au venit 
să încarce paie pentru transport au spart din greșeală 
o sticlă de un litru, în  care aveau apă de băut. Cel 
din cauza căruia s-a întâmplat, evenimentul a fost 
certat de ceilalți, în primul rând pentru risipirea apei, 
atât de prețioasă pentru ei în acele momente, și 
inundat de aprecieri batjocoritoare, pentru neatenție 
și neîndemânare. Rușinat omul s-a străduit să adune 
cioburile din paie, ca nu care cumva să se taie cineva. 
Mulți intrau voit în paie cu picioarele goale, mângâierea 
așternutului de paie din jur trimitea la senzațiile din 
copilărie, când umblau cu piciorul gol prin colbul 
fin al drumului de țară, așternut cu paiele căzute din 
carele ce cărau paie de la aria de treier la gospodăriile 
sătenilor, drum care, în strălucirea soarelui din zilele 
de vară, părea o minunată cale  aurie. A rămas însă 
neobservat un ciob mare acoperit atunci de paie, care 
a scăpat mișcărilor grăbite și precipitate ale omului.

Necazurile vin întotdeauna neanunțate, 
imprevizibile și neașteptate sau nebănuite. Asta le 
spunea mereu copiilor săi  Paulică, îndemnându-i 
să fie cuminți și să aibă grijă ce fac peste zi, să nu 
se lovească, să nu facă nici un rău tovarășilor lor de 
joacă, să asculte și să respecte pe cei mai în vârstă.

Ciobul de sticlă de formă concavă, descoperit 
între timp de firele de paie care l-au ascuns în 
ziua incidentului cu sticla spartă, bătut de razele 
soarelui fierbinte de amiază, a funcționat ca o lentilă 
reflectorizantă în focarul căreia temperatura a crescut 
la un moment suficient de mult pentru a aprinde paiele 
din jurul ei. Focul s-a întins cu repeziciune. Astfel, în 
aceea zi nefastă, dintr-o dată, în zona depozitului de 
paie, au izbucnit și s-au dezvoltat, mistuitor, flăcările 
unui incendiu violent și necruțător, alimentat generos 
de paiele uscate. Copiii au fost treziți și alarmați de 
muncitorii de la atelierul mecanic. Aceștia au sunat 
pompierii din oraș și s-au mobilizat cu posibilitățile 
lor să intervină pentru a stinge incendiul, folosind 
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gălețile și uneltele din dotare, rugând până și copiii să 
dea și ei o mână de ajutor. În sat, exista o construcție 
din lemn, denumită Comanda pompierilor, care 
adăpostea o pompă mobilă cu acționare manuală 
pentru formația de pompieri voluntari din sat. Era tot 
pe deal nu departe de  locul pe care se afla depozitul 
de paie, așa că a putut fi luată și adusă pentru a fi 
utilizată la stingerea incendiului.

- Foc! Foc! Săriți au luat foc paiele colectivului, 
erau strigăte de alarmare care au scos din case toată 
suflarea de pe deal cu găleți și lopeți cărând, apă de la 
cișmele de la școală și de la fântânile din jur pentru  a 
lupta cu urgia în așteptarea pompierilor. 

Pompierii au venit din oraș cu două autocisterne 
în câteva minute și lupta împotriva dezastrului  a 
început cu forțe profesionale cu metodă și cu știința 
de a înfrunta riscurile. Șansa a fost că nu adia nici o 
boare de vânt. Cu mari eforturi, au reușit să localizeze 
incendiul la o singură șiră, după câteva ore pompierii, 
au stins flăcările dar uriașa stivă de baloți clădită 
savant după toate regulile aplicabile la asemenea 
depozitări, a fost distrusă complet. A rămas doar un 
strat gros de cenușă, atmosfera s-a umplut de un fum 
gros și albăstriu, până în seară totul părea acoperit de 
un lințoliu ca giulgiul negru purtat de femei în semn 
de doliu la înmormântări. 

Vestea despre nenorocire a ajuns repede și 
în câmp, la cosași, unde lucra Paulică şi la sectorul 
legumicol unde era  Lina . Amândoi au fost fulgerați, 
până în străfundurile ființei lor, de această știre 
îngrozitoare, gândul lor a fugit spre copii, știind că 
locurile explorate de ei în zilele de joacă erau pe 
deal unde erau şi paiele. Au încetat lucrul imediat și 
au fugit și ei să dea o mână de ajutor, alăturându-se 
celor deja angajați în lupta cu focul. S-au liniștit un 
pic sufletește, când și-au văzut acolo copiii teferi și 
nevătămați. Între oameni era deja răspândit un zvon, 
conform căruia vinovați de aprinderea paielor erau un 
grup de copii, printre care și copiii lor Florin, Ionuț 
și Săndel. Pe moment, nu era timp să se gândească la 
aceste vorbe, important era să fie stins focul. 

A urmat, în viața familiei lui  Paulică, o 
perioadă nu foarte simplu de traversat. Miliţia a 
început ancheta pentru descoperirea vinovaților de 
aprinderea și mistuirea paielor. Paguba era însemnată 
și trebuia să fie recuperată cumva. Bătrânul Simion, a 
recunoscut că a plecat acasă, dar a arătat că a discutat 
cu copiii pentru a-l înlocui, reproducând conversația 
purtată cu Florin. Astfel, el se deroba de răspundere și 
acuza copiii că s-ar fi jucat cu focul și, fără să vrea, au 
dat foc la paie. 

Lina și Paulică își cunoșteau bine copiii și erau 
convinși că ei nu erau în stare să facă o asemenea 

prostie. La întrebările lor repetate, uneori pe ton 
blând, alteori în registrul aspru și sever al autorității 
părintești, au obținut constant același răspuns și de la 
copiii lor și de la tovarășii lor de joacă: „Nu am dat 
noi foc și nici nu ne-am jucat cu foc lângă șirele cu 
paie”.

Ancheta miliției, bazată și pe concluziile 
analizelor făcute de experții de la pompieri, a transmis 
dosarul la tribunal, având ca principali acuzați copiii 
și ca vinovați indirecți părinții de la care CAP-ul era 
îndreptățit să recupereze paguba.

Suma care trebuia plătită era împovărătoare 
pentru familiile copiilor, mult peste posibilitățile 
lor financiare. A urmat un lung proces, cu o serie de 
înfățișări la tribunalul din Turda și apoi la Cluj. Cu 
toate eforturile lor de a-și apăra copii și de a scoate 
la iveală adevărul, Pavel și  Lina au eșuat și, în 
final, sentința pronunțată în ultima ședință publică a 
fost împotriva lor. Când a auzit grozăviile spuse de 
judecător despre copii ei că nu sunt bine educați și 
sunt vinovați de producerea incendiului, cotropită 
de durere, revoltă și copleșită de un înfricoșător 
sentiment al neputinței, în plină sală  Lina  a țipat cu 
putere: „Să dea Dumnezeu, să ardă carnea pe ei cum 
arde inima în mine”, după care s-a prăbușit pe scaun 
într-un hohot de plâns spasmodic, epuizată de lunga 
așteptare și de pierderea oricărei speranțe în puterea 
oamenilor de a face dreptate.

*
În sat, împreună cu bătrânul Simion, mai locuia 

și cel mai mic băiat al lui Gheorghe, un bărbat de 
statură mijlocie, foarte corpolent și plin de viață și 
forță, cu un aer sigur pe el, și tentat să ironizeze, să 
poreclească și să-i taxeze pe toți cei din jur, ori de câte 
ori i se ivea ocazia. Datorită aspectului său fizic, de 
om îndesat și cu o anumită avansată stare de obezitate, 
precum și râsului său șăgalnic și batjocoritor, unii 
săteni erau tentați să-l asemuiască unui, „diboluț”,  
diminutiv local pentru vițelul de  bivol.

Gheorghe urmase școala profesională și 
cursurile serale ale liceului, iar mai apoi, școala de 
maiștri și lucra ca maistru la uzină, la Atelierul central, 
își întemeiase o familie și începuse să își construiască 
o casă, pe un teren care era gard în gard cu gradina 
părinților Sanei. Nu a mai terminat casa și a decis să 
o vândă, după incidentul nefericit cu paiele CAP-ului.

Anii au trecut, copiii au crescut și timpul care 
nivelează în scurgerea lui toate tristețile și durerile, 
oricât de insuportabile ar părea ele la apariția lor, a 
îngropat în uitare și dramatismul zilei de vară marcată 
de aprinderea paielor și păstrată în memoria colectivă 
ca o întâmplare tristă și nefericită.

Gheorghe, ajuns și el la o vârstă apropiată 
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de anii de pensionare, continua să își desfășoare 
activitatea, își construise o casă nouă în curtea 
părintească, în care s-a născut, a crescut și s-a format 
copilul lui Ionuț. După absolvirea școlii generale, 
Ionuț a urmat cursurile școlii profesionale de pe lângă 
uzina Industria Sârmei și s-a calificat ca muncitor 
oțelar. 

În anii 70, uzina s-a dezvoltat foarte mult și 
s-a extins cu o secție modernă, de oțelărie, echipată 
cu cuptoare electrice cu arc de mare capacitate 100t 
fiecare, alimentate cu energie electrică printr-o stație 
de racord adânc de 220 KV. A fost o investiție foarte 
mare, care a transformat fosta uzină în Combinat 
metalurgic capabil să își producă din fier vechi țaglele 

necesare laminoarelor care produceau fier beton, 
și să prelucreze sârma în trăgătorii de foarte mare 
capacitate, toate echipate cu utilaje aduse din import 
din RFG. 

Ca oțelar, Ionuț lucra în echipa ce asigura 
funcționarea unuia din cele două cuptoare mari; ei 
erau responsabili de conducerea și supravegherea 
procesului de elaborare a oțelului în cuptoarele 

electrice, cuptoarele cu arc, utilaje moderne și de mare 
productivitate, urmărind fluxul tehnologic complicat 
în  toate fazele lui: topire, aliere, afânare și turnare în 
țagle.

Una din cele mai importante faze din procesul 
de elaborare a oțelului din fier vechi era pregătirea 
încărcăturii, sortarea, presarea și uscarea baloturilor 
de fier vechi ce urmau să fie introduse în cuptor pentru 
topire. Prezența umidității (a apei) în compoziția 
materialului reprezenta un mare pericol, depășirea 
unei anumite limite putând duce la explozia cuptorului 
cu consecințe dezastruoase.

În una din zile, în cursul schimbului întâi, 
schimbul de zi, Gheorghe s-a hotărât, având în uzină 

drum prin apropiere, să treacă pe la cuptor și să îi 
facă o vizită băiatului său, să vadă ce mai face, cum 
proceda ori de câte ori avea ocazia. Când a ajuns, s-au 
salutat bucuroși, totul era în regulă, ca de fiecare dată, 
nimic nu anunța marea tragedie ce avea să urmeze în 
scurt timp. În acea nefastă zi, însă din cauze care nu 
au fost elucidate cu precizie  niciodată, în timp ce ei 
discutau liniștiți, aflat în faza de topire când forțele 
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electrodinamice erau uriașe și toată hala resimțea 
șocul  acțiunii lor asupra cablurilor de alimentare și 
asupra întregii structuri, cuptorul a explodat cu putere 
aruncând în aer bucăți de metal încins și revărsând, 
prin spărtura mare  din căptușeala și blindajul său, un 
jet de  metal topit și fierbinte ca lava unui vulcan activ, 
care, din nefericire, i-a prins pe cei doi bărbați, tată și 
fiu, îngropându-i în masa de metal topit. Nu au fost 
singurele victime, iar pagubele materiale cauzate de 
deteriorarea uriașului și costisitorului utilaj, la care 
s-au adăugat și multele pagube materiale și financiare 
cauzate de deteriorarea utilajelor, dereglarea procesului 
de producție, de nerealizarea sau întârzierea realizării 
unui mare număr de contracte, au fost foarte mari.

Vestea acestui tragic accident a îndoliat întreaga 
suflare a uzinei, și pe toți sătenii din Luna, deoarece 
mare parte din familii se întrețineau din munca în 
combinat, în peste opt din 10 familii, cel puțin un 
membru lucra în combinat. 

Cel mai afectat și îndurerat om din sat a fost 
bătrânul Simion care își trăia în liniște ultimii săi ani 
dintr-o existență de octogenar. Își pierduse, într-o 
clipă, și băiatul și nepotul de care era foarte mulțumit 
și foarte bucuros și fericit, pentru reușita lor în viață. 
Regreta clipa în care îl rugase pe un alt băiat al lui, 

care era director la un mare abator cu care CAP-ul 
avea contracte de livrare de animale, să intervină 
pentru a-l angaja ca paznic la paie, el fiind pe atunci 
pensionat de la uzină, dar, și mai mult, suferea povara 
lipsei lui de curaj în recunoașterea vinovăției pentru 
producerea incendiului. Totul era foarte dureros, dar 
din păcate și foarte târziu. 

Dintr-o dată, liniștea oamenilor și cursul 
normal și firesc al vieții în sat s-au tulburat, oamenii 
și-au reamintit de toată istoria cu paiele arse ale 
CAP–ului și de finalul ei, un fel de frământare de 
dimensiuni înspăimântătoare a invadat sufletele 
și mințile tuturor celor care știau de nedreptatea 
făcută atunci copiilor nevinovați și, în taifasurile și 
conversațiile lor, se întorceau, în povestirile lor, la 
toate întâmplările petrecute în viața satului. Urmele 
extrem de dureroase ale unor stări conflictuale și 
vinovății neclarificate de justiția omenească a căror 
descifrare și înțelegere pentru oameni a devenit atât 
de complicată și de incredibilă, încât au căzut, în 
deslușirile și interpretările lor, sub semnul nefast și 
disperat al acțiunii blestemelor. 

Gheorghe Indre

Anton Rațiu, SECERĂTOAREA
bronz H 170 cm 14 2000
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Era, parcă, pe la mijlocul 
deceniului al șaptelea al 

veacului de care doar de două decenii ne-
am despărțit. Unitatea la care eram încadrat 
achiziționase un lot nou de armament 
pentru modernizarea soluțiilor de război 
tactico-operativ, potrivit doctrinei proprii 
de apărare al războiului întregului popor.

Din micul orășel din zona de vest a 
țării, eșalonul nostru, îmbarcat pe vagoane românești, 
a suferit, după parcurgerea unui traseu deosebit de 
frumos și pitoresc prin Nord, o transbordare la imensul 
triaj de la Nicolina-Iași, pentru a ne îmbarca pe 
material rulant compatibil cu ecartamentul drumului 
de fier al marelui nostru vecin, Uniunea Sovietică.

Odată trebușoara asta terminată (până la o 
limită de timp draconic de scurtă ordonată de organele 
de frontieră sovietice), ne-am văzut trecând Prutul (în 
ce mă privește, nu pentru întâia oară), cei mai mulți 
dintre militari înghesuindu-se la geamuri pentru a 
vedea ce hram poartă această apă de ne separă în două 
țări, feciori de același neam, istorie, limbă și tradiții.

- Cum măi fraților, asta-i apă de netrecut? (ba 
da, i-aș fi răspuns, dar el, se vede treaba, nu citise 
Țiganca de Gib Mihăescu...) Așa îmbrăcat cum mă 
vedeți o trec în mai puțin de un minut! Așa se făleau cei 
de pe lângă Olt sau Jiu, dar și cei de prin vecinătatea 
Mureșului ca să nu mai vorbim de cei de dinspre 
Dunăre. De-acum gândurile noastre și începuseră să 
zboare spre Don, spre Volga...

Aproape jumătate de săptămână garnitura 
noastră specială a gonit prin stepele ukrainene, prin 
întinsele ținuturi cărbunoase ale Dombasului și al 
minelor de fier și feroase ale Donețcului și Donului. 
Cele două locomotive Diesel-electrice ce ne tractau 
goneau nebunește câte trei patru ore fără pauze pentru 
ca să ia câte o pauză de alte două-trei ore, nu știu cum 
se făcea dar mai cu seamă în gări mici, cu doar două-
trei linii principale și, eventual, una moartă.

Într-una din aceste stații, curiozitatea mea de fiu 
de ceferist, născut-crescut prin locuințe ale societății 
de căi ferate, m-a împins să merg să văd cum arată 
gara și de ce militarii întârziau atât de mult să sosească 

BLONDICICA

cu marmitele cu apă proaspătă. „Gara”, ei 
da, ghilimelele sunt necesare, era, în fapt, 
o hardughie din lemn fiert în păcură să nu 
putrezească. Într-un colț, o mică chicinetă 
găzduia biroul impiegatului de mișcare. În 
rest, o sală dizgrațioasă, murdară și urât 
mirositoare ce făcea loc așa zisei săli de 
așteptare (pentru câți sau pentru cine) și 
câteva (două-trei) bodegi la care, în pahare 

de culoare îndoielnică din cauza rarei întâlniri cu apa 
se servea ceva ceea ce se dorea a fi votcă, dar culoarea 
și mirosul o trădau a nu fii.

La ieșire, un mujic cu mustață bogată pe care 
și-o tot mângâia pentru a-i simți pe mai departe mirosul 
lichidului ce tocmai spălase firele de deasupra buzei 
de sus, îmbrăcat cu o rubașcă ostășească (deși războiul 
trecuse pe aici cel mai târziu cu vreo cincisprezece 
ani în urmă, cu pantaloni bufanți de culoare kaki 
indefinit și purtând niște cizme sparte, din acelea  ai 
căror carâmbi erau din pânză impregnată. Ieșise pe 
ușa din spate a hardughiei și acum  venea spre a-și 
delecta privirile cu garnitura militară, care, probabil, îi 
amintea de acele garnituri sovietice pe care, după cum 
își amintea Mitrea Cocor, o mână de soldat scrisese 
apăsat cu creta albă „Moskva-Berlin i nazat”

- Cât mai este până la Volga? Mi-a venit să-l 
întreb.

- Do Volga? Oooo! Ciuti, ciuti. Adică puțin, 
puțin. Ca și cum ar fi fost vorba, după tonul vorbelor 
sale, că mai avem doar câțiva kilometri, nu mulți, ce 
mai.

- Cam câți kilometri să fie?, mi-am continuat eu 
interogatoriul.

Răspunsul a venit scurt și fără dubii:
- Okolo, piati sot! Cum ar veni, aproximativ 

cinci sute.
Păi dacă cinci sute pentru el este colea, mi-a 

venit mie în gând, cam ce înseamnă pentru el, în 
kilometri, daleko?! Adică departe.

*

Ajunși la Saratov (unde o lămâie costa o rublă 

Victort VERNESCU
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și treizeci de copeici, ceea ce făcea în banii noștri de 
atunci treisprezece lei, exact cât costa un kilogram 
de lămâi) am început să ne familiarizăm cu lacul de 
acumulare al hidrocentralei „Al XX-lea Congres” de 
la ... Volgograd. Și de acolo, până în zona Kalmîkiei 
nu mai era, acum cu înțelesul românesc, decât o 
aruncătură de băț.

Când auzeam, încă din copilărie, de stepă 
îmi imaginam ceva ce semăna cu bărăganul nostru 
ialomițean, de prin părțile căruia îmi trag eu însumi 
obârșia. Ei bine, contactul cu stepa Kalmîkă m-a făcut 
să am cu totul și cu totul o altă imagine și anume 
aceea a unei așezări de șes ca în palmă (nici măcar 
cu o ridicătură, fie ea mai mică și decât o movilă), 
lipsit de repere (nici un copac sau copăcel, oricât de 
firav sau oricât de trecut prin ani cât îți băteau ochii 
distanța), aridă și pârjolită de un soare năpraznic la 
chindia verii.

Ofițerul sovietic ce preluase „ca ghid” (nu și 
ca perevodcic-traducător) eșalonul nostru încă de la 
Ungheni, dacă nu cumva chiar de la Socola, după 
îmbarcarea pe vagoanele cu boghiu mărit, după ce 
îi povestisem despre dialogul cu mujicul din „gara” 
amintită mai sus, mă prevenise că vom ajunge într-o 
zonă în care oamenii trăiau greu, ascunși prin bordeie. 
Astfel încât o mare victorie a puterii sovietice a fost 
și este considerată scoaterea acestora spre lumină, 
mutându-i mai înspre Volgograd, în locuințe înalte, 
solide, cu ferestre mari prin care un soare ceva mai 
blând să le ușureze viața. Dar fetele de la popota 
taberei unde am fost primiți și încartiruiți cu oameni 
și tehnică de luptă, deosebit de frumoase, aproape 
toate, parcă nu voiau, prin felul lor europenesc de a fi, 
să-i dea dreptate. Ba, cea în zona căreia mă nimerisem 
să mă așez la masă, pentru prima oară, o blondă 
veritabilă cu niște ochi ce te tulburau și numai dacă-și 
trecea privirea prin ai tăi, m-a făcut să-i șoptesc să-
mi păstreze mereu un loc în zona ei. Și așa a făcut. 
Blondícica i-am spus de prima oară și așa am numit-o 
și s-a recunoscut cât timp a durat aplicația noastră.

În una din după-amieze, băieții noștri și similarii 
lor din tabără, militari sovietici ce asigurau paza 
poligonului și întreaga lui întreținere și funcționalitate, 
s-au provocat la un meci de fotbal. Fiind o distracție 
mai aparte, alta decât filmele de fiecare seară, fetele 
de la popotă și-au făcut și ele apariția ca, se înțelege, 
suporter al echipei poligonului. Am invitat-o pe 
Blondícica lângă mine. Din una în alta am început să-i 
vorbesc despre țara mea, de ce înseamnă sau, mă rog, 
ce înțelegeam eu până acum despre ceea ce îndeobște 
numeam stepă. Am încercat să-i spun cât de bogat și 
mănos este bărăganul, stepa noastră.

- Dar Vitia, să știi că și aici se făcea recoltă. 

Acum ne-au mutat (am uitat să spun că, înainte de 
a-și da drumul la gură, m-a rugat să-i facem loc lângă 
noi unei colege de-a ei de serviciu. Am înțeles și nu 
m-am opus. Știam că riscam să plece și ea sau să mă 
vitregească de serviciul ei pe care mi-l asigura de trei 
ori pe zi).

Blondícica nu era deloc timidă și nici lipsită 
de cunoștințe. Mi-a mărturisit că știe că stepele 
din vestul Europei sunt mai mănoase, că, datorită 
curenților atlantici (îmi dădea lecții, ce mai) sunt mai 
ploioase. Dar nici aici, în estul extrem al continentului 
european, nu este așa de rău cum, într-adevăr, este 
mai la est, prin Kazahstan, de pildă (a spus chiar așa, 
Kazahstan și nu Republica Kazahă).

Ce m-a mirat să aflu a fost că ei, aici în Kalmîkia, 
sunt singurii europeni de confesiune budistă, varianta 
tibetană. Ei nu sunt tătari, cum s-ar crede și nici 
mongoli (și, privind-o drept în ochii ei frumoși, 
tulburători, făcând-o să și-i plece, îmi dădeam seama 
că are dreptate), ei sunt oirați. De secole, neamul lor 
a părăsit zona stepelor mongole și s-a statornicit prin 
aceste locuri de la gurile Volgăi. Astfel încât, ei pot 
spune că au în comun cu mongolii istoria, geografia, 
cultura și baza limbii, dar nu și seminția. Ei nu sunt 
mongoli, adică.

În timp ce o lăsam să vorbească (vorbea o rusă 
cursivă și melodioasă, dar rar și cu intonații să-mi fie 
și mie ușor s-o înțeleg) mă gândeam cât de diferită este 
lumea aceasta. Colega ei de lângă mine, celelalte fete 
de la popotă erau, după cum spunea Blondícica, oirate, 
veneau din Mongolia, dar nu aveau nimic asemănător, 
la chip, cu mongolii. Când oirații au sosit în partea 
europeană a stepelor euro-asiatice (prin sec. XVII, pe 
la 1620-30, spunea ea), aceste ținuturi erau ocupate de 
hoarde tătare: nogaii. În urma confruntărilor (ce mai, 
ca în Biblie, cu ocuparea Pământului Făgăduinței), 
nogaii s-au refugiat în Crimeea și în regiunea râului 
Cuban. Calmucii (oirații) s-au așezat astfel în jurul 
Astrahanului (delta Volgăi) și pe o întindere de la 
munții Ural până către râul Terek. În timp, s-au aliat 
cu rușii, conduși fiind de un han numit de al șaselea 
Dalai Lama, contemporan cu Petru cel Mare al Rusiei. 
Oirații s-au sedentarizat, construind case și temple, în 
locul iurtelor lor rotunde, ușor de montat, de demontat 
și de transportat călare. După 1920 au devenit regiune 
autonomă și apoi republică autonomă în structura 
RSFSR.

În timpul celui de al Doilea Război Mondial, 
Stalin a dispus deportarea fără avertisment (un 
drăcușor îmi aducea în memorie trenurile cu deportați 
din Banatul, așa zis „sârbesc”, în zona bărăganului 
ialomițean, brăilean sau gălățean). Jumătate din ei au 
pierit în timpul transportului, mulți în timpul anilor 
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surghiunului. Din cauza risipirii prin ținuturile dure 
și reci ale Siberiei, oirații riscau să-și piardă limba și 
cultura. Abia Nikita Sergheevici Hrușciov le-a permis 
întoarcerea. Acum (atunci, la mijlocul deceniului 
șapte al veacului trecut), teritoriul nostru este un vast 
poligon de încercări și antrenament cu armament 
tactico-operativ. Ogivele se lansează din ținutul 
nostru și cad undeva în deșerturile kazahe, teritoriul 
nostru (448 km/423 km de la Nord la Sud și de la Est 
la Vest n.m.) având zone largi locuite și în apropiere 
de așezări urbane, în interiorul bătăii operative.

*

În aplicația următoare, desfășurată în aceeași 
bază și poligon, n-am mai găsit-o la popotă pe draga 
Blondícica, instructoarea mea în istoria Kalmîkiei. 

Blondícica era, aveam să aflu de la o colega de-a ei, 
mutată sau detașată la popota orășelului kosmonauților. 
Cu ofițerul sovietic ce asigura arbitrajul echipajului 
meu, am imaginat o aplicație de intervenție pentru 
dezactivarea și distrugerea unei ogive căzute înainte 
de atingerea țintei. Am ajuns asudați și murdari 
imediat după ora prânzului. Blondícica era, ce minune, 
de serviciu. Ne-am strâns mâinile, ne-am sărutat (de 
trei ori, cum altfel decât rusește!) și aș fi vrut să o 
strâng tare-tare la piept. M-am uitat la ea: strălucea de 
curățenie, avea un aer proaspăt, natural aromitor. Ar fi 
fost, așadar, păcat...

 
Victor Vernescu
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O după amiază la 
sfârşit de septembrie. 

De la gara C.F.R. capăt de linie 
am continuat deplasarea cu 
căruţa şi după o călătorie de 
aproximativ o oră pe un drum 
de ţară străjuit de porumb 
şi viţă de vie am ajuns la 
destinaţie.

- Sunt locotenentul 
Baciu Ioan, mă prezint cu ocazia mutării în 
subunitatea dumneavoastră!

- Vă aşteptam: Ne-au anunţat de la 
batalion. Mă bucur să primim ofiţeri tineri, 
forţe proaspete aici în linia întâi. Fiţi binevenit 
în frontieră în familia noastră. Vom avea timp 
în zilele următoare să discutăm pe îndelete 
despre conţinutul şi particularităţile misiunilor 
companiei. Chiar de mâine o să începeţi 
recunoaşterea zonei de responsabilitate în teren 
şi particularităţile dispozitivului realizat de noi. 
Sper să îmbunătăţim şi instruirea efectivului 
întrucât ştiu că promoţia dumneavoastră este 
foarte bine pregătită şi vreau să profităm de 
acest lucru.

Acum locţiitorul politic, locotenentul 
major Moraru, şi plutonierul gospodar se vor 
ocupa de condiţiile ce vi le putem asigura în 
cazarmă, pentru serviciu, cazare şi masă. În 
rest, vă doresc mult succes şi mâine dimineaţă 
veniţi la mine ca să ne apucăm de treabă. 
Primul lucru o să vă prezint personalului. Aveţi 
ceva deosebit de raportat? Sunteţi liber!

Aşa s-a derulat prima mea discuţie cu 
căpitanul Fulger Constantin, comandantul 
companiei de graniţă unde fusesem repartizat 
la absolvire. Auzisem despre el multe lucruri 
bune dar şi că este intransigent, dur şi chiar 
rău în relaţiile cu subordonaţii. Din fericire, pe 
măsură ce l-am cunoscut, am descoperit un om 
deosebit şi un profesionist desăvârşit.

Faptul că nu-i sufla 
nimeni în ciorbă, cum se spune, 
şi că nu suporta controlorii 
care înregistrau lipsurile fără 
să se implice în îmbunătăţirea 
stărilor de lucruri, era o 
atitudine ce corespundea 
concepţiei mele referitoare la 
numărul mare de ,,agitatori” 
de la eşaloanele superioare 

care se plimbau prin subunităţi dând sfaturi.
Surprinzător pentru mine a fost că acest 

ofiţer dur mi-a spus încă de la început că 
subunitatea pe care o comanda era o familie, eu 
fiind foarte sensibil la tot ce era legat de acest 
aspect esenţial al vieţii noastre, al fiecăruia.

Încă din şcoală, am înţeles că cel mai 
adesea structurile, respectiv colectivităţile 
militare, sunt socotite drept familii cu un 
anumit specific în care coeziunea, spiritul de 
întrajutorare de grup şi chiar de sacrificiu sunt 
definitorii.

Familia naturală se bazează pe legăturile 
de sânge între părinţi, copii, nepoţi şi alte rude. 
Ea are în mod firesc spaţii şi proprietăţi comune, 
locuri de care se vor lega amintirile generaţiilor 
la rând şi unde se vor întoarce mereu pentru a 
se revedea cu bucurie şi nostalgie.

Până la revoluţie, tot timpul părinţii mei 
au locuit cu chirie la particular şi la stat, familia 
mea neavând niciodată o casă proprietate 
de care să mă lege amintiri şi unde să revin 
statornic, retrăind evenimentele vieţii.

Tata, funcţionar C.F.R., a fost mutat în 
mai multe oraşe şi n-a reuşit într-o viaţă să 
strângă bani pentru o casă. Cea mai lungă 
perioadă, copilăria de la 3 ani în timpul 
războiului şi adolescenţa până la terminarea 
liceului, am trăit-o locuind cu chirie într-un 
orăşel din Ardeal de unde am plecat la Şcoala 
militară şi unde nu m-am întors decât peste ani, 

PROZĂ

CASA MEA
Ioan BĂLĂEI



       Gândul Anonimului  Nr.  73-76     *     Anul  XVIII/Ianuarie-Decembrie 202016

la întâlnirile periodice cu colegii.
Adesea, copil fiind, constituiam una din 

condiţiile acceptării familiei noastre de către 
proprietar, acesta dorind în prealabil să-mi 
cunoască comportarea şi abia după aceea să 
ne primească cu chirie. În consecinţă, pentru 
mine, la fiecare mutare, se stabileau restricţii 
de mişcare, de comportare pentru a nu deranja 
gazda.

La Câmpia Turzii, am locuit la adrese 
diferite, peste tot oamenii aveau gospodării 
frumoase şi ne asigurau un confort minim. 
Totuşi, spaţiile erau insuficiente, ceea ce mi-a 
întărit dorinţa şi speranţa de a avea o casă în 
care să mă pot mişca şi juca în voie. Cu timpul, 
ajungând până în zilele noastre, dorinţa şi visul 
meu s-au amplificat astfel încât, pe lângă o casă 
încăpătoare, să pot avea o grădină cu flori, o 
livadă cu pomi fructiferi şi un lac cu peşte. Cam 
mult, o să spuneţi pentru un bugetar cinstit şi în 
continuare pensionar.

Nepoţica mea, Oana, spirit curios şi 
combativ a comentat şi ea situaţia întrebându-
mă: ,,Dar alţii cum au putut, bunicule?” Greu de 
răspuns şi explicat.

Din cauza mutărilor repetate, amintirile 
mele din copilărie nu sunt legate de un singur loc 
anume. De aceea, n-am putut spune niciodată 
că mă întorc acasă, vizitele mele s-au petrecut 
în orăşelul copilăriei, la unele locuinţe rămase, 
pe străzi, parcuri, locuri de joacă şi, în principal, 
la şcoală.

Am cunoscut însă multe locuri frumoase, 
proprietăţi deosebite ale unor rude, gospodării 
model la colegi şi prieteni. În vacanţele petrecute 
la bunicii de la Făgăraş şi mai rar la Hărpăşeşti, 
judeţul Iaşi, m-am jucat în livadă, am cules 
căpşuni, mure şi struguri, ne-am tăvălit prin 
iarba lăsată în grădină pentru joaca nepoţilor.

Apoi am avut marea şansă să străbat în 
excursii ale copilăriei, ţinuturile unor frumuseţi 
extraordinare de pe văile Arieşului, Mureşului 
şi Oltului, pe plaiurile Apusenilor şi la poalele 
Făgăraşului. Cred că de pe atunci am înţeles 
şi simţit că acolo în toate spaţiile ţinuturilor 
româneşti unde privirea mi-a deschis sufletul 
spre frumos, acolo între oamenii pământului, 
în gospodăriile lor, pe pajiştile şi câmpiile pline 
de toate florile naturii, pe râurile înspumate ale 
munţilor şi apele domoale de la şes, în pădurile 
de brad şi stejar, peste tot sunt la mine acasă. 
Acolo a fost şi este casa mea din copilărie şi 
tinereţe. Pe măsura trecerii timpului, am înţeles 

din ce în ce mai mult că tot acest spaţiu a rămas 
parte din sufletul meu, că dorul mă îndeamnă să 
mă întorc mereu acolo pentru a regăsi un strop 
de fericire şi speranţa trecutului. În locurile 
acelea, vreau să-mi regăsesc amintirile până la 
sfârşitul zilelor.

Vă spuneam de excursiile făcute cu bunicul 
ardelean în pădurile de la poalele Făgăraşului, 
drumeţii ce se transformau, în imaginaţia 
mea, în adevărate expediţii, adesea având şi 
aspect militar întrucât o parte din echipament 
provenea din războiul nu de mult terminat.

Astfel foloseam raniţe, bidoane individuale 
căptuşite cu pâslă, gamele, căni, foaie de cort, 
lopată mică de infanterie, toporişcă etc., toate 
rămase de pe front.

Întotdeauna am fost sfătuit să nu distrug 
nimic din pădure, ca fiind proprietatea tuturor, 
locul unde oamenii din cele mai vechi timpuri 
şi-au găsit adăpost, hrană, refugiu în faţa 
pericolelor, pădurea fiind cel mai mare habitat 
al animalelor, păsărilor şi plantelor şi, fapt 
deosebit de important pentru viaţă, plămânul 
planetei albastre, pământul.

Aceste excursii au constituit primele mele 
lecţii demonstrative şi practice de geografie, 
ştiinţe naturale, istorie, tradiţii şi chiar 
patriotism.

Odată, în pădure, căutând ciuperci, am 
găsit, sub stratul de frunze uscate, o scândură, 
dintr-o cruce de mormânt pe care se putea citi 
cu mare greutate un nume şi anul 1944. Ceva 
mai încolo am descoperit o cască şi o ridicătură 
de pământ ce putea fi un mormânt.

Bunicul şi prietenul său de aceeaşi vârstă 
care ne însoţea s-au oprit. Bunicul a împlântat 
scândura în pământ apoi a îngenuncheat şi a 
spus o rugăciune. Zicea că şi unii din camarazii 
lui de pe front n-au avut norocul să se întoarcă 
acasă şi nici nu le-a fost găsit mormântul. A 
promis că va anunţa primăria despre acest erou 
necunoscut a cărui familie a aflat poate astfel 
despre soarta lui.

Întâmplarea ori poate destinul mi-a 
deschis apoi în adolescenţă un drum pentru care 
nu fusesem pregătit suficient. Nu pot susţine că 
familia sau rudele mi-au sugerat în vreun fel să 
urmez o carieră militară. Şi totuşi, la un moment 
dat, după bacalaureat, am primit această 
ofertă de a candida la o şcoală de ofiţeri. Cel 
care a susţinut să fac acest pas a fost dirigintele 
meu, regretatul profesor Nemeş Ioachim, un 
excepţional intelectual, om şi dascăl, un mare 
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patriot român.
Încă din perioada studiilor militare, la 

primele activităţi practice şi recunoaşteri în 
teren am cunoscut emoţii extraordinare atunci 
când am văzut de unde începe pământul ţării 
mele şi am recunoscut însemnele cu tricolorul 
românesc pe borna de hotar. Atunci am înţeles 
mai bine şi m-am înfiorat la gândul că eu 
sunt primul român, primul stăpân al moşiei 
strămoşeşti care reprezint România şi că 
nimeni nu poate trece peste ceea ce înseamnă 
misiunea mea cu care am fost învestit şi peste 
jurământul pe care l-am depus faţă de ţară şi 
poporul român.

Îmi amintesc de prima întâlnire avută ca 
elev cu un ofiţer tânăr din frontieră pus să ne 
prezinte particularităţile serviciului său. M-a 
surprins faptul că descrierile lui referitoare la 
viaţa şi relaţiile subunităţii în plan local semănau 
cu ale unor proprietari din zonă. Astfel spunea 
că ,,noi” avem aici culturi de grâu şi porumb, 
grădină de legume de unde aprovizionăm oraşul 
din regiune, am construit un pod peste pârâul 
comunei, am lucrat la consolidarea digului, 
contribuim la paza instalaţiilor pentru irigaţii 
şi a terenurilor cu viţă de vie etc.

Am aflat atunci şi despre subordonaţii 
săi care constituiau o familie, o colectivitate 
conştientă că succesul în misiune şi nivelul lor 
de trai depind de responsabilitatea, disciplina 
şi spiritul de întrajutorare al fiecăruia, de 
coeziunea şi chiar sacrificiul cu care acţionează 
în ciuda greutăţilor pentru îndeplinirea 
cerinţelor jurământului militar, a legilor, 
regulamentelor şi ordinelor, toate puse în slujba 
intereselor României.

Ne-a mai spus tânărul ofiţer că viaţa 
lui era plină de satisfacţii şi de greutăţi, că tot 
timpul şi-l dedică misiunilor şi oamenilor săi, că 
potrivit reglementărilor, are trei zile libere pe 
lună când se poate deplasa la oraş, prevedere 
uneori nerespectată şi că este preocupat să-şi 
îndeplinească cât mai bine atribuţiunile sperând 
la o dotare tehnico-materială mult mai bună.

De toate acestea m-am convins  nu peste 
mult timp  când, aşa cum vă povesteam, mi-
am început cariera în compania de graniţă 
comandată de căpitanul Fulger, ofiţer ale cărui 
calităţi le-am apreciat de la început.

Pe măsura trecerii timpului, unii militari 
mi-au întărit convingerea că au sentimentul 
proprietăţii faţă de locurile şi bunurile din zonă 
unde ei execută misiuni de pază şi supraveghere 

a teritoriului românesc şi unde sunt primii şi cei 
mai autorizaţi reprezentanţi.

Printre altele, a fost surprinzător 
pentru mine la început să constat că, în zona 
de frontieră, exista o comuniune până şi cu 
animalele sălbatice. Astfel, era miraculos să 
vezi în apropierea militarilor căprioare, fazani, 
iepuri şi chiar porci mistreţi, animale care nu se 
speriau, continuând să se hrănească sau să se 
odihnească ştiindu-se protejate.

Interesant este că, după trei ani petrecuţi 
în subunitatea de graniţă îndeplinind stagiul 
militar, tinerii veniţi din diferite regiuni ale ţării 
îşi adaptau şi chiar modificau comportamentul 
în relaţiile cu camarazii, iar uneori împrumutau 
obiceiurile şi tradiţiile localnicilor.

Adesea, datorită împrejurărilor şi a 
faptului că locuiam în cazarmă, discutam cu 
unul din bucătari, militar în termen, harnic şi 
priceput, ordonat şi curat, care se bucura de 
aprecierea şi preţuirea celorlalţi.

Îmi amintesc cu plăcere de acest militar 
destoinic, originar dintr-un sat din Oltenia, un 
tip sfătos şi isteţ de care m-am ataşat atunci. El 
îmi purta de grijă. Venea când eram în cazarmă 
să-mi aducă mâncare.

Într-o astfel de situaţie, la început, s-a 
întâmplat aşa. A bătut timid la uşă, după care 
s-a strecurat în încăperea unde lucram.

- Da, Lăptucă ce s-a întâmplat?
- Să trăiţi to’a lent (adică locotenent), dacă 

vreţi să vă aduc ceva de mâncare! La cazan, am 
ciorbă de oase şi tocană de cartofi cu slănină. 
Spusese meniul cu un aer de vinovăţie.

- Când m-am înscris la drepturi de hrană, 
speram mai mult i-am reproşat.

- Am la gheţărie nişte carne, dacă ordonaţi 
pot să vă fac o friptură!

- Mulţumesc. Ar fi mai bună o conservă de 
fasole încălzită şi cu ceapă.

- Am înţeles, pot aduce şi murături că avem 
destule borcane cu varză, ardei şi castraveţi 
primite de la C.A.P.

- După câte ştiu ai avut şi grădiniţa 
bucătarului aici în cazarmă.

- Da, era mai mult pentru verdeaţă. 
Legume ne-au dat de la C.A.P. câte am vrut! 
Grădinile cu zarzavaturi ca şi viile cu struguri 
le-am păzit şi noi, patrulând pe acolo ziua şi 
noaptea. La vie, pe coastă ne-au fost stabilite 
pentru noi militarii, 3-4 rânduri de unde puteam 
mânca struguri la plecarea şi înapoierea din 
serviciu cu condiţia să nu facem stricăciuni în 
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altă parte.
- Şi respectă militarii această condiţie?
- Păi atâta trebuie să nu respecte că 

ajungeau la comandant şi numai bine nu le 
era. Eu şi acasă am lucrat la câmp la C.A.P. şi 
la ferma de stat unde erau reguli obligatorii, 
iar fiecare ştia ce are voie şi ce nu. Aici, în 
subunitate, sunt de aproape trei ani, mă cunosc 
cu mulţi localnici pe care îi întâlnesc la câmp, 
în pădure, la păşunat cu vitele şi la pescuit. Am 
cunoscut şi o fată. Când termin armata, mă 
bate gândul să rămân aici unde am început să 
mă simt tot acasă.

A tăcut, având pe faţă un aer liniştit şi un 
zâmbet ascuns.

- Bine Lăptucă, tu hotărăşti ce vei face. Mă 
gândesc că, după condiţiile grele din armată şi 
departe de părinţi şi rude, majoritatea îşi doresc 
să se întoarcă acasă, iar tu vrei să rămâi!

- Peste tot îi greu to’a lent şi trebuie să 
munceşti. Eu mă bucur că le sunt de folos 
colegilor, că-i aştept cu o mâncare caldă când 
vin înfriguraţi şi obosiţi din serviciu, că le fac 
câteodată mâncarea ce le place. Când sunt în 
misiune în frontieră am mare răspundere faţă 
de ordinul primit de la comandant şi acolo unde 
sunt eu reprezint ţara şi asigur respectarea 
legilor statului român şi a înţelegerilor cu ţara 
vecină.

- Îmi place ce spui Lăptucă, se vede că 
ai fost şi la lecţii politice. Poate ai învăţat şi o 
poezie ostăşească.

Se pare că a înţeles uşoara mea ironie şi 
mi-a răspuns zâmbind.

- Cum ziceţi dumneavoastră, dar eu mă 
jur că sunt mândru când primesc misiunea în 
faţa drapelului ţării să execut paza şi apărarea 
frontierei într-o porţiune de care răspund. 
Când ajung lângă bornă aş vrea să mă poată 
vedea cei de acasă dar şi maistrul meu de la 
şcoala profesională care ne spunea ,,duceţi-vă 
la armată şi întoarceţi-vă bărbaţi şi români 
adevăraţi”.

- Lăptucă, vom mai discuta despre tine şi 
colegii tăi. Deocamdată du-te şi pregăteşte-mi 
fasolea caldă cu murături sau cu ceapă.

V-am relatat această discuţie cu unul din 
primii mei subordonaţi întrucât experienţa de 
început mi s-a imprimat puternic în memorie. 
Pe vremea aceea, eram atent la amănunte 
din gândirea şi comportarea subordonaţilor. 
Concluziile şi aprecierile de atunci mi-au folosit 
ulterior foarte mult.

Am plecat la drum în profesie hotărât să 
cunosc realităţile concrete ale tuturor cerinţelor 
şi secretelor meseriei. Alături de subordonaţii 
mei, am muncit zi şi noapte, vara şi iarna, în 
aceleaşi condiţii cum era şi firesc, m-am simţit 
dator nu numai să le fiu şef dar să le ofer şi un 
exemplu de cinste, corectitudine şi demnitate 
în combaterea fenomenului infracţional 
la frontieră, în învingerea greutăţilor, în 
executarea misiunilor în regim de efort prelungit 
şi de stres. Nu ştiu dacă am reuşit, atunci însă 
am înţeles că nu este suficient să ai cunoştinţe 
teoretice şi din manual, că practica în structurile 
de execuţie în dispozitiv alături de oameni nu 
poate fi înlocuită cu nimic şi nu poate lipsi din 
parcursul profesional al unui comandant şi şef.

Din păcate, mai târziu mi-a fost dat să 
întâlnesc situaţii care m-am contrazis, unii şefi 
fiind numiţi pe cu totul alte criterii.

Cu siguranţă, acolo unde condiţiile de 
muncă şi de viaţă sunt dificile şi riscante, 
creşte coeziunea şi solidaritatea colectivului, 
aceasta cu atât mai mult în sistemul 
instituţiilor militare unde sunt aplicate cerinţele 
jurământului, regulamentelor şi ordinelor. Este 
vital la exercitarea atribuţiunilor de comandă, 
motivarea şi influenţarea subordonaţilor de 
către comandanţi şi şefi să se facă în procesul 
pregătirii şi îndeplinirii misiunilor, acolo unde 
şi când oamenii trebuie să-i vadă şi audă alături 
de ei pe cei care le pretind eforturi maxime şi 
sacrificii.

Slujitorii graniţelor ţării, executanţii 
serviciului, indiferent de generaţie şi de cum 
s-au numit, au dovedit un puternic sentiment 
patriotic, accentuat în cazul traversării unor 
evenimente politice şi militare internaţionale 
cu repercusiuni în zona noastră continentală, 
în amplificarea fenomenului infracţional 
transfrontalier.

În ce mă priveşte, multe din acţiunile 
profesionale în care am fost implicat m-au 
convin că nici o construcţie în domeniul creşterii 
responsabilităţii oamenilor nu se poate dezvolta 
în afara respectării legii, a manifestării cinstei, 
corectitudinii şi demnităţii, a devotamentului şi 
dragostei pentru ţară.

Eu, originar din mijlocul ţării, am muncit 
şi trăit alături de cei aflaţi şi rămaşi acolo unde 
începe pământul strămoşesc, de fapt acolo de 
unde suntem cu toţii în casa noastră. Nu voi 
putea uita niciodată sentimentele încercate 
atunci.
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Probabil, unora le par idilice şi 
propagandistice evocările mele din perioada 
de început a carierei după cum vor fi făcute 
reproşuri la adresa instituţiei pentru diverse 
situaţii şi evenimente controversate, dar cu 
siguranţă conjuncturale, petrecute în diferite 
zone de frontieră.

Sentimentele mele au fost şi sunt sincere 
faţă de tot ce am înfăptuit împreună cu 
subordonaţii mei, mărturie fiind sutele de tineri, 
azi oameni în vârstă care sunt răspândiţi pe tot 
întinsul ţării. Pe ei doresc să-i salut şi îmbrăţişez 
oriunde s-ar afla.

Mă întorc adesea la amintirile acelor 
ani, atunci când la marginea ţării am cunoscut 
sentimentul dragostei faţă de cel mai de 
preţ lucru dăruit fiecăruia prin destin, locul 
naşterii, pământul unde am văzut lumina zilei 
şi care înainte de toate reprezintă casa mea, a 

părinţilor, copiilor, a familiei şi neamului meu.
Atunci când aud colegii, rudele şi prietenii 

bucurându-se că urmează să plece în vizită 
la casa părintească, în locul amintirilor din 
copilărie, ochii mi se umezesc şi mă  cuprinde 
nostalgia drumeţiilor trecute. Peste tot, acolo 
unde am muncit şi trăit în ţară, slujindu-i 
interesele, am fost mereu acasă cu toţi cei dragi. 
Nu este un simplu fapt, un dat – suntem de unde 
venin –, este un adevăr profund şi un sentiment 
care nu m-a părăsit nicio clipă. Trebuie, să fim 
bucuroşi că avem o casă mare, bogată şi nespus 
de frumoasă, ea trebuie păstrată şi apărată cu 
sfinţenie. Am dorit să vă spun că ţara, România 
toată, este casa mea şi că oriunde mă aflu pe 
meleagurile ei sunt fericit şi mă simt nu musafir 
sau excursionist, nici măcar vizitator, ci stăpân 
pe moşia străbunilor mei.

Ioan Bălăei
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Comandantul companiei de grăniceri Straja, 
maiorul Tudose Pamfil, era, la gradul său, 

unul dintre cei mai în vârstă şi experimentaţi ofiţeri 
din unitate.

L-am cunoscut la scurt timp după ce am fost 
numit şef de stat major la un batalion de grăniceri de 
la frontiera pe Dunăre. Aveam gradul de căpitan şi 
eram absolvent al Academiei Militare Generale, într-o 
vreme când numărul licenţiaţilor în ştiinţe militare era 
încă destul de mic.

În planul cu principalele activităţi ale 
batalionului, era prevăzut să se desfăşoare, în luna 
august, o aplicaţie tactică grănicerească, în compania 
de frontieră comandată de mr. Tudose.

Comandantul batalionului m-a întrebat dacă 
vreau să conduc această aplicaţie, care era deja 
pregătită şi aprobată de Brigadă. Aplicaţia era cu 
trupe şi infractori marcaţi, constituind un mijloc 
de antrenare şi perfecţionare a comandanţilor 
de subunități în conducerea şi planificarea pazei 
frontierei, în rezolvarea practică sau gestionarea, cum 
am spune astăzi, a unor situaţii concrete şi complexe în 
raionul de responsabilitate, cu participarea întregului 
efectiv.

Infractorii şi contravenienţii de frontieră 
„marcaţi”, erau, de fapt, cadre de la batalion, care 
acţionau cu identităţi false, potrivit unui scenariu 
riguros întocmit pe baza obiectivelor şi scopurilor 
stabilite. Lansaţi de pe fluviu sau din interior, 
trebuiau să ajungă la malul Dunării şi în sens invers, 
pe direcţiile probabile de deplasare a infractorilor, 
lăsând indicii până în locul prevăzut. Erau instruiţi să 
se supună necondiţionat la prima somaţie.

Pentru comandantul companiei şi cei doi 
locţiitori ai săi, din care unul politic, precum şi pentru 
comandanţii pichetelor, majoritatea activităţilor de 
conducere şi execuţie în paza frontierei se realizau în 
mod concret, unele informaţii, măsuri şi documente 
având însă indicativul aplicaţiei pentru a se deosebi 
de o situaţie reală.

La aplicaţie participau toate cele patru pichete 
ale companiei, precum şi organele de cooperare 
ale Ministerului de Interne, cele ale Administraţiei 

NĂCAZUL

locale, grupele de sprijin ale grănicerilor şi gărzile 
patriotice, cu o parte din efectivele lor sau numai prin 
comandanţii de subunitate, după caz.

Aplicaţia s-a derulat în condiţii bune, situaţiile 
create fiind rezolvate în mod corespunzător, iar cea 
mai mare parte a infractorilor şi contravenienţilor 
marcaţi au fost cel puţin semnalizaţi, dacă nu chiar 
reţinuţi în dispozitivele de pază ale pichetelor. 
Comandantul companiei, mr. Tudose, fără să exceleze 
în argumentarea, pe baza legislaţiei şi regulamentelor, 
a deciziilor luate şi a măsurilor stabilite, a reuşit, 
ajutat de experienţa şi capacitatea sa organizatorică, 
să adopte hotărâri corespunzătoare.

În penultima zi a aplicaţiei, după peste 30 de ore 
trăite în tensiunea firească a unor situaţii de frontieră 
cu grad sporit de dificultate, ce necesitau eforturi şi 
solicitări susţinute, s-a creat o pauză operativă, în care 
a fost pregătită o masă de prânz normală. Urma să fie 
servită într-un chioşc de lemn din curte.

Compania de grăniceri, de fapt comanda 
companiei, formată din cadre, funcţiona într-o casă 
veche, abandonată, la care i s-au adus o serie de 
modificări, fiind reparată şi racordată la rețeaua de apă 
şi canalizare a localităţii. Au fost amenajate bucătăria, 
spălătoria şi uscătoria, precum şi o serie de magazii şi 
depozite. Împreună cu comanda companiei, era şi un 
pichet de frontieră, cu efectivele destinate îndeplinirii 
misiunilor într-un raion cu o dezvoltare de front de 
15 km.

Pentru asigurarea tehnică şi materială, exista o 
grupă de transport şi gospodărie, întrucât compania, 
pentru cei aproape 50 km de frontieră, cât avea 
raionul său de responsabilitate, era dotată cu un 
autoturism de teren, o autoutilitară, un camion şi un 
tractor cu remorcă, având plug, disc şi grapă pentru 
recondiţionarea fâşiei arate. La acestea se adăugau 
autoturismul şi camionul pichetului. Un adevărat parc 
auto cu şoferi militari în termen, înlocuiţi treptat cu 
salariaţi civili. Din nefericire, regimul permanent de 
economii făcea ca norma lunară de motokilometri 
pentru autovehicule să fie cu mult sub necesarul 
minim al misiunilor operative în paza frontierei de 
stat.

Ioan BĂLĂEI
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De primăvara până toamna, târziu, compania 
primea întărire o barcă metalică, având un motor 
puternic şi un echipaj format din doi marinari grăniceri 
ai divizionului de nave grănicereşti subordonat 
brigăzii.

La masa servită în chioşcul din curte, am fost 
împreună cu ceilalţi doi ofiţeri ai companiei şi ofiţerul 
de la batalion care arbitra pichetul de la reşedinţă. S-au 
pregătit la bucătărie de către spălătoreasa localnică, la 
care se apela atunci, când veneau oaspeţi, o mâncare 
de pasăre, mămăligă cu caş şi ceapă verde şi, la 
desert, un mare pepene roşu. Toate din „gospodăria 
ajutătoare”, cum se justifica mândru plutonierul de 
companie. Adevărul este că, la fiecare subunitate, în 
curte sau pe un teren alăturat, la marginea localităţii, 
repartizat de primărie sau cooperativa agricolă de 
producţie, se cultiva o grădină cu zarzavat, erau ţinuţi 
câţiva porci şi cel puţin o vacă, pe lângă animalele de 
serviciu în pază, cai şi câini.

Cum se întâmplă de obicei, la masă s-au discutat 
tot felul de lucruri. Mr. Tudose mi-a povestit despre 
viaţa orăşelului, despre condiţiile asigurate cadrelor 
şi familiilor lor care locuiau cu chirie, la un singur 
pichet existând o casă a cadrelor cu trei apartamente 
modeste., construită în urmă cu câţiva ani, odată 
cu cazarma subunităţii. Bineînţeles că mi s-au spus 
toate neajunsurile referitoare la hrănirea, echiparea 
şi cazarea efectivelor, la lipsa mijloacelor tehnice de 
pază, de legătură şi multe altele, având în vedere că 
eu venisem de curând în unitate şi eram interesat să 
cunosc situaţia reală din subunităţi.

Maiorul Tudose era un om agreabil, amabil, 
uneori glumeţ şi sfătos, preocupat mereu să nu se 
înţeleagă cumva că se plânge şi că el cu subordonaţii 
nu şi-ar îndeplini în cele mai bune condiţii atribuţiile. 
Nu a uitat să-mi relateze excelentele sale relaţii de 
cooperare cu organele Ministerului de Interne şi 
gărzile patriotice, unde erau încadraţi ca instructori 
foşti ofiţeri de grăniceri, precum şi aprecierile 
deosebite ale organelor locale de partid şi de stat la 
adresa companiei de grăniceri şi a lui personal, ceea 
ce s-a şi confirmat în zilele aplicaţiei.

Avea maiorul obiceiul ca, vorbind despre 
neajunsurile din serviciu, ca şi despre lipsurile din 
copilărie, din tinereţea sa de la ţară şi ucenicia la oraş, 
precum şi de evenimentele de frontieră negative, 
abaterile disciplinare şi accidentele de tot felul din 
subunitate, să le denumească folosind un singur 
cuvânt: „năcazuri”.

Astfel că, mereu, mr. Tudose avea câte un 
„năcaz”, la care tot el îşi spunea: „Lasă că scăpăm noi 
de el şi el de noi!”

La masă erau aşezate şi păhărele mici de ţuică, 

iar la un moment dat, după ce s-a tot codit, Tudose a 
apărut ţinând la spate o sticlă cu ţuică astupată cu un 
dop de cocean.

— Să trăiţi, tovarăşe căpitan. Vreau să vă 
raportez ceva, dar vă rog să nu vă supăraţi, că eu cunosc 
regulamentele şi ţin foarte mult la disciplina militară. 
Nu este nici o nenorocire, vă spune un grănicer bătrân 
care toată viaţa a trăit în condiţiile grele de frontieră, 
de cele mai multe ori în câmp, în locuri izolate, nu ca 
acum, în localitate, deci nu este nici o nenorocire dacă 
servim şi noi un păhărel de ţuică înainte de masă, ca 
tot românul.

— Nu ştiu de ce faci o introducere aşa de lungă. 
Dumneata eşti gazda, cel mai mare comandant militar 
din garnizoană, aşa că poţi avea iniţiativa când ai 
oaspeţi.

— Gazdă, gazdă, dar dvs. aţi interzis cu 
desăvârşire consumul de alcool peste tot în timpul 
aplicaţiei. Eu zic că acum nu suntem pe timpul 
aplicaţiei ci în fosta curte a unui cetăţean.

— Interdicţia rămâne valabilă, am răspuns, dar 
acum şi aici, dacă doriţi, puteţi servi o ţuică. Mie nu-
mi place ţuica, iar berea mă balonează, aşa că prefer o 
apă curată de fântână.

— Să trăiţi, am înţeles. Numai că eu vă servesc 
cu ceva special. Ştiţi că eu sunt din Scorniceşti. Aici 
s-a oprit aşteptând reacţia mea!

— Foarte bine. Eu sunt din Făgăraş şi se face şi 
acolo o ţuică bună.

Tudose s-a aplecat spre mine şi, oarecum 
conspirativ, mi-a şoptit:

— Eu sunt din Scorniceşti, cu „şăfu”, 
comandantul nostru suprem. Aici ridică privirea şi 
apoi continuă. Am locuit aproape de dânsul, cred că 
suntem şi ceva rude. Îi cunosc bine toate neamurile.

— Bravo, felicitări. Poţi fi mândru, dar şi 
promovat!

Mr. Tudose râse încântat.
— Dvs. glumiţi, dar să ştiţi că puteam face şi 

eu, ca alţii, să mă duc la rudele „şăfului”, care mă 
cunosc, şi să cer şi eu o funcţie mai bună.

Apoi, brusc, deveni serios şi se rugă smerit.
— Totuşi, vă pun un păhărel. Cine ştie, poate şi 

ţuica asta este făcută de rudele „şăfului”. Aici, din nou 
privi în sus, mulţumit.

— Pune, să nu te refuz, dar nu pot să beau, 
întrucât la 22 de ani am avut hepatită şi de atunci nu 
beau decât un pahar, două, de vin, la o petrecere.

A turnat repede în păhărele, după care a ascuns 
sticla sub masă. S-a ciocnit cu urările de rigoare şi 
prânzul s-a derulat normal.

După-amiază, am conturat activităţile conform 
programului de desfăşurare, s-a executat şi un 
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exerciţiu parţial de apărare a obiectivului, respectiv 
a micului port de la Dunăre, unde au participat şi 
comandanţii de plutoane şi de grupe dintr-o companie 
de Gărzi patriotice prevăzută în planul unic.

Au fost rezolvate apoi şi alte situaţii specifice 
atribuţiilor celor doi locţiitori şi, către ora 23:00, l-am 
chemat pe maiorul Tudose.

— Tovarăşe maior, începând de acum până 
mâine dimineaţă nu veţi mai avea situaţii de rezolvat. 
Cadrele  care nu sunt planificate în paza frontierei se 
pot odihni, inclusiv dvs. O puteţi face acasă sau aici, 
cum doriţi. Şi eu am să mă odihnesc puţin în biroul 
plutonierului de companie. Aveţi întrebări?

— Nu. Să trăiţi!
— Vă salut, odihnă plăcută!
Maiorul a ieşit din birou. Mi-am scos şi eu 

vestonul şi cizmele şi m-am întins pe patul metalic. 
La câteva minute, s-a auzit o bătaie în uşă. Apoi şi-a 
făcut apariţia, intrând timid, mr. Tudose.

— Permiteţi să raportez: Am hotărât să nu merg 
acasă. Mai bine rămân aici. Poate mai este nevoie de 
mine. Pot şi aici să mă odihnesc puţin.

— Cum doriţi. V-am spus că până mâine 
dimineaţă nu mai avem situaţii în cadrul aplicaţiei. 
Dacă va fi ceva real în frontieră, asta-i altceva.

— Eu am venit să vă raportez, fiindcă aţi 
ordonat că vreţi să ştiţi tot timpul aplicaţiei unde mă 
găsesc. O să mă odihnesc aici.

— Foarte bine!
— Să trăiţi!
A ieşit din încăpere, închizând uşa cu grijă. Am 

stins lumina şi când eram cât pe ce să aţipesc am auzit 
din nou o bătaie în uşă.

— Intră!
Şi-a făcut din nou apariţia mr. Tudose.
— Să trăiţi. Vă raportez că m-am hotărât totuşi 

să merg acasă. Ştiţi, eu am o soţie mai tânără, cam 
geloasă, şi să nu creadă că cine ştie unde m-am dus, 
aşa că mai bine mă duc acasă.

— Foarte bine, i-am spus. Eu pot să confirm 
doamnei, la nevoie, că aţi rămas aici.

— Vă mulţumesc! Mă duc acasă. Să trăiţi!
— La revedere!
A închis la fel de grijuliu uşa. Mă gândeam 

cum îşi face griji, omul, singur. Vroiam să-l eliberez 
de starea de tensiune, ca să se odihnească, fiindcă 
aplicaţia era importantă, dar la un eveniment de 
frontieră real, care se putea produce oricând, aveam 
nevoie de cadre şi militari într-o stare fizică foarte 
bună.

Consideram, încă de pe atunci, că trebuia 
revăzută concepţia desfăşurării aplicaţiilor cu 
subunităţile de graniţă, pentru a se evita suprapunerea 

unor situaţii fictive şi alte o serie de improvizaţii, 
peste paza reală a frontierei şi dispozitivul realizat în 
condiţii autentice. Aplicaţia, la eşalonul companie, 
ca şi la nivelul pichetelor de grăniceri, crea confuzia 
existenţei unor misiuni paralele, pe de o parte, în 
starea de normalitate la frontieră, şi pe de alta, în 
aplicaţie cu situaţii construite artificial.

La fel, consideram greşită concepţia apărării 
şi intervenţiei la posturile fluviale pe timp de pace, 
dar în condiţiile pericolului unei tentative de atac 
şi distrugere a obiectivului. Conform ordinului şi 
instrucţiunilor de la acea dată, pe baza unui Plan unic 
se realiza în porturi un dispozitiv tactic de apărare, 
clasic, constând într-un punct de sprijin de companie 
sau un raion de apărare de batalion, orientat spre 
Dunăre, de fapt, spre malul teritoriului statului vecin.

Se considera că este posibil un atac în forţă de 
pe Dunăre, frontal, probabil cu autoamfibii blindate 
de pe teritoriul statului vecin, pe timp de pace! Numai 
aşa se explica adoptarea acestui dispozitiv tactic de 
luptă, ceea ce era neverosimil în raport cu realitatea. 
Şi totuşi, observaţiile mele şi propunerile de corectare, 
adoptând prevederile instrucţiunilor pe Armată la 
particularităţile frontierei, au fost respinse de pseudo-
specialişti, pe motivul că trebuia să existe un sistem 
unitar pentru toate obiectivele de pe teritoriul ţării.

Am şi experimentat, pe cont propriu, un sistem 
de apărare circular, pe mai multe aliniamente de 
blocare şi închidere grănicerească a obiectivului care 
să nu permită pătrunderea în port sau pentru căutarea-
scotocirea în interior, dacă ar fi fost semnalaţi 
diversionişti ori terorişti. De asemenea, am şi întocmit 
noi planuri în acest sens, dar degeaba, proiectele mele 
au fost apreciate ca bune, dar ce folos, că nu respectau 
prevederile instrucţiunilor.

Pseudo-specialişti am întâlnit şi în urmă cu 
câţiva ani, când unii, numiţi în funcţii de conducere pe 
la diferite eşaloane, au declarat că „în cadrul reformei 
instituţiei cu atribuţii de pază şi control la frontieră, 
ei au inventat principii şi procedee cum ar fi: paza 
frontierei pe direcţii şi în adâncime, prioritatea pazei 
şi controlului pe comunicaţii şi zonele adiacente, 
culegerea şi schimbul de informaţii în cadrul 
cooperării interne şi internaţionale şi probabil roata de 
la bicicletă. Dacă respectivii ar fi avut curiozitatea să 
citească regulamentele instituţiei pentru structurile de 
execuţie, ar fi descoperit că ceea ce ei  au „inventat”, 
există deja, cu deosebirea că, în trecut, adesea, lipseau 
resursele financiare, tehnice şi materiale pentru o 
valorificare şi aplicare performantă. De fapt, au existat 
şi în problematica pazei şi controlului de frontieră, ca 
de altfel şi în unele domenii, specialişti care „au scris 
mai mult decât au citit”.
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Revenind la momentul odihnei, într-o pauză 
operativă a aplicaţiei, îmi amintesc că în timp ce 
mă străduiam să adorm a intrat din nou, spăşit, mr. 
Tudose.

— Ce s-a mai întâmplat? l-am întrebat puţin 
iritat.

—  Nimic deosebit. Totuşi, am să rămân aici 
să mă odihnesc, tovarăşe căpitan. Cred că soţia mea 
s-a culcat şi dacă o trezesc se enervează şi se supără. 
A trecut şi ea, alături de mine, în frontieră, prin multe 
„năcazuri”. Noapte bună!

Îmi devenise, oarecum, simpatic acest om, 
împovărat de griji şi necazuri, oricum prea ezitant 
uneori, ceea ce îl dezavantaja profesional.

Până la urmă, aplicaţia s-a derulat şi încheiat 
în condiţii bune, fiind îndeplinite integral obiectivele, 
scopurile şi problemele prevăzute în plan. Soluţiile 
adoptate şi acţiunile desfăşurate au corespuns 
legislaţiei de frontieră în vigoare, compania şi 
toate pichetele de grăniceri îndeplinindu-şi în mod 
corespunzător misiunile.

Au trecut câţiva ani şi, într-o altă vară frumoasă, 
dar c-am secetoasă, la compania de grăniceri 
comandată încă de acelaşi mr. Tudose, s-a înregistrat 
un eveniment deosebit. Între timp, fusesem numit 
comandantul batalionului, colonelul pe care l-am 
înlocuit fiind promovat la comandamentul trupelor.

Astfel, acasă, după miezul nopţii, m-a trezit 
telefonul. Orice apel, noaptea târziu, însemna că 
s-a întâmplat ceva, fie în paza frontierei, fie în alt 
domeniu al activităţii unităţii. Până la aflarea veştii, 
existau câteva momente de stres maxim. Cea mai 
mare teamă era să nu se fi întâmplat evenimente cu 
morţi sau răniţi şi furtul sau pierderea de armament 
sau muniţie.

— Vrea să vă raporteze maiorul Tudose, de la 
Castanul, îmi comunică centralistul de serviciu.

— Fă-mi legătura şi ofiţerul de serviciu să-mi 
trimită maşina.

După câteva minute de linişte:
— Să trăiţi! Vă rog să mă scuzaţi că vă deranjez, 

dar avem aici un „năcaz”!
— Spune repede ce s-a întâmplat!?
— Raportez: Ieri, spre seară, când cei doi 

marinari de pe barca metalică cu motor, B.M.38, s-au 
dus să plece în misiune, nu au mai găsit ambarcaţiunea 
acolo unde era amarată, la malul Dunării, la 100 m de 
capătul din amonte al cheului portului.

— Ştiu unde era, dar era legată cu un lanţ 
puternic de un copac şi asigurată cu un lacăt la capătul 
cheului, unde avem un post de observare permanent 
în port. Ce s-a întâmplat? Nu există indicii?

— Păi, nu mai există nici copacul!

— Cum nu mai există? Era un copac mare la 
baza malului, înalt, şi de el era ancorată barca.

— Vă raportez că nu mai există nici malul 
întreg, fiindcă o parte din el, pe care era copacul, s-a 
surpat în Dunăre.

— De ce nu spui aşa, tovarăşe maior?! Mă 
fierbi cu răspunsul pe bucăţi. Înseamnă că s-a surpat 
malul cu copac cu tot şi acesta a tras după el barca şi 
a scufundat-o. Unde sunt marinarii?

— Nu-i mai găsesc, tovarăşe comandant, şi 
se auzi un oftat puternic. Cred că au plecat să caute 
ambarcaţiunea. Nu au armament la ei. Mă gândesc că 
poate nu-i scufundată şi a furat-o cineva! 

— Ieri a fost furtună pe Dunăre?
— A fost şi aici o vijelie, dar nu a ţinut mult.
— De ce nu aţi raportat în termenul prevăzut 

de la săvârşirea evenimentului? Au trecut aproape 
patru ore de când s-a scufundat ori a fost furată barca. 
O să vin acolo. Pe Dunăre, şalupa Batalionului cu 
maistrul Cerancica va veni cercetând malul nostru. 
Probabil că va trebui să daţi explicaţi şi la brigadă şi 
la Comandamentul Trupelor de Grăniceri. Măcar aţi 
anunţat toate organele de cooperare? Dacă nu, s-o 
faceţi cât mai repede!

Justificările nu mai ajutau la nimic. Trebuia 
căutată barca. Până la descoperirea ei, orice variantă 
era posibilă.

În raionul companiei, barca metalică era 
planificată în serviciu de către comandant şi executa 
misiuni pe fluviu, ziua şi noaptea, în cei 50 de km 
aflaţi în responsabilitatea companiei. Cei doi marinari 
ce constituiau echipajul, erau cazaţi şi prevăzuţi la 
drepturi împreună cu efectivul subunităţii. Misiunile 
lor principale constau în patrulări, cercetarea malului, 
pândă în locurile favorabile trecerii frauduloase peste 
fluviu şi pentru contrabandă, paza pe fluviu dincolo 
de ostroavele româneşti, controlul legalităţii unor 
activităţi pe Dunăre, potrivit regulilor regimului 
de frontieră şi de navigaţie, transportul de personal 
şi materiale în zonele greu accesibile de pe uscat 
(mlaştini, canale) etc.

Întârzierea raportării s-a datorat faptului că 
a existat speranţa că ambarcaţiunea a fost luată de 
valuri şi va putea fi găsită undeva, în aval, oprită în 
vegetaţia de la malul nostru.

Am comunicat imediat, atunci, noaptea, printr-
un P.C.T.F., împuternicitului de frontieră bulgar, 
faptul că a dispărut o ambarcaţiune grănicerească şi 
solicitam să fie căutată la malul lor, în eventualitatea 
că a fost luată de o furtună, iar dacă va fi găsită să fim 
anunţaţi cât mai repede.

Despre acest eveniment am raportat, cu detalii, 
la brigadă, şi l-am informat şi pe comandantul 
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Divizionului de nave grănicereşti, căpitanul de 
rangul I Uncescu, un specialist şi om de excepţie, cu 
care am convenit să ne întâlnim la locul scufundării 
bărcii metalice. Bineînţeles că raportul Batalionului 
şi informarea căpitanului de rangul I (comandor) 
Uncescu explica direct modul în care surparea 
malului a antrenat şi scufundat ambarcaţiunea, care 
nu avea atunci nici echipajul la bord şi nici armament 
şi muniţie.

Operaţiunile pentru scoaterea ambarcaţiei de 
pe fundul Dunării, la peste 14 m adâncime, au durat 
trei zile şi până la urmă a fost nevoie de scafandri şi 
o macara plutitoare. În momentul când scafandrii au 
localizat barca şi am raportat acest lucru, informaţia a 
fost socotită incertă până la scoaterea ei la suprafaţă, 

întrucât putea fi, foarte bine s-a spus, o barcă 
scufundată în timpul războiului.

Costurile scoaterii ambarcaţiunii, în condiţiile 
menţionate, au fost considerabile. Noroc că spiritul de 
întrajutorare grăniceresc şi mai ales marinăresc a găsit 
soluţii justificative, prin executarea unor operaţiuni 
similare şi în alte porturi de pe traseu.

Acest eveniment negativ nu s-a terminat fără 
măsuri de prevenire în viitor şi pedepse aplicate celor 
vinovaţi, nu puţini, de la compania maiorului Tudose 
şi până la Divizionul de nave grănicereşti, proprietarul 
ambarcaţiei.

Pedepsele ca pedepsele, bine că „năcazul” 
maiorului Tudose şi al nostru nu a produs victime şi 
oamenii şi-au continuat sănătoşi misiunile la frontieră!
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Undeva la malul Dunării, în câmpia 
Teleormanului, funcţionau mai multe amenajări 
recreative, nu le spun turistice datorită destinaţiei lor 
despre care mă voi explica în continuare.

Fiecare judeţ limitrof Dunării şi nu numai, de 
la intrarea ei în ţară şi până la vărsare, avea astfel de 
amenajări mai mult sau mai puţin dezvoltate după 
rangul proprietarului.

În primul rând, se situau cele ale judeţenelor de 
partid, apoi ale M.A.I. şi urmau celelalte instituţii şi 
întreprinderi de stat mai mari sau mai mici, aparţinând 
diferitelor ministere, asociaţii, centrale etc. Bineînţeles 
că aveau căutare zonele favorizate de relief, dar şi cele 
de câmpie cu multe porţiuni împădurite, vegetaţie 
bogată şi pajişti cu iarbă mereu proaspătă, întreţinută 
de apele fluviului.

Mi-a fost dat să cunosc mai multe astfel de 
amenajări pe timpul când, inginer fiind, lucram ca 
specialist în hidroamelioraţii şi sisteme de irigaţii. În 
toate, distracţia principală era pescuitul şi tot ce ţinea 
de pregătirea la foc a peştelui dar şi a altor bunătăţi 
cu fum şi miresme ademenitoare din bucătăria 
românească de la iarbă verde.

Apoi găseai, în funcţie de pretenţiile 
vizitatorilor, aceştia fiind cu ranguri înalte la nivel 
central şi local, precum şi funcţionari importanţi din 
zonă acceptaţi de şefi, terenuri de sport, popicării, 
ringuri de dans, cinematograf în aer liber, piscină, 
locuri de plajă şi jocuri pentru copii etc.

Zona prezenta şi alte distracţii deosebite, 
fiind un adevărat paradis al plantelor, animalelor şi 
păsărilor. Aici, vânătoarea fiind restrictivă, întâlneai 
frecvent iepuri şi căprioare până la  vulpi şi mistreţi, 
iar dintre păsări, raţe şi gâşte sălbatice, fazani şi uneori 
chiar lebede. Restul florei şi faunei oferea întreaga 
paletă a formelor şi culorilor câmpului, a florilor, 
fructelor şi păsărilor cântătoare din pădure.

Recunosc că, sentimental, sunt profund legat 
de aceste ţinuturi de la Dunăre unde am trăit o vreme 
şi unde s-a născut unicul meu fiu, Călin, care pare 
a fi moştenit din frumuseţea şi măreţia locurilor din 
întinderea şi liniştea apelor, dar şi din zbuciumul 
valurilor şi ameninţarea lor, atunci când sunt înfuriate.

FIR ÎNTINS
Ioan BĂLĂEI

Sper din toată inima ca, odată şi odată, să 
am posibilitatea să le dezvălui eu şi nu altcineva 
nepoţelelor mele, Alina şi Oana, locurile de 
neasemuită frumuseţe în care tatăl lor a crescut pe 
plaiurile Teleormanului, mamei sale, Doina, dar şi ale 
Făgăraşului bunicii Rozalia, mult regretata ,,Buni”, 
care l-a iubit pe Călin ca nimeni altcineva pe lume.

Ca specialist dar şi pescar amator, pot să vă spun 
că asanarea bălţilor din lunca Dunării, construcţia 
digurilor de incintă pentru obţinerea de noi suprafeţe 
agricole, politica promovată în vechiul regim, a 
condus la distrugerea zonei umede, la dezechilibrul 
habitatului favorabil populării cu peşte, păsări şi 
animale, inclusiv în delta fluviului.

Populaţia din zonă, dependentă tradiţional de 
pescuit, creşterea animalelor, agricultură şi viticultură, 
reclamă de ani de zile reinundarea vechilor suprafeţe, 
a lacurilor şi refacerea sistemului de irigaţii, măsuri 
anunţate până la urmă de guvern pentru perioada 
următoare.

Dar să revenim la vechile amenajări aparţinând 
unor instituii şi destinate şefilor de la partid şi activului 
acestuia. Să nu credeţi că ele, astăzi, ar fi dispărut, 
dimpotrivă, s-au înmulţit şi diversificat, fiind vândute, 
închiriate, transformate în societăţi turistice private, 
fie transformate în adevărate rezervaţii şi parcuri 
aparţinând unor bogaţi oameni de afaceri, milionari, 
miliardari şi, bineînțeles, demnitari ai statului. Toate 
aceste locuri le vedem astăzi împânzite de bodyguarzi, 
securizate cu instalaţii sofisticate de supraveghere şi 
păzite mai ceva ca vechile obiective economice şi 
militare.

La unul din locurile de agrement la Dunăre, 
numit sugestiv ,,Plătica”, se anunţau din când în când 
vizitele unor ştabi de la Bucureşti, moment în care se 
declanşau pregătiri febrile şi acţiuni de protecţie în 
zonă.

Evenimentul care ne prilejuiește povestirea de 
faţă s-a petrecut într-o vară frumoasă şi călduroasă, 
când, la judeţeana de partid, s-a anunţat venirea unor 
şefi de secţie de la C.C. al P.C.R., care răspundeau şi 
de structurile militare din teritoriu, ceea ce trebuia să 
se înţeleagă că şefii, care veneau cu familiile lor ca să 



       Gândul Anonimului  Nr.  73-76     *     Anul  XVIII/Ianuarie-Decembrie 202026

PROZĂ

petreacă două zile la Dunăre, erau cei care stabileau 
sau avizau cadrele ce urmau să ocupe funcţiile de 
conducere de la judeţ.

Vă daţi seama că, în plan local, fierberea 
era foarte mare şi că primul secretar al comitetului 
judeţean de partid a convocat pe toţi cei care aveau 
atribuţii organizatorice, administrative şi financiare, 
precum şi şefii gospodăriei de partid pentru pregătirea 
operaţiunii. Bineînţeles că n-au lipsit nici activiştii 
consiliului culturii pentru întocmirea programului 
cultural-artistic. La baza de agrement s-a deschis 
imediat un adevărat şantier pentru amenajarea şi 
extinderea spaţiilor cu destinaţii recreative, sportive 
şi de alimentaţie specifică la iarbă verde.

În timp ce şefii judeţului şi bineînţeles cei de 
la Bucureşti pescuiau şi se distrau la ,,Plătică”, lumea 
de rând pescuia la Dunăre în porţiunile aprobate de 
grăniceri, la ,,Totiţe”, un lac amenajat de filiala de 
pescuit şi vânătoare din Turnu-Măgurele, la Suhaia, 
în canalul de irigaţii care aducea apă din Dunăre şi 
pentru Întreprinderea Piscicolă, la vărsarea râului 
Olt în fluviu, mai târziu la Năvodari, tot la Dunăre, 
acolo  aveam un coleg Titi Georgescu, unde începuse 
şantierul hidrocentralei Turnu-Măgurele – Nicopol, 
proiect abandonat ulterior. Călin, fiul meu, a bătut, 
cu unchii săi Constantinescu Marian şi Nelu, pescari 
pasionaţi şi ei, toate zonele amintite, dar şi Călmăţuiul, 
un râu de şes în care se găseau peştişori foarte apreciaţi 
în partidele sportive recreative.

În general, lunca Dunării nu mai avea lacurile 
şi bălţile de odinioară, ele fiind desecate şi terenul 
restituit agriculturii, studiile specialiştilor arătând 
că erau mai rentabile culturile de cereale şi produse 
agricole, comparativ cu producţia de peşte în condiţii 
naturale.

Revenind la pregătirile pentru primirea la 
Dunăre a şefilor de la Bucureşti, aparţinând unor înalte 
structuri centrale de partid, despre vizita recreativă 
am aflat de la un funcţionar judeţean, mai exact un 
activist de partid, fost inginer fruntaş în producţie dar 
mult deosebit de ceea ce însemna politrucul consacrat.

Ne-am cunoscut şi împrietenit repede având 
opinii şi consideraţii asemănătoare privind fenomenele 
vieţii politico-sociale specifice construcţiei societăţii 
socialiste multilateral dezvoltate în etapa cultului 
personalităţii genialului conducător. Astfel, ne-
am ocupat împreună de o acţiune cultural-sportivă 
dedicată unei sărbători naţionale cu care prilej ne-am 
cunoscut şi am rămas buni amici. Ori de câte ori ne 
întâlneam, schimbam impresii la un pahar de vorbă 
şi ne-am convins că aveam încredere unul în celălalt, 
ceea ce nu era puţin lucru pe atunci.

Aşa s-a făcut că, într-o zi, m-a informat puţin 

îngrijorat că la ,,Plătica” vin şefi de la Bucureşti 
şi el face parte din grupul care răspundea de 
programul cultural-sportiv. De subliniat că, printre 
responsabilitățile sale împreună cu cei de la filiala 
de pescuit şi vânătoare, era şi organizarea partidei 
de pescuit în Dunăre la care era sarcină de partid ca 
oaspeţii neapărat să prindă peşte.

Până aici, toate bune şi frumoase, numai că, 
spunea el, în Dunăre, nu se prindea peşte la comandă, 
astfel că nici pescarii localnici pasionaţi nu puteau 
anticipa când şi unde vor mânca ,,mustăcioşii” cum 
sunt denumiţi crapii.

Bineînțeles că i-am dorit succes în misiunea 
de mare răspundere primită, sfătuindu-l atât cât mă 
pricepeam ca în locul unde vor pescui ,,Ştabii” să 
arunce momeală în Dunăre câteva zile la rând ca să 
se adune peştii.

A trecut ceva vreme, timp în care preocupările 
mele profesionale ce erau legate de buna funcţionare 
a sistemelor de irigaţii din sudul ţării m-au purtat în 
diferite zone din spaţiul aflat între râurile Jiu şi Vedea.

Apoi într-o zi am avut plăcerea să-l reîntâlnesc 
pe inginerul Coman, cel de care vă povesteam în 
legătură cu petrecerea şefilor la Dunăre. Mi-am 
amintit de misiunea sa şi m-am grăbit să-l întreb cum 
s-a descurcat în cazul programului recreativ de la 
baza ,,Plătica”.

Iată ce mi-a relatat, bine dispus şi cu satisfacţie, 
autorul întâmplării:

,,Am să-ţi povestesc numai episodul cu partida 
de pescuit care reprezenta pentru mine lucrul cel mai 
dificil, întrucât partea artistică şi sportivă era asigurată 
de ansamblul folcloric judeţean iar baza sportivă 
satisfăcea toate pretenţiile. Aşadar, pentru pescuit, 
am aruncat în Dunăre în locul pregătit un camion 
de uruială folosită la ferma piscicolă aflată la câţiva 
kilometri, pentru hrana peştilor. Apoi am dus câţiva 
pescari recunoscuţi să verifice dacă trăgea peştele. 
Rezultatul? Catastrofal! Nimeni n-a prins nimic.

Ce era de făcut? Bineînţeles că m-am sfătuit cu 
şeful filialei de pescuit şi vânătoare, un tip de caracter 
şi încredere. În criză de soluţii, mi-a venit o idee ce-i 
drept destul de fantezistă, care, la prima lectură cum 
se spune, părea de domeniul anecdotic, a povestirilor 
pescăreşti. Şi totuşi am hotărât să încercăm.

În ce consta soluţia? Păi să încercăm să agăţăm 
în undiţele, respectiv lansetele pescarilor aflaţi la 
petrecere, peşti prinşi în lacul piscicolei şi aduşi într-
un loc ascuns de la mal în aval de locul de pescuit.

Uşor de spus, greu de făcut. Am hotărât să 
încercăm şi să acţionăm numai noi doi fără alte 
ajutoare.”

Îl ascultam pe inginer şi deşi el vorbea serios 
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eu n-am încetat să zâmbesc şi să glumesc arătându-
mi neîncrederea într-o astfel de adevărată aventură 
pescărească.

Ştiu că planul nostru vă pare irealizabil şi totuşi 
l-am aplicat, continuă inginerul. Iată cum am procedat. 
Cu o seară înaintea venirii oaspeţilor la ,Plătica” 
am dus peştele la malul Dunării şi, într-o porţiune 
cu vegetaţie bogată, l-am pus în apă într-o plasă. 
Erau crapi de 2 – 3 kilograme aduşi de la piscicola. 
Cunoscătorii recunoşteau crapii de crescătorie de 
cei de Dunăre. Totuşi ne-am gândit că, la o petrecere 
cu bere şi vin, nu va fi sesizată diferenţa mai ales în 
drumul spre grătar.

În dimineaţa cu pricina, m-am instalat în 
apropierea locului de pescuit, verificând şi alte 
pregătiri desfăşurate în zonă, colegii mei din colectivul 
de organizare asigurându-se că toate lucrurile sunt 
puse la punct.

Am fost anunţat că oaspeţii au trecut pe 
la comitetul judeţean de partid şi se îndreaptă cu 
maşinile spre locul de agrement. Ultimii lucrători au 
plecat, iar eu mi-am făcut de lucru în baza sportivă. 
De cu seară, la mal, în tufe, am lăsat şi un dispozitiv 
din lemn de câţiva metri care avea la capăt un cârlig 
cu care urma să ajung la firele de naylon ale lansetelor 
duse de curent în apropierea malului.

După un timp au sosit maşinile cu oaspeţi şi 
bineînţeles toată pajiştea şi păduricea s-au umplut de 
lume zgomotoasă, familiile cu copii au ocupat locurile 
de joacă, au început întrecerile de volei, tenis, popice, 
iar pescarii şi-au instalat grăbiţi sculele.

Mie, drept să spun, nu-mi stătea gândul 
decât la ceea ce aveam eu de făcut şi, în consecinţă, 
aşteptam să sosească momentul potrivit pentru a 
trece la acţiune. De câteva ori, am fost să văd cum 
şi-au instalat pescarii lansetele şi mai ales dacă le 
supraveghează permanent. Apoi am hotărât să las 
suficient timp pentru pescuit astfel încât să vedem 
dacă se prinde peşte în mod natural, situaţie în care nu 
mai era necesară intervenţia mea.

A trecut un timp, grătarele au intrat în funcţie, 
lăzile cu gheaţă erau doldora cu bere, vin şi coniac 
iar pescarii treptat au început să-şi părăsească pe 
rând posturile. Era drept că s-au prins câteva plătici 
şi săbioare mici. În schimb, nici un peşte mai serios.

Încet, încet, atenţia pescarilor s-a diminuat şi se 
auzeau exprimate în formule variate nemulţumirile că 
nu mai are Dunărea peşte.

Ironiile se înmulțeau la adresa gazdelor care 
nu au fost în măsură să-şi îndeplinească sarcina de 
partid de a găsi un loc unde să se prindă peşte. Treptat 
celelalte preocupări şi miresmele îmbietoare au atras 
oaspeţii peste tot în zona de agrement.

Probabil au renunţat la planul iniţial, mai ales că 
pescuitul nu mai era în centrul atenţiei, am intervenit 
eu întrerupând povestea inginerului.

Nici vorbă, continuă Coman, m-am hotărât să 
pun câţiva peşti în lansete. Aşa că am pătruns în tufe, 
m-am dezbrăcat, am intrat în apă şi cu dispozitivul 
cu cârlig (un băţ mai lung) am prins pe rând câteva 
fire ce treceau prin faţa mea şi le-am scos cu plumbii 
la mal. Apoi repede am scos din plasă câte un crap şi 
l-am agăţat bine în cârligul unei undiţe. Cred că am 
făcut figura asta la 4 - 5 lansete, apoi am eliberat cu 
grijă crapul în apă.

M-am grăbit să ies şi, îmbrăcat, m-am îndepărtat 
de locul cu pricina. N-am ajuns prea departe şi am 
auzit agitaţie la mal şi câteva strigăte. ,,Trage măi!!!

Priveam de la distanţă forfota de la mal şi 
numărul în creştere al curioşilor care au salutat cu 
urale scoaterea primului crap. Lucrurile se derulau 
bine din punctul meu de vedere şi veselia fiind 
generală iar oaspeţii bine dispuşi mă felicitam pentru 
soluţia adoptată.

Am auzit când au fost scoşi şi ceilalţi crapi 
agăţaţi în cârlige de mine, astfel că toată lumea era 
mulţumită. Bineînţeles că nu toţi pescarii au prins, dar 
nu-i de mirare la pescuit când unii prind şi alţii nu”.

Crezi că nu şi-a dat seama nimeni de păcăleală? 
îl întreb.

,,Probabil că unii au bănuit ceva, dar colegii 
mei nu aveau nici un interes să mă deconspire. Şi, 
până la urmă, n-am făcut mare lucru, în comparaţie cu 
alţii. La vizitele ,,şefului cel mare”, vizite de lucru, se 
vopseau vacile şi iarba, s-au legat merele în copaci şi 
mistreţii în pădure. Uite că am adăugat şi eu ceva la 
legende, am pus peşti în undiţele şefilor”.

Întâmplarea pe care v-am povestit-o a fost 
auzită în cercuri restrânse, eu nu le-am spus-o decât 
prietenilor. Bineînţeles că ne-am distrat copios. Unii 
au crezut, alţii nu. Astăzi lumea nu se mai miră. La 
Dunăre, unii au închiriat porţiuni de fluviu, şi-au 
instalat acolo tot felul de proprietăţi, au făcut amenajări 
fastuoase de care beneficiază numai cei avuţi. Oricine 
are bani poate beneficia de toate serviciile şi fanteziile 
posibile, iar bogaţii pescuiesc în toate colţurile lumii, 
Dunărea fiind un loc prea modest şi neinteresant 
pentru ei.

Pe vremea când pescuitul avea mai puţine 
condiţionări şi mai multe lacuri ale asociaţiei, am 
petrecut împreună cu Călin multe zile minunate 
la partide în locuri frumoase din natură, cu rude şi 
prieteni credincioşi şi astăzi acestei pasiuni sportive. 
Doresc să-i pomenesc pe verii mei Colceriu Gigel 
(Gheorghe), Neluţu şi Costică din Făgăraş, Arnăutu 
Costel şi Andrei din Iaşi, apoi colegii şi prietenii 
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Mocanu Dumitru, Moise Romică, Dulgheru Nicuşor, 
Lică Iulian, Pascal Mihai, Cernea Marius, Ionescu 
Marius, Cernea Iulian, Buhăniţă Eugeniu, Polivanov 
Dumitru din Bucureşti, Mechenie Ion, Mălăescu 
Florin şi Monica, Grădinaru Petre, Apopei Ion, 
Scutelnicu Dumitru, Ivaşcu Zaharia, Caliniuc Mihai, 
Spălăţelu Ion din Iaşi. Când nu prindeam nimic le 
aminteam uneori de soluţia folosită la ,,Platica”, 
majoritatea considerând-o ca fiind doar o poveste 
pescărească mincinoasă. Dumneavoastră ce credeţi?

Astăzi pescuitul a devenit o afacere. Lacurile 
şi bălţile sunt proprietăţi private unde, dacă sunt 
amenajate pentru pescuit sportiv, contra unei taxe se 
poate distra oricine. În general, un pensionar, dacă 
doreşte să pescuiască, poate face acest lucru odată 
pe săptămână, cheltuind astfel aproape toată pensia. 
De la an la an, proprietarii au redus cantităţile de 
peşte introduse în lacuri şi bălţi, motivând costurile 
ridicate. Ca urmare, au crescut continuu taxele de 
pescuit, în timp ce peştele s-a împuţinat, nemulţumind 
pescarii simpli nevoiţi să renunţe la una din puţinele 
lor distracţii. Cui îi pasă de ce fac şi suferă oamenii? 
Asociaţiile de pescuit sportiv rămase şi ele fără bani 
aproape că nu mai au lacuri de pescuit. Le-au rămas 

râurile şi pâraiele poluate, fără peşte, unde membrii 
cotizanţi îşi pierd vremea degeaba. Lor nu le pune 
nimeni peşte în undiţă.

Zilele trecute, m-a sunat vărul meu de la 
Făgăraş, Colceriu Gigel. Surpriză, mi-a spus că este 
pe unul din lacurile de acumulare de pe Olt de lângă 
Făgăraş şi că pescuieşte la ,,obleţi”, apa nefiind 
îngheţată deşi suntem în ianuarie. M-am bucurat şi 
mi-am dat seama cine este pescar cu adevărat. I-am 
urat ,,fir întins” şi ,,fir smucit”, precum şi apropierea 
cât mai grabnică a primăverii în speranţa că, poate, în 
acest an, vom fi din nou alături pe malul Oltului.

Te îmbrăţişez cu drag Gigele!

P.S. Recent mi-am luat un nou telemobil şi 
am semnat un nou contract. Toată operaţiunea a 
fost deosebit de reuşită datorită agentului Vodafone, 
Laurenţiu Pană, care, cu răbdare şi profesionalism, 
mi-a dat toate explicaţiile şi informaţiile necesare! 
Ce bine ar fi fost ca în tinereţe să fi beneficiat noi, 
pescarii, de un asemenea aparat minunat! 

Ioan BĂLĂEI

Anton Rațiu, SOLIDARITATE 
bronz, 1993
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„Și dacă George l-a 
recunoscut oficial pe Luca, ce? 
Asta nu l-a împiedicat ca de două 
săptămâni să nu mai dea nici un 
semn de viață. Peste încă una, 
iar va pleca din București la 
prospecțiunile lui și va rămâne 
ca și când nu s-a întâmplat nimic. 
Luca a înțeles deja că are un tată 
care este deocamdată plecat la 
serviciu, undeva departe și că o 
să apară într-o zi. N-aș fi vrut să 
îl amestec deocamdată în toate 
astea,  dar mama lui George, 
nerăbdătoare, i-a spus deja că este 
bunica lui și că tatăl lui va veni 
într-o zi și va rămâne cu el. Sunt 
foarte supărată că  a trebuit să afle 
atât de abrupt și n-am fost lăsată să-l introduc eu în 
noua situație, mai ușor, cu răbdare și pe înțelesul lui. 
Cât despre faptul că George ar rămâne cu el, a fost o 
gravă greșeală  să-l amăgească, atâta timp cât nici ea 
nu crede acest lucru.  De atunci, Luca îl așteaptă din 
ce în ce mai neliniștit și mai nerăbdător pe „tata”, 
iar eu trebuie să-l fac să înțeleagă pe limba lui și să-i 
răspund la tot felul de întrebări, care nu sunt nici 
puține, nici ușoare. Despre George nu știu ce trebuie 
să mai cred. Ceva se întâmplă cu el. Vica are o putere 
inexplicabilă asupra lui pe care nu i-o poate distruge 
nimeni. Dacă aș ști că  este legat sufletește de ea, 
sau măcar fizic, poate că aș putea înțelege, dar nu 
este asta! Nu-mi explic cum, atunci când este doar cu 
mine, poate fi normal și așa cum îl știu, iar când intră 
iar în mrejele ei, uită tot ce a spus, tot ce a simțit și ce 
a promis, schimbându-și imediat părerile și  devenind  
comportamental, total altcineva, parcă manevrat de 
butoanele nevestei. Doina îmi spunea ieri când ne-
am întâlnit, că a observat și ea același lucru. Când 
trece pe la ei singur, este cel de altădată, iar când 
apare cu Vica, ea îi vorbește ca unui servitor, iar el,  
se conformează imediat, cu o supunere jenantă. 

Vica are asupra lui o putere cu care îl domină, 

și când i-am spus că efectiv mă mir 
că George este atât de docil lângă 
ea, mi-a propus să mă ducă la 
Ștefănești la una care face minuni, 
dacă vreau să-l am și eu  pe Tibi, 
la fel. Aproape m-am speriat când 
mi-a spus-o pentru că am auzit și 
eu că acolo este o țigancă renumită 
care face și desface, înnoadă și 
deznoadă tot felul de legături care 
rămân așa, de nu le mai dezlegă 
decât moartea. Oricum, să faci 
așa ceva, e foarte periculos, mie 
mi-ar fi teamă. Dar ea a fost la 
femeia aia, sunt sigură!”  

Teodora avea dreptate. Eram 
labil, inconstant, acționam ca un 

mecanism care, numai atunci când îmi era aproape 
simțeam că sunt viu, că o iubesc, și  că vreau să fiu 
cu ea și cu Luca, ceea ce era normal să-mi doresc. 
În momentul în care se închidea însă în urma mea 
prima ușă care ne separa, ceva ciudat mi se întâmpla, 
ca și când mi-ar fi paralizat și sufletul, și mintea, și 
viața. Cu cât mă apropiam de casă, un fel de panică 
interioară punea stăpânire pe mine, până în momentul 
în care apărea Vica și deodată nu mai simțeam nimic, 
uitam totul, iar ceea ce-mi spunea, mi se părea foarte 
corect și firesc. Eram altul – cel care am trăit așa până 
în vara acestui an, când, tot ce mi s-a întâmplat a fost 
parcă pentru a mă readuce înapoi la mine însumi. Din 
păcate, mult prea târziu ca să mai pot schimba ceva. 
Dar măcar am aflat și am înțeles totul, regăsindu-mă. 
Cred că asta a intenționat și Teodora atunci când a 
hotărât să-mi trimită caietele ei: să-mi primesc viața 
înapoi, să am atât dovada iubirii ei, cât și a suferinței 
la care, inconștient, am supus-o și să mă judec singur.

Atunci când am plecat de la sărbătorirea 
oficializării titlului meu de tată a lui Luca, pe care 
mama ar fi vrut-o atât de importantă încât să poate 
șterge tot ce greșise ea față de el, de mine, de Teodora 

ÎNTÂLNIREA
(Fragment din romanul „TEO, DORA și TEODORA” - vol.2)

Gabriela STANCIU PĂSĂRIN
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și chiar față de ea însăși, am ajuns acasă ca un robot 
în mintea căruia nu rămăseseră decât ultimele cuvinte 
ale Teodorei: „Eu nu te pot felicita încă, pentru 
nimic!”, cărora nu le mai găseam sensul, deși inițial 
mă răvășiseră. Vica mi-a ieșit în întâmpinare așa cum 
nu mă așteptam: veselă, aranjată, cu două pahare 
de șampanie pregătite pentru a doua sărbătorire a 
evenimentului,  împreună – ca o soție model. 

Pornind de la felicitări, până seara a ajuns să-
mi explice iar, că odată devenit tată oficial, trebuia să 
conștientizez că sunt și alte lucruri mai puțin plăcute, 
ca de exemplu, pericolul în care voi fi în momentul 
în care va trebui să declar copilul  la serviciu, unde, 
faptul că provenea din afara căsătoriei, putea să-mi 
afecteze serios evoluția în carieră. Imediat a ajuns și 
la problema ei arzătoare, cea  a pensiei alimentare pe 
care urma s-o plătesc și care, cu leafa mea de stagiar, 
avea să ne afecteze serios veniturile care n-ar mai fi 
fost suficiente pentru noi. Concluzia finală pe care 
reușise să mi-o bage până la urmă în cap, era cea pe 
care o urmărise, că Teodora nu dorea decât să pună 
mâna pe banii noștri și să ne distrugă viața, drept care, 
trebuia să rămân cât mai departe și mai rezervat, atât 
față de ea cât și față de Luca, despre care nici măcar 
nu știam sigur că era copilul meu. Într-un târziu, deja 
beat, am adormit ca de obicei, sufocat de sânii ei 
planturoși în momentul în care mă poseda, cu regretul 
că, recunoscându-l pe Luca, făcusem cea mai mare 
prostie, lăsând-o pe Teodora să-mi distrugă nu numai 
cariera cât și viața noastră liniștită.

Dimineață m-am trezit mahmur, supărat 
că mă lăsasem înfluențat de mama și de Teodora, 
recunoscând că Vica avea dreptate. Ea, la fel de 
supărată, și după ce mi-a vorbit în doi peri, înainte 
de-a pleca la serviciu, a ținut să-mi spună: 

- Vezi, să nu fii atât de prost să-i dai vreun 
telefon până pleci înapoi la Bălan!   Las-o să aștepte 
până vii! Cu cât va fi mai târziu, cu atât mai bine!

- Da-da! - i-am răspuns ca un papagal - În 
niciun caz! 

Nu mă deranjase deloc nici modul ei de a-mi 
vorbi, nici sfatul. Îi dădeam pur și simplu dreptate.

Și totuși, până la urmă a fost să nu fie așa. Și 
pentru că în viața mea particulară, ajunsesem ca o 
frunză în bătaia vântului a mai fost și mama la mijloc, 
care, vigilentă, nu m-a lăsat, atât cât a trăit, să fac tot ce 
și-ar fi dorit Vica, drept care, și-a și semnat sfârșitul, 
căci pentru asta, Vica a urât-o de moarte, întotdeauna. 
Dar despre asta, nu vreau să-mi mai amintesc...

La serviciu în  schimb, eram normal și foarte 
competent, pentru că era singurul loc în care mă 

simțeam capabil și fericit, și unde toți colegii mei 
mai vârstnici îmi apreciau dedicarea, pregătirea 
și entuziasmul cu care mă grăbeam să plec timp 
îndelungat în prospecțiuni, prin tot felul de coclauri, 
fără să vociferez. 

Înainte de a mă întoarce la Bălan, într-o 
duminică dimineața, mama m-a chemat urgent pe la 
ea, rugându-mă să o ajut cu ceva. 

Ajutorul pe care-l voia, mă privea direct și 
făcea parte din scenariile mamei.

- Astăzi este ziua lui Luca, a împlinit patru 
ani! Am pentru el un cadou pe care nu  i-l pot duce 
și te-aș ruga pe tine să o faci, mai ales că acum este 
obligatoriu să treci pe la el. Luca nici nu te cunoaște, 
dar să știi că abia te așteaptă. 

Uitasem că era ziua lui! Mama avea și ea 
dreptate, așa că de teoriile Vicăi, tocmai se alegea 
praful. Deodată, am simțit o nevoie imperioasă să-l 
văd pe Luca, la fel cum simțisem și prima oară când, 
după aproape un an de la despărțirea de Teodora, am 
sunat-o și l-am putut ține în brațe. Realizam surprins 
că timpul trecuse pe nesimțite și din cauza tuturor 
situațiilor nefericite care se așezaseră între noi, eu 
nu-l mai văzusem de atunci. Mai fuseseră și plecările 
mele permanente, pretențiile Vicăi și chiar reticența 
Teodorei care îl ținuse mereu în spatele cortinei, deși 
el era personajul principal, „nodul care ne lega” – 
cum îl numise odată. Sau poate, după cum o știam, 
așteptase să vadă dacă simțeam eu însumi această 
dorință.  

Am luat cadoul mamei – un pulovăraș lucrat 
de mâna ei – și am plecat grăbit, de teamă să nu-
mi dispară iar acel elan sentimental care mă anima. 
Pur si simplu am ignorat total rugămințile Vicăi de 
a mă întoarce repede acasă ca să plecăm împreună 
la Ștefănești, unde organizase cu soră-sa, premeditat 
-strategic  probabil –, o întâlnire de toamnă cu must 
și pastramă, ca să nu  mă tenteze cumva să trec pe 
la Luca. Singurul lucru pe care-l doream în acel 
moment, era să ajung la Teodora, să-mi văd copilul. 
Era un impuls atât de puternic încât nici o rațiune  nu 
mi-l mai putea opri. Nu m-am gândit nici o clipă că 
s-ar putea să nu fie acasă, sau să nu fie singuri, sau 
că l-aș putea întâlni acolo pe Silviu - doar Luca îi 
purta încă numele și știam că se văd. Mi-am propus, 
pe drum, ca, la întoarcerea din delegație, să îi dau lui 
Luca și numele de familie, nu doar numele tatălui, ca 
să rezolv problema până la capăt. Până la Teodora, am 
intrat în toate magazinele de jucării care-mi ieșiseră în 
cale,  ajungând să sun la ușa lor, încărcat de pachete. 
Înainte de a apăsa pe butonul soneriei, am rămas un 
timp cu degetul în aer, pentru că o emoție puternică 
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cum nu mai trăisem decât atunci când îl luasem 
prima dată în brațe pe Luca, îmi oprise respirația. Mă 
inundă apoi, cu o stare de liniște și o împăcare, pe 
care parcă dintotdeauna o căutasem fără   să o găsesc, 
calmându-mă brusc. O clipă, am avut viziunea celui 
care încremenise acolo în fața ușii, întrebându-mă cât 
de ridicol aș fi putut fi în ochii unui străin care ar fi 
deschis-o brusc și a celorlalți invitați posibili, care ar 
fi aflat cine sunt. Din fericire, în fața mea a apărut 
Teodora.

 Intram iar în casa aceea, după 1697 de zile – le 
numărasem!, – unde iubirea noastră înflorise de patru 
ani.

I-am întins buchetul de trandafiri albi pe care 
i-l alesesem, ca și când, m-aș fi dăruit pe mine însumi.

- La mulți ani pentru Luca! – pentru „Nodul 
nostru” – am continuat, surprins și eu însumi de ceea 
ce-mi venise să spun. 

Rămăsese în fața mea, cu ochii măriți de uimire, 
și chipul i se lumina cu zâmbetul pe care aproape i-l 
uitasem. Luca, venit în fugă, s-a oprit brusc, cu ochii 
lui albaștrii pe care și-i dorise atât de mult Teodora, 

pironiți într-ai mei, iar eu îl priveam din profunzimea 
acelei emoții interioare care pur și simplu atunci mă 
copleșea, pentru că îl recunoșteam – era copilul meu!

- Taaaata! Tu ești Tata, nu-i așa?
El, și nu eu, a înaintat curajos spre mine, 

trăgându-mă fericit în casă, în timp ce Teodora, mută 
în continuare de ceea ce se desfășura sub privirile ei, 
se retrăsese, făcându-mi loc să intru.

Erau singuri. În casă era parcă totul neschimbat 
și peste tot flori care îmi aminteau cum își umplea 
întotdeauna casa cu ele „ca un pansament pentru 
suflet”, mai ales când tristețile ei o încercau. Chiar 
dacă erau în cinstea aniversării lui Luca, în spatele lor 
parcă se simțeam tristețea Teodorei. 

Întâlnirea cu Luca, și toată ziua aceea a fost 
unul din cele câteva momente absolut magice, de 
neexplicat care mi-au marcat viața, ca o continuare 
a poveștii frumoase a Destinului meu. Dar și ultima 
ei filă. 

Gabriela Stanciu Păsărin
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Mereu şi mereu, am 
scris şi voi scrie, câte 

ceva, despre acest subiect al 
vremurilor de adolescent când am 
fugit de acasă. O mică spovedanie, 
acolo. Astfel de spovedanii, făcute 
nouă înşine, sunt ca luminiţele 
acelea ale câte unui far care îi 
„ghidează” pe pescarii din larg, 
către ţărm. Cred că aveam cam 10 
- 11 ani, când citeam „Am fugit de 
acasă”, de Nicuţă Tănase. Titlul 
cărţii m-a urmărit mereu de-a lungul vieţii, deşi, nu 
mai reţin, mai nimic, din cele scrise de autor. Un copil 
care s-a născut la sat, rebel așa cum eram și eu, nu are 
cum să nu se regăsească în cele scrise de Nicuţă 
Tănase. Spun asta, pentru că şi eu sunt născut la ţară, 
şi nu ai cum ocoli acest adevăr. Câţi dintre noi, copii 
de la ţară, nu am fugit de acasă? În cazul meu, 
mărturisesc, iată, cum primeam o bătaie de la tata, 
gata şi cu „fuga repejor” de acasă. Era protestul meu 
de a-i face pe ai mei să sufere, căutându-mă şi 
negăsindu-mă pe nicăieri. Am scris (o pagină) despre 
asta, în romanul „Iarba de mare”, punând pe seama 
eroului meu un astfel de episod. Și punem pe seama 
„copilăriei”, toate năzbâtiile din viaţa noastră. La acei 
ani, eu asemănam viaţa cu o fântână a cărei ciutură are 
o doagă spartă, prin care tot curge apa, astfel că, numai 
grăbindu-te să o tragi repede-repede în afară, crezi că 
îţi poate potoli și setea. Dacă te-ai oprit în loc, să te 
mai odihneşti, să te mai răzgândeşti, apa se scurge din 
ciutură şi vei pieri de sete. Satul de câmpie în care 
m-am născut era la cca 6 km de prima aşezare rurală. 
Îmi amintesc şi vorbele lui M. Sorescu: „când treceai 
dintr-un sat într-altul era ca şi când te duceai în 
străinătate”. Asemeni lucrurilor ştiute sau neştiute, 
finalul povestirii lui Nicuţă Tănase, care „scapă 
voit”(?) de sub condeiul naratorului, pare a simboliza 
un „târg” al destinului. Ce purtăm şi în inimi, din 
vremea de ieri a copilăriei, seamănă cu tânguielile 
hoţilor din povestea Şeherezadei, după ce Aladin le-a 

descoperit intrarea în peşteră şi le-a 
răpit comoara. De o astfel de durere, 
am avut parte şi eu. Mă durea 
sufletul să ştiu, copil fiind, că, în 
sat, bunicului meu i se spunea 
Gheorghe Golan. Porecla asta i-o 
dăduseră turcii din sat. Şi asta, 
pentru că, bunicului îi plăcu mult, 
la viaţa lui, călătoriile şi negoţul cu 
diverse bunuri, cu căruţa şi caii săi 
renumiţi, în toată Dobrogea. Unei 
astfel de îndeletniciri, mai mult la 

voia întâmplării şi hazardului (uneori câştiga, alteori 
pierdea), turcii îi spuneau, mai în bătaie de joc, mai la 
oftică: golăneală. Am suferit mult pentru asta, dar 
l-am iubit mult pe bunicul. Lui i-am moştenit 
(pesemne) darul său neîntrecut de a povesti. Şi 
povestea bunicul, cât e-n lună şi-n stele, despre toate 
cele ce i se întâmplaseră, sau își închipuise că i se 
întâmplaseră, în drumurile sale. Pesemne că multe din 
ele erau inventate, ori auzite de la alţii, dar el şi le 
atribuia sieși. Prin el, se înfiripa, cred, şi destinul meu. 
Ce târg să fi negociat Destinul cu Fiinţa mea, atunci 
când am fugit de acasă pentru a da la liceu? Am citit 
destule cărţi („Moromeţii” etc., dar şi amintirile 
scriitorului buzoian A. Anghel), unde, părinţii se 
făceau luntre şi punte pentru a-şi trimite copiii la 
şcoală, cât mai departe. Nu l-am înţeles niciodată pe 
tata, când, într-o seară (tocmai terminasem 8 clase), 
l-am auzit, răspicat, explicându-i mamei, că nu aveau 
bani să mă trimită mai departe la şcoală. „Voi vorbi cu 
preşedintele Sadi (al CAP-ului din sat), se va găsi 
ceva de făcut şi pentru el”. Aşadar, „destinul” nu voia 
şi pentru mine o întâlnire cu marea, pe care o visasem 
în toată copilăria, şi faţă de care fusesem atât de 
aproape, cândva (am povestit asta, în schiţa intitulată 
„Dincolo se afla marea”). Sau, poate destinul urmărea 
doar o amânare a unei întâlniri cu marea! O amânare 
care trebuia să sedimenteze relaţii necunoscute între 
suflet şi năzuinţă. Totul se petrecuse într-o singură zi. 
În acea zi (mâna destinului, nu?) fuseserăm surprinşi, 

CÂND AM FUGIT DE ACASĂ
(schiţă)

Tudor CICU
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Paulina, o soră de-a tatei, spunându-i că am venit 
„doar aşa”, în vizită. Esenin scria într-un poem, două 
versuri care m-au urmărit, ori de câte ori gândurile mă 
cotropeau în amintirile despre satul natal, amintiri pe 
care, tot încercam, să le aştern pe hârtie. Sunau cam 
aşa: „Zburlită, ziua ce s-a dus/Îşi trage pletele spre 
casă,/Şi, dezolat, acest apus/Mă copleşeşte şi 
m-apasă”. Ei bine! Acest apus, numit de-acum „fuga 
mea de acasă”, îmi face semne cu mâna, din zarea 
amintirilor: „Scrie cum ai luat, precum luna, norii, în 
coarne lumea cea largă şi nebănuită, pentru o inimă de 
copil”. Niciodată, până acum, n-am putut scrie aşa 
ceva. Când am povestit asta, la o întrunire literară la 
Hârşova (cu Arthur Porumboiu, Ion Roşioru, Ovidiu 
Dunăreanu, Marin Ifrim, Emilia Dabu etc. de faţă), 
ceva venit din interior m-a strâns de gât şi n-am mai 
putut continua. Multora (din cei de faţă) li s-a părut o 
poveste neverosimilă. Bunicul ne spunea totdeauna 
poveşti, în preajma Crăciunului, sperând că, peste ani, 
careva, măcar unul dintre nepoţi, îi va căra traista cu 
basme în lume... Eu am ţinut să vă spun, aici, povestea 
copilului care a izbucnit în plâns, stând ascuns într-un 
nuc, pentru fapta de a fugi de acasă să dea la un liceu, 
care, mai târziu, i-a schimbat viaţa. Când ajunsesem 
inginer politehnist, mult mai târziu, tata se mândrea, 
la vecini, cu acest fiu neascultător. Nu ştiu de ce, nu 
m-am simţit mândru, cu  lauda ce mi se aducea, abia 
acum, celor din sat. Poate, unde, gestul lui era venit 
prea târziu şi nu mai avea puterea să vindece o rană 
atât de dureroasă. Dar, de iertat, l-am iertat, demult. 
De unde să ştie un ţăran cu două clase, cât avea tata, 
că, pe atunci, fără acel vis împlinit, de pe vremea 
liceului, eu n-aveam cum să bat la „poarta” revistei 
TOMIS... unde, mai apoi, mi s-a făcut şi debutul 
literar cu o poveste scrisă despre bunicul din partea 
tatei. Şi că, eu eram, acum, cel numit de ursitoare, cel 
care să ducă traista cu basme a bunicului, prin lume!

                                                          Tudor Cicu

de către meragiul satului, în lanul cu grâu încă verde, 
pe lângă cimitirul satului, împreună cu colegii cu care 
terminasem opt clase şi ne pregăteam pentru admiterea 
în liceu. Într-un anumit fel, eu eram cel care îi 
zăpăcisem atât de tare la cap pe băieţi, că o făceam pe 
instructorul şi, cu glas tare, explicam subiectele la 
literatură ori problemele şi exerciţiile după culegerea 
lui Gheba. Feticu Gheorghe, Ion Rotea, Menabit Nabi, 
Bilal Şaban şi Zevri Şabedin mă ascultau fascinaţi, 
când meragiul Şucuri, călare pe calul său primit de la 
C.A.P., ne-a luat (ca din senin) la bătaie cu biciul, de 
ne-a alungat din lanul cu grâu. Seara aceea, pe la 
casele noastre, s-a lăsat cu „papară” din partea taţilor 
noştri – sancţionaţi, de preşedintele C.A.P-ului, cu 
câteva norme tăiate. Acest fapt a însemnat şi amănuntul 
care m-a decis să fug de acasă. Plănuisem totul, 
împreună cu Nabi (băiat de tătar) -  care avea mătuşa 
la Constanţa şi voia să dea la Liceul Industrial 
Energetic, dar nu era destul de pregătit. I-am promis 
că îl voi pregăti eu, şi de aici înainte. Şi, astfel, am 
reuşit să plecăm împreună, să dăm la acel liceu. Din 
păcate, el n-a intrat, ci doar eu şi chiar al 11-lea pe 
listă, număr sub care s-a tras linia celor reuşiţi cu 
bursă. Ceea ce s-a întâmplat, după aceea, merită a fi 
scris. Mătuşa prietenului meu din sat a întors foaia şi 
mi-a cerut să-i plătesc găzduirea. Asta îmi mai lipsea! 
De unde bani să plătesc eu gazda? Am fugit de acolo, 
cu geamantanul făcut în grabă mare, pe o fereastră, 
într-o astfel de clipă când nimeni nu mă supraveghea. 
Acasă, tata, pe care l-am găsit la coteţul porcului, 
scoţând cu furcoiul mizeria din ţarc, văzându-mă 
(după ce mă „dăduse” și la postul de miliţie, ca 
dispărut), m-a luat la înjurături, deşi îi strigasem în 
gura mare că „am reuşit la liceu”. Cât pe ce să mă 
nimerească cu furcoiul, aruncat în spatele meu: „Îţi 
dau eu liceu, paştele şi grijania...” etc., că numai „fuga 
întotdeauna sănătoasă” m-a salvat. Două zile am stat 
într-un nuc al unchiului Nicolae şi tuşei Caterina, 
cocoţat, plâns şi nemâncat, după care, am fugit în 
satul vecin, Orzaru, distanţă de 6 km, la mătuşa 
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4 ANTOLOGII - (poezie)  și 3 Antologii –(proză). Premii şi diplome: Premiul I acordat de Liga scriitorilor din Vrancea, 
pentru „Liviu Ioan Stoiciu – Poezia şi subteranele ei”/2011. Premiul USR Filiala Dobrogea/ pentru „Istorie literară și 
eseu” -2011. Premiul „Victor Frunză” la a V-a ediţie a Festivalului Internaţional de creaţie literară „Titel Constantinescu” 
pentru volumul „Cu traista de basme prin lume”. Premiul special pentru critică și eseu: Festivalul literar „Salonul literar” 
Panciu- 2014 și 2016. Premiul USR Filiala Dobrogea – pentru proză (cu romanul „Enigmatica Ema”)/2018.  Premiul 3 la 
Concursul Național de Proză Scurtă Nicolae Velea/2019. 
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Ca de obicei în fiecare 
noapte, privea cerul cu 

o intensitate neobișnuită. Pentru 
el, cerul era o poveste nesfârșită. 
Fiecare sclipire de lumină îi indica 
ceva infinit mai mare decât, ceva ce 
trebuia inclus în experiența sa.

— Am o propunere pentru 
noi, dragul meu, se auzi o voce 
feminină și foarte catifelată din 
imediata apropiere. 

O siluetă zveltă, elegantă, se deslușea din 
umbra proiectată alături de a sa. Urmă o secundă de 
tăcere, intensă, marcând ceva important.

Welles se răsuci spre ea, obligat de reguli, 
constrâns de iminența unei negocieri importante și 
coborî privirea dinspre înalt, către ochii strălucind 
puternic și în acea noapte fără lună. Sarafanul simplu, 
de campanie, acoperea prea bine trupul minunat de 
zvelt și perfect al Nanei, absolut neschimbat de la 
începutul relației lor.

— E timpul să adăugăm un copil acestei familii, 
continuă ea, cu o voce lipsită de emoții, fără inflexiuni 
dramatice. 

Fermitatea deciziei era subînțeleasă, transmisă 
și percepută în întregime. Welles înclină capul spre 
dreapta, doar puțin, cât să arate o preocupare serioasă 
asupra subiectului, apoi, evaluând că nu are nimic 
împotrivă, acceptă din priviri propunerea fără echivoc 
a doamnei sale. 

— Apreciez că cererea este deja pe fluxul de 
aprobare, cu o probabilitate mare de a fi aprobată, 
răspunse el.

— Fluxul a fost deja parcurs. Aveam certitudinea 
că vei aproba demersul meu. Prin urmare, cererea este 
aprobată. Putem merge mâine începând cu prima oră, 
pentru selecție.

Welles ar fi răsuflat ușurat, dacă i-ar fi stat în 
obicei.

— Bineînțeles. Voi fi pregătit, spuse el, apoi 
își ridică privirea spre întunericul împestrițat de stele, 
considerând dialogul formal încheiat.

Cupluri se plimbau în 
întuneric, uneori atingându-și 
mâinile, dar de cele mai multe 
ori evitând contactul fizic. Welles 
nu se mai gândea la noul copil. 
Mai avusese această experiență 
și nu i se părea a fi însoțită de 
parametri necunoscuți. Doar 
trecerea sporadică a unui meteorit 
îi ridica puțin tensiunea, semn al 
unei veritabile emoții. Perseidele îl 

încântau an de an.
Făcu un semn din mână, pocni ușor din degete. 

Subtil, treptat, liniștea nopții fu înlocuită de armoniile 
vocale ale unui cântec străvechi. Welles zâmbi vag 
– ușor convențional, pătruns de indescifrabila linie 
melodică, în timp ce privea sistematic sistematic 
astrele. 

***

Oaspeții păreau ok. Mereu cu craniul gol, 
neted, cu forme perfecte. Îmi explicase bătrânul meu 
odată, purtau mereu hainele alea anoste, fără cusături 
sau buzunare, o chestie legată de păianjeni. Sau 
acarieni. Nu mă afecta, nu mă interesa prea tare. Dar 
treaba asta cu copiii auzită întâmplător, pe care tocmai 
o discutaseră cei doi, mă intriga la culme. Nu mai 
întâlnisem oaspeți care sa aibă copii sau să dorească 
copii. Cel puțin, nu în timpul vizitei. Ea se retrăsese 
în casă. Părea că aranjează ceva, ba în living, ba în 
dormitor. Pândeam momentul când poate, pregătindu-
se de culcare, ar fi lăsat să cadă de pe umerii perfecți 
acea subțire țesătură prin care se profilau sânii mari, 
dar nu indecenți. Aș fi zis, chiar ideali.

Nu, nu se întâmplase încă și nu părea că aveam 
vreo șansă să prind o astfel de priveliște. Perechile 
întârziate se plimbau strâns îmbrățișate, fără griji, 
fără așteptări. A doua zi urma să fie dedicată, la fel 
ca și cea de azi, sau cea de ieri, numai artei. Roboții 
făceau totul, proiectau, construiau, îngrijeau această 
lume lăsată oamenilor. Și umanilor – oaspeților, cum 

CÂNTECUL LEDEI
Eugen S. LENGHEL
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le spuneam eu – din câte bănuiam. Ubicui, dar discreți 
și deloc deranjanți.

M-am ridicat de pe bancă. Părea a fi puțin 
răcoare. Eram singur și nu aveam motive să mai 
aștept. El stătea nemișcat în grădină, dincolo de tufele 
scunde de evergreen, privind spre cer. Am scuturat 
din cap resemnat și am pornit la pas spre apartamentul 
propriu. Oriunde îi întâlneam pe umani, cineva cânta.

Era întuneric, dar unde călcam, solul răspândea 
o lumină difuză, cerând mereu un alt pas. 

***

Întâi am auzit-o. Apoi, atras de perfecta armonie 
a glasului său, m-am apropiat și am văzut-o. Vocea 
magnifică aparținea unei zeițe. Părul blond se revărsa, 
în bucle, în jurul unei fețe absolut încântătoare. Brațele 
i se legănau în aer cuprinzând cerul, mângâind lumina 
stelelor, alintând întreg universul într-un dans pentru 
care cuvintele nu erau de ajuns.

Am așteptat vrăjit, chiar în fața ei. Doar atunci 
când s-a oprit, am remarcat că nu eram singur. Oaspeții 
se apropiaseră și ei discret, în spatele celorlalți.

— Bună seara. Ai cântat minunat, cu mult 
peste orice am ascultat până acum! i-am spus dintr-o 
suflare. 

— Mulțumesc, a răspuns ea simplu.
I-am întins mâna tânjind să-i simt căldura și 

mi-am spus numele.
— Silvian!
— Eu sunt Leda. Asculți de mult?
— Nu chiar. De fapt, te auzeam de departe, dar 

nu îmi închipuiam că o să dau peste o persoană atât 
de frumoasă…

Ea lăsă capul într-o parte neîncrezătoare și apoi 
îl aplecă spre pieptul amplu. Aș fi jurat că roșește.

— Vin în fiecare seară aici. Lor le place 
cântecul meu.

— Doar aici? Nu am văzut afișe în cartier, am 
remarcat eu fără să gândesc. Apoi mi-a venit o idee.

— Vrei să spui că tu cânți pentru oaspeți? am 
continuat, surprins.

— Da, pentru ei vin. Mă bucur totuși, pentru că 
vin și alții să mă asculte. Atenția lor este recompensa 
mea.

— Dar pe tine te cheamă să cânți oaspeților…
Era ceva ilogic în povestea asta, care-mi scăpa. 

Nu-mi pusesem întrebări despre umani până acum, de 
unde veneau, cine erau, sau de ce erau atât de perfecți, 
chiar fără păr.

— Da, e singurul lucru pe care-l apreciază la 
noi. Par aceiași, dar sunt mereu alții. În fiecare seară e 
alt cuplu care vine să asculte. Uite, asta nu-mi explic 

nici eu. De ce vin mereu doar cupluri? Niciodată 
singuri.

Leda căzuse pe gânduri. Mulțimea se risipise. 
Umanii se retrăseseră și ei. Un vânt slab făcea să 
foșnească frunzele platanilor. Un fior păru că îi atinge 
spatele. I-am luat mâna ușor și am așteptat până a 
ridicat privirea spre mine.

— Aș vrea să te conduc spre casă, dacă îmi 
permiți.

— Da, mi-ar face plăcere. Nu aș vrea să fiu 
singură acum, răspunse ea, privind în jur cu oarecare 
teamă.

Ieșirea din parc era aproape. Luminile 
discrete, stârnite de pașii noștri pe solul aleii, 
alungau întunericul. Dar privirea ei scrutătoare mă 
contaminase. Fiecare umbră părea să ascundă o altă 
amenințare. Un sentiment neobișnuit pentru mine, o 
neliniște pe care nu o mai simțisem, mă cuprinsese 
fără motiv aparent.

***

— Bună dimineața!
Vocea Ledei m-a trezit instantaneu.
— Bună dimineața, i-am răspuns fără să-mi 

dau seama că ea vorbea cu altcineva.
— O singură dorință am de la tine, Leda, am 

continuat, încă visând. Dăruieşte-mi cântecul!
Fata stătea, goală, în lumina dimineții, privind 

cerul albastru prin peretele de sticlă. Silueta îi era 
înconjurată, scăldată în lumina orbitoare a soarelui. 
Întinse mâna dreaptă cu palma ridicată spre mine, 
semn să tac. Am așteptat, întins pe pat.

Conversația nu fusese tocmai plăcută, după 
modul cum a încheiat-o brusc, scuturând mâna stângă.

Apoi, atingându-și cu două degete încheietura, 
porni o alta.

— Pornim acum, spuse ea puțin mai târziu.
Îmi făcu și mie semn. Ne-am îmbrăcat aproape 

în același timp, cu haine ușoare, de vreme caldă. Când 
m-am uitat spre ea părea o flacără. Nu văzusem atâtea 
nuanțe de roșu la un loc. Iar părul auriu, strălucind în 
jurul ochilor de smarald, mă lăsă fără glas.

— Mă așteaptă jos, în mașină. Oaspeții de 
aseară, îmi răspunse ea întrebării nerostite. Te rog să 
nu vorbești cu ei, nu le place asta. Am nevoie de tine, 
te rog să ne însoțești. Îmi este teamă, spuse ea intuind 
o altă întrebare mută.

În fața blocului aștepta o limuzină neagră. Am 
urcat în mașină. Portierele glisară, închizându-se etanș 
exact în momentul în care accelerația ne dădu peste 
cap simțurile. Uram graba asta stupid de eficientă.

Mi-am revenit suficient de rapid ca să îi observ 
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așezați în fața noastră, privind impasibil. El - părea a 
fi un el doar prin îmbrăcăminte și vagul machiaj care-i 
oferea un aer masculin, făcu un gest de invitație către 
Leda.

Figura ei nu mai exprima decât bucurie, 
satisfacția deplină a artistului. Și în acest timp ea 
cânta! Vocea sa desăvârșită umplu spațiul închis, 
rezonând în caroseria mașinii. Presiunea sonoră părea 
gata să spargă geamurile, dar nu făcea decât să inducă 
rezonanța unui acompaniament inedit.

Când limuzina s-a oprit, Leda continua să 
cânte. A cântat în timp ce mergeam. Apoi, la clinica 
unde i-am însoțit pe oaspeți, toți păreau că se opresc 
din mers, captivați de cântec. Doar în fața unei vitrine 
imense, în spatele căreia păreau aliniați copii, toți 
foarte asemănători și foarte umani, fără fir de păr pe 
craniile perfecte, oaspetele făcu un semn, iar Leda 
lăsă bărbia în piept, extenuată.

Ce-am văzut mai apoi m-a șocat. Femeia 
oaspete a executat câteva comenzi pe o suprafață 
virtuală, invizibilă pentru noi. Unul dintre copii se 
mișcă, trecându-și o mână peste ochi. Nu reușeam 
să descopăr nicio diferență între el și ceilalți. Și 
tocmai această senzație de produs de serie mă făcu să 
izbucnesc, să îmi manifest surpriza.

— Roboți!
Leda mă privi înspăimântată. Apoi, fără 

avertisment, mă luă de mână și mă trase în fugă după 
ea, afară. Nu ne urmărea nimeni. Nu înțelegeam de 
ce fugim. Eram doar buimăcit de implicații. Părea 
că lumea se dădea peste cap și nimic nu mai avea 
sens. Roboții lucrau pentru noi, dar noi serveam altor 
roboți. Nu avea sens.

Am ieșit din clădire și deodată haosul se abătu 
asupra noastră. Ploaia de proiectile izbucnise înainte 
ca cineva să-și dea seama că suntem oameni, și nu 
umani. O clipă mai târziu, Leda zăcea întinsă pe 
trotuar. O fundă purpurie părea legată de mijlocul 
ei, doar că nu își luase nimic peste rochie. Sângele 
începea să se întindă. Am luat-o fără ezitare în brațe 
și am început să alerg. Pe bulevard se abătuse o liniște 
apăsătoare. Atunci am văzut vitrina: Salvăm vieți – 
backup etern. Aveam noroc, mi-am zis.

Am intrat fără să ezit. Știam din filme că rana 
ei era fatală. Dacă îi salvam memoria, aveam șanse să 
pregătesc o clonă.

— Vă rog, un backup urgent! Imediat!
— Nu este posibil, domnul meu! îmi răspunse 

robotul recepționist. Nimeni nu poate face backup 
complet oamenilor. Suntem aici pentru a servi umani.

Leda nu mai respira.
— Măcar cântecul, doar cântecul, îl puteți 

salva?

Robotul privi inexpresiv, în timp ce holul se 
umplu de instrumente și personal.

— Unde vreți să salvăm cântecul, domnule?
Am arătat reflex spre capul meu.
De atunci, din acea zi fatală, în craniul meu 

perfect lipsit de păr, port cântecul Ledei. Îl cânt prin 
parcurile unde vin umanii și îi opresc. Unul câte unul, 
cerându-le un răspuns pe care nu mi-l vor putea da 
niciodată.

======
Date bio
E.S. Lenghel este pasionat de informatică 

și literatură de peste trei decenii. Primul contact cu 
calculatoarele l-a avut în 1985, iar de atunci activitatea 
sa profesională a rămas strâns legată de tehnologia 
informației. La scurtă vreme, în 1986 a început să 
frecventeze cenaclul studențesc Solaris, intrând 
în viața literară tot atunci. A debutat în Almanahul 
Anticipația 1990, apoi a publicat în colecția Clubul 
SF. După o perioadă de consolidare profesională, 
și-a reluat activitatea literară în paginile revistelor și 
a antologiilor, printre care antologia de proză scurtă 
Ferestrele Timpului, Tracus Arte, 2013 şi antologia 
de poem fantastic Cerul de Jos, îngrijită de Mihail 
Grămescu, apărută la Editura Virtuală, 2013. Debutul 
în volum este concretizat prin selecția de proză scurtă 
9 Istorii Reutilizate, Tritonic, 2014. În același an, iese 
de sub tipar volumul Numărătoare Inversă, Tritonic. 
În 2015 continuă cu volumul Fermierul virtual, 
Tracus Arte, dublat de volumul Instabilitate cuantică, 
Tritonic. În 2017 urmează volumul Proximul cuantic, 
Editura Eikon, care include două proze premiate. Pe 
lângă volumele de mai sus, contribuie cu proză scurtă, 
eseuri și articole în Luceafărul de dimineață, Revista 
Nautilus, Fictiuni.ro și alte publicații. 

Pe lângă aceasta, de-a lungul anilor a susținut 
comunitatea literară conducând redacțiile unor reviste 
dedicate literaturii, printre care revista   Societății 
Române de SF, revista Gazeta SF și revista Ficțiuni.
ro.

A inițiat și organizează începând cu 2013, în 
fiecare vară, Festivalul Science Fiction de la Râșnov, 
loc de reuniune al principalilor actori ai literaturii SF 
din România. Totodată a participat și la evenimente 
internaționale de gen – Wordcon, Eurocon și Utopiales 
– Nantes, cu contribuții personale.

Ca proiect de viitor poate fi menționat romanul 
Calea Moșilor, în curs de apariție.

Atât ultimele două volume, cât și seria 
de articole din revista Luceafărul de dimineață, 
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demonstrează interesul activ pentru temele legate de 
Inteligența Artificială și fizica cuanțică aplicată în 
tehnologia informației.

Volume 
9 Istorii reutilizate (Editura Tritonic, 2014)
Numărătoare inversă (Editura Tritonic, 2014)
Fermierul virtual (Editura Tracus Arte, 2015)
Instabilitate cuantică (Editura Tritonic, 2015)
Proximul cuantic (Editura Eikon, 2017)
Insula de ceară (Editura Labirint, 1990) - 

volumul nr. 6 al colecției „Clubul SF”, cuprinde 
povestirile:

Colaborări
Almanahul Anticipația 1990 (1989) al revistei 

„Știința și tehnică”
Ferestrele timpului (Editura Tracus Arte, 

2013), antologie de proză scurtă realizată de Ștefan 
Ghidoveanu

Cerul de jos (Editura Eagle, 2013), antologie 
de poeme realizată de Mihail Grămescu

Revista Poesis – Satu Mare, 2018
Revista Luceafărul de dimineață a USR, 2017-

2020
Revista ZIN
Revista Vulturul

Anton Rațiu, DEMNITATE
bronz H 30 cm 2000
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Cu o stare de incomen-
surabilă linişte, mă 

deplasam către staţia R.A.T.B. 
În autobuz, un loc liber parcă pe 
mine mă aşteptase. Era dintre cele 
rezervate pentru copii şi vârsnici, 
chiar unul preferat, în sensul de 
mers al maşinii. M-am aşezat, 
lăsându-mi gândurile să se depene 
după bunul lor plac!... 

La următoarea staţie, pe 
locul din faţa mea s-a aşezat un domn cam la cincizeci 
de ani. Şi-a pus geanta stil rucsac pe genunchi, a scos 
nerăbdător o carte din buzunarul aflat la îndemână, 
a deschis-o la semnul pe care l-a mutat apoi mai 
către sfârşit şi a început să citească. Din cauza genţii 
voluminoase ţinea cartea ridicată cam la nivelul 
ochilor. 

Involuntar, mi-am aruncat privirea să văd ce 
citeşte. N-am reuşit, deoarece mâinile, cam mari, 
acoperiseră ambele coperte. Faptul m-a intrigat, mai 
ales că observasem cum din când în când îl pufneşte 
râsul. Nu făcea zgomot, ci doar se zgâlţâia încet. Am 
început să stau la pândă, măcar într-o fracţiune de 
secundă să pot observa pe copertă un semn cât de mic. 
Şi, „minunea” s-a întâmplat până la urmă, cu ajutorul 
şoferului care a pus o frână mai puţin delicată. În felul 
acesta, pasagerul din faţa mea şi-a schimbat puţin 
poziţia, sprijinind cartea doar cu o mână. Fără să pierd 
vremea, am rezolvat cu numele editurii, mai ales că 
era una renumită, iar cu greu am cules de sub degetul 
lui cel mic, nişte litere prea mărunte pentru un titlu de 
carte (după părerea mea). Cuvântul mi s-a părut că ar 
fi „stafie”. Curiozitatea a crescut într-atât, încât eram 
gata să-l rog pe om să-şi dea degetul la o parte, să 
văd clar tot titlul cărţii. Din respect pentru pasiunea cu 
care citea, n-am îndrăznit. Apoi, nedându-mă bătută, 
am observat, tot cu neclaritate, trei cuvinte unul lângă 
altul, care, după inventivitatea mea, spuneau despre o 
anatomie. „Oare”?, mi-am zis grăbită, neavând timp 
de certitudini sau incertitudini. 

Dacă cineva ar fi fost 
interesat de preocuparea mea şi de 
modul în care am reacţionat, şi-ar 
fi dat seama că nu e de glumă. În 
primul rând, nu-mi place să aud 
poveşti cu stafii. De când mă ştiu 
pe lume, mă sperie chiar şi cuvântul 
„stafie”. Altfel spus, mi se pare că 
e nedrept să tulburi viaţa de după 
moarte a cuiva. Iar pe de altă parte, 
cred că e vorba de un tărâm pe care 

omul nu poate pătrunde în timpul vieţii. Cum, adică, 
să faci anatomia unei stafii?..., îmi ziceam în gândul 
tulburat foarte, devenit, totuşi, interesat de ideea că 
cineva ar putea fi convins că e posibil aşa ceva...

Şoferul mă ajuta, însă, mai dând câte-o cotită, 
obligându-l pe omul cititor să-şi schimbe poziţia, în 
special a susţinerii cărţii. Astfel nu m-a mai interesat 
titlul şi aşa acoperit în totalitate, însă am văzut, aproape 
satisfăcător, ilustraţia de pe prima copertă: o ruină 
a unei case mistuită de foc. Rămăseseră doar nişte 
bucăţi de ziduri negre, probabil pline de funingine. 
Din interior, în dreptul a ceva ce semăna cu un toc de 
uşă, alerga disperată, spre ieşire, o presupusă figură de 
sex feminin, înconjurată de ceva cenuşiu, străveziu, 
probabil fum, care, vag, avea forma corpului omenesc. 
Mi-am închipuit cât de urât mirosea a fum stafia şi 
totul în jurul ei, încât era gata să mă apuce tusea. 

Nu ar fi fost prima oară când mă apucă tusea 
instantaneu, spre exemplu chiar la vederea unui 
incendiu transmis la televizor. Simt mirosul fumului, 
mai ales pe cel gros şi negru care acoperă cerul, şi, 
deodată mă cuprinde o stare de sufocare şi încep 
să tuşesc, ca şi când ar fi o întâmplare reală. Ca să 
previn o criză gravă de astm bronşic, pun mâna pe 
telecomandă şi opresc televizorul sau schimb postul. 

De data aceasta, incendiul pe care-l vedeam 
făcea parte dintr-o pictură aflată pe coperta unei cărţi. 
Exista, pur şi simplu, doar în imaginaţia mea. Tentaţia, 
însă, de a descoperi şi a face legătura între incendiu, 
fum şi stafie era foarte mare. 

Coincidenţă şi premoniţie
INFLUENŢA UNEI PICTURI

Ioana STUPARU
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Ca să previn criza de tuse, mi-am retras un pic 
privirea de pe coperta cărţii şi mi-am rezemat cotul 
de pervazul ferestrei, sprijinindu-mi tâmpla în palmă. 
Mirosul de parfum cu care-mi dădusem când plecasem 
de acasă, mi-a inundat nările, drept pentru care mi-am 
cuibărit şi mai mult capul în palmă. Era parfumul meu 
preferat, pe care mi-l face cadou fiică-mea, cu anumite 
ocazii. Ţine neapărat să nu-mi lipsească, de aceea 
mi-l procură din timp. În primul rând pentru mirosul 
plăcut mie, iar în al doilea rând, fiindcă e testat că nu-
mi produce crize de astm. Mi-a venit în minte domnul 
colonel, cum îmi şoptise aplecându-se cam mult spre 
mine, când îmi sărutase mâna să ne luăm la revedere: 
„Şi data viitoare tot cu parfum de iasomie să vă daţi”! 

Amintirea m-a făcut să zâmbesc discret. 
Totodată mi-a trimis gândul la stafia pe care o văzusem 
în pictura de pe coperta cărţii pasagerului şi m-am 
întrebat: „Oare, când trăia, ce fel de parfum folosea? 
O fi avut un parfum preferat? Poate unul veritabil”!...

Încet-încet, gândul de la fumul înecăcios 
s-a mutat în altă zonă a picturii de pe copertă. Spre 
exemplu la fereastra casei. De fapt a ruinei. Şocul a fost 
foarte mare, când am descoperit că pervazul exterior 
nu avea nici urmă de fum sau rămăşiţă de la incendiu. 
Baza pervazului şi cele două laturi perpendiculare 
erau de un alb imaculat. Priveam şocată, punându-mi 
întrebarea: Cum vine asta, Doamne? Ce vrea să spună 
aici?... 

Tentaţia a fost să creez o poveste, aşa cum mă 
îndeamnă cugetul de multe ori când mă aflu în faţa 
unei picturi. Însă am ajuns la staţie şi a trebuit să 
cobor. 

Când am ajuns acasă, am deschis imediat 
computerul şi am creat un fişier pe care l-am intitulat 
„Stafia parfumată”, după inegalabila mea imaginaţie 
că stafia şi-ar dori să nu miroase urât, ci a parfum.

Am hotârât pe loc că voi scrie o nuvelă cu acest 
titlu, iar conţinutul va fi o poveste după ilustraţia pe 
care o văzusem pe coperta unei cărţi.

Revelaţia am avut-o cu două săptămâni mai 
târziu, după ce, la îndemnul insistent al gândului 
scrisesem câteva pagini. Şi tot la îndemnul gândului, 
la fel de insistent, am căutat pe internet, să văd dacă 
titlul „Stafia parfumată”se află şi la lucrarea altcuiva. 
Nu de alta, dar din experienţă ştiu că asemenea 
coincideţe sunt frecvente. Astfel am descoperit că 
titlul există, iar povestea se referă la Regina Maria. 

*** 

Emoţia mea a fost foarte mare şi este încă! Fără 
să mă las pe mâna imaginaţiei, cred în premoniţii şi 
în coincidenţe. Doar Dumnezeu ştie toate aceste taine 
ale omului, din ce rădăcini vine fiecare şi pe unde 
colindă spiritele!

Aşadar, cu regret, din cauza unei coincidenţe, 
am hotărât să găsesc pentru nuvela mea un alt titlu! 

Ioana Stuparu
 
  

Anton Rațiu, REVERIE
bronz H 50 cm 1996
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(Urmare din numărul 71-72)

E clar, toate drumurile duc 
undeva, nu există drum care 

să ducă nicăieri. Nu-mi fac griji, sunt 
relaxat, poate prea relaxat, mă interesează 
mai mult revista decât operația pe colonul 
meu, de mâine. Cel de azi trebuie să stea 
în banca lui. Cât poate el de cuminte.

Nu prea-mi rămâne timp să mă 
gândesc nici la laptop, nici la revistă și 
nici măcar la mine însumi. Apare imediat 
o îmbrăcată în violet, îmi spune că tot ce 
e fir de păr prin părțile care vor participa 
pasiv sau activ la operație, mai puțin părul 
din cap, sau, mai precis, de pe cap, va trebui înlăturat, că 
așa vrea dom’ doctor. Nu-i place să vadă vreun fir pe acolo, 
îl încurcă la bisturiere. 

Trece imediat la treabă, eu mă jenez puțin, nu sunt 
învățat cu așa ceva, nu mi s-a mai întâmplat niciodată. 
Ea sesizează stres-ul meu, îmi spune că face asta de vreo 
douăzeci de ani. Eu n-am ce să-i răspund, doar zâmbesc 
tâmp, în fața mea este o femeie, iar femeile, pentru mine, 
sunt de multă vreme flori care nu se ofilesc, ci trec doar în 
fruct. Am un respect profund pentru fiecare dintre ele și, 
fără să fiu lingușitor, așa cum m-a ironizat unul cu barbă 
anapoda și umor grobian, într-un comentariu postat de el 
FB (Facebook) la o poezie de-a mea dedicată conceptului 
de femeie, fac tot ce e posibil pentru a nu ofensa nici măcar 
cu o floare acest concept. Femeia din fața mea, care-și face 
meseria extrem de precis, de concis și de eficient, simte 
acest lucru, îmi zâmbește frumos, săzicem… profesional, 
eu îi dau o floare și ea trece mai departe. 

Curios, nu mă mai simt jenat. 
O sun pe Gi, îi spun că am intrat în linie dreaptă, 

că mâine, la prima oră – nu știu care o fi aceea, poate opt, 
poate nouă –, voi fi operat, că totul a intrat în malaxor și eu 
sunt foarte optimist. O sfătuiesc să stea acasă, să nu vină la 
spital, că, oricum nu numai că n-o va băga nimeni în seamă, 
dar va trebui să stea în picioare, pe un hol ticsit cu fel de fel 
de așteptători, veniți din toată țara, fiecare cu boala lui, cu 
gândul lui și cu egoismul lui. Îi mai spun că, noi, oamenii, 
am uitat să trăim în solidaritate, că unii dintre noi sunt cam 
speriați, ca și cum ar fi venit sau ar veni ciuma, poate a și 
venit, fiecare, din cei care au mai rămas pe aici, prin țară, 

încearcă să supraviețuiască, fără să-i pese 
prea mult de restul lumii. 

Ea îmi spune că a înțeles, dar eu 
știu că n-a înțeles nimic și că, mâine, cu 
noaptea în cap, se va târî până aici, că 
va aștepta răbdătoare pe hol până i s-or 
lungi urechile, dar tot nu se va lăsa până 
nu va penetra dispozitivul și va ajunge la 
Salonul 1. Pot să-i spun eu ce vreau, ea tot 
ca ea va face. Are prea multă experiență 
în îngrijirea bolnavilor din familia ei și a 
mea. Jumătate din viață și-a consumat-o 
încercând să amelioreze durerile cumplite 
ale acestor oameni, pe ultimul lor drum…

Și toate s-au răsfrânt și asupra ei. 
S-au dus articulațiile, abia se târăște, în baston, s-a dus 
inima într-o fibrilație cronică și cu ritm permanent – inima-i 
bate ca o piuă stricată –, dar ea tot nu-și aduce aminte de ea, 
ci are tot timpul grija celor din jur. Acum, și pe a mea. Sau 
poate că ea o are de foarte multă vreme, dar eu abia acum 
îmi du seama.

Necazul meu, apărut brusc și prin totală surprindere 
– ea mă credea un campion invincibil și mă considera 
speranța ei și sprijinul ei la greul cel mai greu – a dat-o 
complet peste cap. Încearcă să n-o arate, este foarte 
curajoasă, dar eu o cunosc mai bine decât mă cunosc pe 
mine însumi, pentru că este floarea mea, bucuria mea, casa 
mea și ideea mea de frumos și de sublim, și înțeleg perfect 
ce se petrece în sufletul ei. Cel puțin, așa cred. 

Sper să trec cu bine prin această experiență și să mai 
trăim împreună, tot atât de frumos și de profund ca până 
acum, anii care ne-au mai rămas. 

Timpul trece, totuși, prea repede, mult prea repede. 
Către seară, apare o asistentă suplă, jovială și pusă pe glume, 
mă identifică înapoia laptopului, îmi spune că e timpul 
de clismă, eu fac fețe-fețe și nu-mi vine să cred. E prea 
frumoasă, pentru a-mi face asta, și prea jovială, pentru a nu 
depăși momentul meu de jenă. O întreb dacă este neapărat 
necesar, îmi spune că musai, doctorul a hotărât, face parte 
din pregătirea colonului pentru un astfel de eveniment, 
doar toți ne spălăm și ne primenim, când mergem la bal, 
nu? Așa e și la spital. 

Are dreptate. Dar primenirea aia nu-i ca asta, să scoți 
rahatul și ce o mai fi pe acolo, cu ajutorul apei, dar, dacă 
altfel nu se poate… Oricum, pe acolo, prin colon, cred că 

LUMINĂ PENTRU ÎNTUNERIC
Partea a III-a

Gheorghe VĂDUVA
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nu mai este mare lucru. De vreo două zile, eu n-am mâncat 
mai nimic, am și uitat că este necesar și așa-ceva, am slăbit 
multe kilograme – de la 73 și ceva la 60 fix –, foarte bine, 
înseamnă că o să fiu mai ușor când am să ajung în Fisura 
albastră, dar acesta-i noul trend al vocației mele care s-a 
întors brusc la 180 de grade. 

Ea nu înțelege asta, nici eu nu-i spun, mă ia de braț 
și mă conduce, glumind și explicându-mi direct și amuzant 
cam ce va urma, până aproape de camera asistentei-șefe. 

- Am ajuns!
Intrăm, întâi ea, suplă și fâșneață, numai zâmbet 

și mișcări ondulatorii, ca în filozofia lui Conta, apoi și eu, 
rigid ca o mumie, mai mult rușinat decât curios, mai mult 
fascinat decât speriat. Este o încăpere mare, cu fel de fel de 
paravane și de instrumente de torturat intestinele, inimile 
și tot ce mai există la vedere sau la nevedere prin ceea 
ce se cheamă om ajuns pe patul de spital. Eu, unul, aș fi 
preferat să alerg o sută de kilometri pe coclauri, decât să 
fac slalom uriaș printre zâmbetele și glumițele elegante ale 
unei asistente frumoase, care ar fi trebuit să candideze la 
funcția de miss asistentă sau de miss între mise.  

Deși nu pare, la o privire mai atentă, îți dai seama 
că se apropie de patruzeci de ani, vârstă la care femeia 
este șampanie, are părul strâns într-un coc, ochii verzi sau 
albaștri, nu prea îmi este la îndemână să-i privesc și nici să 
le evaluez perfect culoarea (de fapt, nu contează culoarea 
lor, ci lumina și limpezimea din ei), costumul îi vine ca 
turnat pe un trup de manechin, iar jovialitatea, bucuria și 
deschiderea spre toate orizonturile fac restul. 

Sunt, practic, buimăcit. Și năucit. Îmi este jenă, 
rușine și chiar îmi vine să intru în pământ.

- Vă așezați cuminte, în poziția culcat, aici, pe pătuc, 
pe partea stângă, cu genunchii puțin îndoiți, va fi introdusă 
apă, puțin călduță, dați un semn când n-o mai suportați, 
apoi vă duceți în salon, la toaletă și dați drumul la restul… 
Asta-i tot. N-o să doară.

Nu zic nimic, ci doar fac ce-mi spune. Mă gândesc 
însă că o să am ceva probleme cu maratonul dintre locul 
de stație și Salonul 1, care se află la începutul începuturilor 
tuturor saloanelor, vizavi de cabinetul medicilor, tocmai la 
celălalt capăt al coridorului în L, puternic luminat și populat 
cu câțiva bolnavi care reînvață să meargă în condiții post-
operatorii, cu pungile după ei, și cu o mulțime de asistente, 
practicante, infirmiere etc. etc., zvârlugi, grăbite și foarte 
concentrate pe gândul care le duce acolo unde trebuie să 
ajungă. Sunt ca niște furnici într-un mușuroi…

Ies din cabinetul miss asistentei – iese și ea după 
mine –, mă prinde de braț, eu simt că nu mai pot reține 
toată cantitatea de apă sau de ce o fi – ea îmi spune că este 
apă, n-am de ce să-mi fac griji –, ajung în fine la toaleta din 
salon, dau drumul la ce a mai rămas, mai nimic, schimb 
pantalonii de pijama cu un chilot de fotbalist, până la 
genunchi, nu-mi pace, dar n-am altă soluție, apoi mă așez 
liniștit în patul de lângă geam și nu pot uita ochii luminoși, 
veseli și, mi se pare mie, un pic ironici ai misei care tocmai 
șerpuiește, prin ușa larg deschisă, în salon, înarmată cu un 
clexane, cu două tensiometre, cu un cuvânt de încurajare 
pentru mine și două pentru Curtean. Îmi face injecție – n-o 

simt –, ne ia tensiunea la amândoi – este la fel, de parcă am 
fi gemeni –, apoi ne spune „Noapte bună!” și ne lasă în voia 
sorții și a visului încă nevisat. 

Curtean coboară ca un urs de pe o piatră albă, își 
prinde cu cele două mâini ale sale, că două mai are, cele 
două pungi care-l urmează ca niște parașute de frânare. Le 
poartă cu demnitate, în pași de melc, pe coridor – plimbarea 
dinaintea somnului cu calmant, altfel n-o să vină mister 
Ene –, apoi se întoarce, abordează metodic patul-vip, 
dar mai înainte îi reglează electronic înclinarea, schimbă 
două vorbe cu mine despre Sarmisegetusa Regia și despre 
conacul său de undeva, dintre București și Târgoviște, sau 
Găești, nu rețin exact, apoi adoarme – efectul calmantului 
din perfuzia anterioară –, în timp ce eu mai simt încă 
rușinea cursei mele contra-cronometru, cu apa călduță în 
colon – ce a mai rămas din ea și n-a fost risipită între cele 
două extremități ale coridorului în formă de L al secției 
Chirurgie 1 de la etajul doi . 

Nu mă mai gândesc la nimic – nici la ce a fost ieri, 
nici la ce este azi –, în schimb, îmi vine în minte o idee 
de vers, o iau la întrebări, îi dau prima formă și o pun pe 
laptop. Nu amân însă desfășurarea, ci o continui până 
dincolo de miezul nopții, când greierii își reiau concertul și 
stelele ajung la apogeul zilei lor stelare. La noi, în salon, e 
noapte cu lumini aprinse, perfuzii și gânduri. 

Mâine va fi rândul meu. 
Mâinele vine frumos, prima mea noapte la Chirurgie 

1 a fost jumătate vers, jumătate somn fără vis, iar dimineața 
mi se pare frumoasă și plină cu de toate. Cu un soare care 
bate în geamul din partea cealaltă a clădiri, nu-l văd, dar 
îi simt și acum, ca un ecou sau ca pe un efect remanent, 
incandescența de ieri și de ailaltă ieri. Deja le-am uitat, 
în favoarea algoritmului pre-operatoriu, precizat ieri de 
doctorul Miracol, pe care-l urmez cu sfințenie.

- Sunt asistenta de la sala de operații. Gata, a venit 
vremea, vă rog să mă urmați. Trebuie să discutați întâi cu 
anestezistul. Vă conduc la el. De acolo veniți direct în sala 
de operații. Este vizavi. 

O urmez. După 20 de pași, îmi arată, pe dreapta, 
locul sălii de operații, iar pe stânga, cabinetul anestezistului. 
Rețin.

- Intrăm aici, la anestezist. Nu e, momentan, în 
cabinet, dar vine imediat. Vă rog să luați loc, aici, pe 
băncuță, și să-l așteptați. După ce discutați cu dumnealui 
și completați un formular, veniți direct la sala de operații. 

- Am înțeles. 
- Ne vedem acolo. 
Mă așez pe băncuță și, așa cum mi-a spus asistenta, 

aștept. Pentru că și așteptarea face parte din terapia de 
vindecare a oricărui păs și a oricărei boli. 

Apare și anestezistul, își cere scuze că a întârziat – 
n-a întârziat deloc, de vreme ce nu s-a stabilit precis ora, 
minutul și secunda acestei întâlniri –, dar omul este atent, 
politicos și elevat. 

În încăperea micuță, situată undeva, în holul scărilor 
din miezul clădirii, se află foarte puține lucruri la vedere 
– câteva cărți și alte obiecte de folos meseriei de medic 
anestezist –, anestezistul fiind, cum bine se știe, condiția 
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esențială a posibilității efectuării operației (nici o operație 
nu se face fără el) – și, mi se pare mie, un aer oarecum 
proaspăt de siguranță și încredere. Asta face bine. 

Îmi pune câteva întrebări de rutină. Dacă sunt 
alergic la…, la… și la…, nu sunt alergic la nimic, nici 
măcar la mine însumi, dacă am mai trecut printr-o anestezie 
totală…, nu, n-am luat cunoștință cu așa ceva, în cei peste 
79 de ani mei, în ianuarie vor fi 80, dar niciodată nu e prea 
târziu… Întrebările continuă, am un răspuns pentru fiecare, 
totul este în regulă, N-am de ce să mă tem, n-am de ce să 
nu semnez.

Semnez și gata. 
Părăsesc încăperea optimist, trec dincolo de ușa care 

separă holul scărilor din miezul clădirii de coridorul în L 
al secției Chirurgie 1, îmi iau inima în dinți, mușc puternic 
din ea și trec Rubiconul, spre patul procustian de vindecare 
prin extracția tumorii care s-a proțăpit, habar n-am cum și 
de ce, în colonul meu.  

Este un coridor de câțiva metri, cu lambriuri, 
la capătul căruia asistenta șefă de la sala de operații îmi 
urează sănătate și bun venit, cu tonul cel mai firesc din 
lume, dar care poartă în el, simt eu, și o încărcătură de 
căldură și compasiune. Este pentru prima dată când, într-un 
spital, simt așa ceva, iar acest sentiment nu mă îngrijorează, 
în sensul că, la vârsta mea, se poate întâmpla orice într-o 
sală de operații – o intervenție chirurgicală, oricât de 
perfecționată ar fi tehnica, de ascuțit bisturiul și oricât 
de curajoasă, de calificată și de sigură ar fi mâna care îl 
folosește –, se poate întâmpla orice. 

Eu nu mă gândesc defel la asta, de fapt, nu mă 
gândesc la nimic, ci doar sunt atent la ce-mi spune asistenta 
albastru-cerulium, care știe tot și-mi spune tot ce trebuie 
să fac, tot ce urmează și, mai ales, tot ce este important, 
metodic și nuanțat, așa cum fac învățătoarele. Mie îmi vine 
să râd. Ea sesizează asta, și eu sesizez că ea sesizează, dar 
nu-mi spune nimic. 

Îmi pun pijamaua și papucii într-un coș, primesc un 
halat care se încheie la spate și sunt gata să trec în sala de 
operații pe care, deja, am explorat-o totalmente cu ochiul 
stâng și cu un sfert din cel drept. Apoi îmi amintesc că, 
înainte de operație, poate ieri, trebuia să mi se facă un 
examen CT, așa cum au scris pe biletul meu de ieșire cei de 
la gastroenterologie și cum mi-a spus și doctorul Miracol. 

Dar, chiar când să fac trecerea de la poziția verticală 
la cea orizontală, impusă de configurația lejeră a mesei de 
operații, doctorul cu mustață și cu ochi calzi, apărut de 
nu știu unde, voi afla mai târziu că a fost mâna a doua, la 
aceasta operație și la cele care au urmat, îmi spune că, în 
fine, s-a obținut aprobarea pentru tomografie și că va trebui 
să mergem imediat acolo. 

Îmi reîmbrac rapid pijamaua, îmi reiau gândurile 
de unde le-am lăsat și le redirecționez spre tema CT, pe 
care am mai făcut-o odată, cu aproape un deceniu în urmă, 
în zona scăfârliei, din cauza unei dureri pe undeva pe la 
tâmple – ce să-i faci, de la o anumită vârstă, și tâmplele nu 
numai că albesc, dar mai și dor – și chiar m-am bucurat de 
această clipă extrem de importantă, după mintea mea. 

Intrăm în clădirea în care este amplasat tomograful 

– o știu de foarte multă vreme, chiar de la începutul 
începuturilor imagisticii medicale militare, când lucra aici 
prietenul meu special, doctorul Ion Codorean –, sunt ușor 
emoționat de această întâlnire după atâția ani, cunosc nu 
doar configurația clădiri, ci și interiorul ei, chiar și grădinița 
specială din mijlocul ei (nu știu dacă, azi, o mai fi) și abia 
aștept să revăd sala tomografului. 

Doctorul cu mustață și nume de murg îmi spune să 
iau loc pe o bancă din sala de așteptare de la intrare, întrucât 
la CT este, acum, cineva și, când se încheie examinarea 
acelui pacient, voi fi chemat și eu. 

Mă așez cuminte pe o bancă de acolo, sub ramura 
unui ficus, și îmi retrăiesc amintirile legate de acest spațiu. 
Sunt multe și frumoase. Chiar foarte multe și chiar foarte 
frumoase. Eu nu eram, pe atunci, pacient, ci doar prieten al 
șefului imagisticii, redactor și reporter la ziarul armatei și 
visător în stele necăzătoare. 

Cum au mai trecut anii!... 
- Vă rog să poftiți! – îmi spune un doctor în alb 

– observ că el și-a păstrat culoarea albă –, arătându-mi 
politicos sala tomografului. Mă conformez. 

Tomograful este amplasat ca un tun de mare calibru, 
de talia celor din Primul Război Mondial, transportate pa 
calea ferată, în mijlocul sălii, luminat puternic de becurile 
din tavan. Pare un împărat, în sala tronului, gata să ia o 
decizie privind încă una din marile lui bătălii. Nu cred că 
este o bătălie atât de mare pentru el – toată ziua face asta –, 
dar pentru mine chiar e. Și, ca pentru orice bătălie, trebuie 
să te pregătești și să-ți re-rostuiești gândurile. Așa fac și 
eu…

- Vă punem o branulă, îmi spune omul în alb. Este 
necesară pentru injectarea soluției de contrast. 

Nu zic nimic, iau doar act. Omul în alb este extrem 
de rapid și de îndemânatic. Abia de simt înțepătura, apoi 
rămân așa, culcat pe spate, în așteptarea examinării.

O voce automată sau automatizată îmi spune să trag 
puternic aer în piept și să-l mențin așa. Fac ce-mi spune, 
mecanismul mă introduce în interiorul tubului, se aud 
câteva zgomote care au semnificația lor, nesemnificativă 
pentru mine, apoi mecanismul mă extrage, ca un recul 
de tun, și vocea îmi dă permisiunea să respir. Procedura 
se repetă de câteva ori, vocea este gravă, clară și, mi se 
pare, un pic îngrijorată, chiar dacă știu foarte bine că, la ora 
actuală, inteligența artificială nu a atins acel prag pentru a 
simți și transmite îngrijorare. Dar, mai știi?!

Omul în alb îmi spune că examinarea s-a terminat, 
îmi urează sănătate și îmi dă permisiunea să mă întorc 
pe secție. Îi mulțumesc frumos, fac drumul invers, ies 
din clădirea CT-ului și o iau încet, fără gânduri, temeri 
și sensibilități, spre sala de operații. N-am fost niciodată 
fricos. Nici acum nu sunt. Și nu sunt, pe bune, nu că așa 
vreau eu. Abia acum, după atâția ani, conștientizez acest 
lucru. Abia acum conștientizez riscurile foarte mari pe care 
mi le-am asumat, încă de când eram copil, aproape fără să-
mi dau seama de ele.

Mă ajunge din urmă doctorul cu mustață și nume de 
murg în plin galop, îmi spune că a rezolvat niște formalități, 
și mă duce pe un drum ceva mai scurt spre sala de operații. 
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Îmi las din nou pijamaua și papucii în cutia de mai înainte, 
reîmbrac halatul care se încheie la spate, ajung la masa 
care seamănă cu un elevator, cu lumini și fel de fel de 
dispozitive, vine anestezistul, se uită la mine și eu la el, îmi 
zâmbește, se apropie apoi o asistentă frumoasă (de ce, oare, 
în aceste momente atât de importante din viața unui om, 
asistenta care-i este alături este atât de frumoasă?!), cu o 
mască ce seamănă, într-un fel cu cea pe care mi-am pus-o și 
eu, de bună voie și nesilit de nimeni, atunci când am zburat 
cu MiG-21 și cu MiG-29, avioanele cele mai performante 
din înzestrarea Armatei României de la acea vreme, numai 
că este una transparentă, sau cel puțin așa mi se pare mie, 
o apropie de nasul meu, fără să-mi atingă fața și îmi spune 
să respir normal. Așa și fac, n-am cum să respir în buiestru 
țăcănit, dar este o noutate absolută pentru mine, întrucât, 
niciodată, în viața mea de până acum, n-am trăit o astfel de 
experiență. Dar, oricum, niciodată nu este prea târziu.

Reflectez puțin la clipă, cred că privesc ochii 
asistentei care privesc, la rândul lor ce vor ei – nu-mi dau 
seama –, apoi firul se rupe brusc…

…Mă trezesc tot așa, brusc și fără amintiri din 
timpul somnului indus, constat că sunt întreg, nu-mi 
lipsește nici un accesoriu, sunt învelit într-un cearșaf, iar 
doi brancardieri mă transferă de pe patul cu dispozitive pe 
o targă ambulantă, cu roți. Nu știu ce au făcut ei, cei din 
echipa de intervenție, în acest timp – pe doctorul Miracol 
nu l-am văzut la față azi (probabil că așa e obiceiul sau 
regula în astfel de situații) –, targa începe să ruleze, îi aud și 
îi simt roțile, recunosc traseul de vreo 20 pași de la ieșirea 
din sala de operații până la Salonul 1, intru netriumfal 
în salon (sau, cine știe, poate triumfal, dar nu-mi dau eu 
seama; o să aflu în timp), brancardierii mă mută, cu grijă, 
în patul de lângă geam, încep să realizez că n-am nimic, că 
am trecut cu bine peste asta, iar oamenii aceștia și-au făcut 
cum trebuie treaba. 

Pijamaua și papucii ajung o dată cu mine în salon, 
sunt la îndemână, așa că, imediat ce o să realizez că sunt în 
stare, am să trec la condiția normală, de pijamalist salonist 
post-operator.

Odată cu mine, cu targa și cu brancardierii, în același 
pachet transferabil, au sosit două pungi – una de drenaj, alta 
de urină –, îmi dau seama imediat, pentru că am văzut ieri, 
aceleași parașute de frânare și la confratele meu de salon, 
dacul Ion Curtean, care fac efectiv corp comun cu mine. Nu 
știu cât am să le port și când le voi larga, dar știu că am să 
le port. Desigur, până la externare. Iar asta o să fie destul de 
rapidă, trebuie să eliberăm saloanele pentru alții, care sunt, 
la fel ca noi, în gravă suferință.

În timp ce eu trec de la condiția de operat acum 
cinci minute la cea de salonist post-operație, apare, pe ușa 
larg deschisă, Gi. Sunt uimit și, în același timp, contrariat, 
întrucât mi-e greu să înțeleg cum s-a târât până aici, cum 
a trecut de toate filtrele care interzic accesul muritorilor de 
rând, în afara orelor planificate pentru vizite – zilnic de la 
16.00 la 18.00 etc. etc. Mai ales că n-are nici papuci albaștri 
și nici nelipsitul halat pentru vizitatori și pentru toți cei 
care trec dincoace de pragul celor două uși, de la cele două 
intrări, accesorii protectoare pe care trebuie, obligatoriu, să 

le poarte. Ceea ce mi se pare a fi foarte firesc, dacă n-ar fi o 
formalitate pe care vizitatorii o îndeplinesc nu pentru că așa 
trebuie, ci pentru că așa este regula. 

Mă privește cu doi ochi uimiți și speriați, se 
prăbușește pe singurul scaun din salonul nostru – un taburet 
rotund și destul de fragil –, dar ea n-are ochi decât pentru 
mine, iar eu nu mai văd nimic altceva în afară de ochii ei 
uimiți, speriați și ușor înlăcrimați. O întreb ce caută aici, 
apoi îmi dau seama că întrebarea mea este una vrednică 
de un dobitoc, mi se umple inima de emoție și îmi vine 
să sar de pe patul lui Procust și s-o îmbrățișez. Este foarte 
bolnavă, cu fibrilație atrială cu ritm permanent, cu diabet, 
cu glandă, cu hernie de disc, cu gonartroză și coxartroză 
și cu câte altele, ia 30 de pastile pe zi, eu fiind, până acum 
două săptămâni, auto-considerat sănătos tun, speranța ei, 
sprijinul ei – așa cum și ea a fost, toată viața, pentru mine, 
pentru fiul și pentru nepotul nostru, pentru părinții ei și 
pentru toți cei care au avut nevoie de ajutorul ei –, iar acum, 
iată, ea trebuie să suporte și necazul meu. 

După cum s-a comportat de-a lungul acestei vieți, 
Dumnezeu ar trebui s-o avanseze la rangul de sfânt în în 
lumea oamenilor. Pentru mine, ea este, de o viață, omul cel 
mai important, cel mai brav și cel mai sfânt de pe pământul 
oamenilor. Și așa o să rămână mereu.  

Îi spun că sunt bine, că totul este în regulă, că 
operația a decurs normal, după cum se vede, sunt viu și 
bine dispus și că, în două-trei zile, voi fi externat. Ea nu zice 
nimic, se bucură că am ieșit teafăr de acolo, așa cum și eu 
m-am bucurat când ea a ieșit vie, dar extrem de slăbită, la 
limita rezistenței și a supraviețuirii, din cele patru operații 
pe care le-a suportat – ultimele două într-o singură lună –, îi 
fac semn că trebuie să plece, pentru a nu atrage vreo vorbă 
nepotrivită din partea personalului. Nu este timp de vizită, 
iar eu țin la respectarea cu sfințenie a regulilor. 

Ea mă înțelege, îmi face un semn cu mâna, își 
oprește cu greu lacrimile și iese șchiopătând, sprijinindu-se 
cu amândouă mâinile in bastonul pe care îl poartă de câțiva 
ani… 

După plecarea ei, îmi revin greu. Mă gândesc la 
suferința ei, la efortul pe care va trebui să-l facă până la 
poarta spitalului, apoi la singurătatea ei din casa noastră. 
Mă gândesc că nu mai sunt lângă ea, diseară, după serial, 
și, mai ales, cât de greu îi va fi să ajungă până acasă, dacă 
nu găsește un taxi. Mă gândesc la punctele sensibile din 
talpa piciorului ei, pe care, în fiecare seară, le masam, 
acesta fiind unicul mod cât de cât eficient de a-i ameliora 
furnicăturile din gambe și de pe șira spinării și durerile în 
valuri din umeri și din genunchi, astfel încât ea să poate 
dormi măcar câteva ore pe noapte. Nu are cine să facă asta 
în locul meu… Mă gândesc că, atunci când o să i se facă 
sete și îi va fi tare greu să coboare din pat și să se ducă 
aproape târâș până la chiuveta din baie – bucătăria este 
prea departe, tocmai la capătul holului din strâmtul nostru 
apartament –, pentru a-și lua un pahar cu apă… Treaba 
asta o făceam eu – și trebuia să o fac foarte des, diabetul ei 
controlabil prin medicamente cerea apă, foarte multă apă, 
ca și cum ar fi fost un foc aspru și intens, care nu se dorea 
stins, ci doar întreținut…
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…Curtean nu-mi spune nici un cuvânt, ci doar 
coboară din patul-vip al salonului, se duce până dincolo de 
ușă, face câțiva pași cu parașutele de frânare după el – deja 
și-a revenit, este foarte puternic și foarte rezistent la cei 
84 de ani ai lui, parcă ar fi un dac autentic (chiar este!) –, 
constată cu voce tare că totul este în ordine, că năbădăiosul 
lui colon este din nou integral și la locul lui.  Apoi mi se 
adresează mie, cu tonul cel mai firesc din Univers:

- Gata, eu mi-am făcut stagiul aici, sunt bine, îi 
dau bice, mâine plec. Este timpul să refacem schimbul de 
paturi, pentru că eu nu mai am nevoie de scripete să cobor, 
iar dumneavoastră aveți.

- Mă simt foarte bine aici, încerc eu să-i contracarez 
intenția și fapta, dar el nici nu vrea să audă. 

Dar, în cele din urmă, accept. Patul-vip e tocmai ce-
mi trebuie mie acum, iar el se poate mulțumi și cu celălalt, 
cu cel de la geam, așa cum și eu am făcut-o ieri. Numai că 
eu, ieri, nu eram operat. El, în schimb, este.

Nu comentez prea mult, ci, în cel mai scurt posibil, 
adică imediat, facem schimb de paturi. 

Una dintre femeile în violet aduce imediat 
cearceafuri noi și, în câteva minute, eu îmi reiau locul 
în patul-vip, iar Curtean trece în celălalt. Găsește rapid 
sistemul de înclinare corespunzătoare, se așază comod, 
apoi trece la orizontală. 

Are în mâini volumul meu de versuri „Unde unde 
n-are unde”, pe care tocmai i l-am dat, cu o dedicație atentă. 
Îi place dedicația, îi place și titlul, îi place și conținutul. 
După mai bine de o jumătate de secol de trudă pe cuvântul 
scris, îmi dau seama imediat dacă unui cititor în place sau 
nu un text, dar și dacă textul este de doamne-ajută, așa și 
așa, sau chiar este bun, demn de luat în seamă. 

Coboară din pat – de data aceasta destul de lejer –, 
deschide cartea la o pagină oarecare, aruncă o privire peste 
text, apoi începe să citească. Uluitor! El mă privește cu 
coada ochiului, în pauzele dintre două versuri, își dă seama 
că m-a impresionat și, înainte de a trece la strofa următoare, 
îmi spune că este meseriaș, că în viața lui, a fost și actor pe 
la câteva teatre din Statele Unite, țară unde și-a petrecut 20 
de ani din viață, înainte să se întoarcă acasă, în România. 

Încă odată, îmi dau seama ce poate face un actor 
dintr-un text pe care alții l-ar parcurge așa, fără să-i 
înțeleagă nici rostul, nici profunzimea, nici esența. El le 
înțelege pe toate, chiar mai bine ca mine, cel care am scris 
textul, îmi spune unde-l duce gândul citind aceste versuri, 
ce semnificații li se pot asocia, și, imediat, devine jovial și 
entuziast. Dezvoltă tema, trece de la una la alta, așa cum 
sunt și versurile pe care tocmai le-a citit ca și cum ar fi fost 
pe o scenă – dar el a înțeles perfect de ce sunt așa și eu mă 
bucur că a înțeles din prima, fără a face o analiză minuțioasă 
pe text, ceea ce arată că a fost un actor inteligent –, apoi se 
oprește, deschide cartea la o altă pagină, se întinde pe pat, 
parcă obosit, dar, de fapt, trece la o nouă idee, găsită tot 
acolo, în rânduri sau printre rânduri. 

Durerile dor, chiar și atunci când calmantul 
administrat prin perfuzie își face efectul, inima bate și 
minutele trec. 

Apare și doctorul Miracol – este prima dată când îl 

văd în această zi –, mă întreabă cum mă simt, îi răspund că 
sunt bine, îmi explică, pe scurt, ce va urma, mă asigură că 
totul este și va fi în regulă și că au fost luate toate măsurile 
necesare. 

Perfuzii, perfuzii și iarăși perfuzii. Probabil că astea 
țin loc și de mâncare, de vreme ce, de când sunt aici, adică 
de ieri dimineață, am uitat cu desăvârșire că omul mai 
și mănâncă. Ce bine ar fi! De multe ori m-am gândit că 
preocuparea esențială a omului de pe Terra n-ar trebui să 
fie competiția sau bătălia cu celălalt din el sau din afara lui, 
ci un pact cu Soarele, stăpân și creator al lumii pământene, 
pentru a se obține un permis valid și pe termen lung de 
folosire a energiei lui ca resursă vitală pentru om, nu numai 
ca dătătoare de căldură și energie, ci și ca hrană. Deja sunt 
vreo trei mii și ceva de pământeni care se hrănesc, pe bune, 
cu lumina Soarelui, mai exact, cu energie solară… Poate 
este doar un semn că se poate… Sau o mică breșă spre un 
alt univers… Într-un univers viitor…

Aseară, când una din femeile în violet a deschis ușa 
și a zis „Poftiți la masă!”, eu am făcut ochii mari, ca și 
cum aș fi auzit pentru prima oară aceste cuvinte, Curtean a 
mormăit ceva în barbă, doamna violetă s-a uitat la noi ca la 
Sfinx, apoi și-a continuat runda pe coridor și, probabil, și 
prin celelalte saloane. Oricum, eu n-aveam ce să caut acolo, 
la sala de mese, nici nu știu unde este, pentru că, a doua 
zi, adică astăzi, trebuia să intru în operație, iar operația de 
colon, pe colon sau în colon – nu știu care este termenul cel 
mai potrivit – este incompatibilă cu colonul plin. 

În fine, nu mă interesează acest punct din programul 
acestei zile.  

În următoarea jumătate de oră, constat însă că pulsul 
meu a luat-o razna. Nu este prima oară când o face; este însă 
pentru prima oară când mă îngrijorează. Inima mea, inimă 
de alpinist și de maratonist, până într-un anumit moment, 
nu a dat niciodată vreun semn că n-ar fi cu mine sau că n-ar 
fi mulțumită de mine. M-a ajutat mereu, necondiționat și 
fără comentarii. Chiar și atunci când pulsul îmi bătea cu 
ciocanele în tâmple, în Surplombele de Aur sau în Fisura 
Albastră, ea își făcea treaba chiar mai bine decât mi-o 
făceam eu și știam precis că mă va ajuta să trec peste orice 
limite, așa cum mă ajutase atâția ani. 

Dar nu toate din universul acesta numit om – fiecare 
om fiind unic și irepetabil în Univers, el însuși fiind, de 
fapt, o replică strict personalizată a Universului – sunt 
compatibile cu faptele, cu devenirile, cu întâmplările și 
meandrele vieții. La un moment dat, a venit momentul când 
și eu, nedepinzătorul de nimic, a trebuit să aflu că nimic nu 
este bătut în cuie pe lumea aceasta, nici măcar convingerea 
în miezul căreia exiști. Acest adevăr, pe care îl auzisem de 
atâtea ori, nu făcuse însă parte, până atunci, și din viața 
mea. Era unul exterior, asimptotic la condiția mea. 

De la o vreme, constatasem că ochiul meu drept, 
adică ochiul meu director, avea mici probleme cu precizia 
vederii pe literele mici și pe unele detalii de la distanță. 
Mi-am zis că este timpul de înlocuit cristalinul – o operație, 
azi, de rutină, care durează doar 8-10 minute – și, în ziua 
următoare, după ce dai pansamentul jos, vezi și ceea ce, la 
această vârstă, n-ar trebui să vezi. Adică acele detalii care 
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mai mult te încurcă decât te descurcă. 
Un foarte bun prieten mi-a spus că doctorița 

x este cea mai cea dintre cei mai cei și cele mai cele în 
acest domeniu, mi-a pus chiar și o vorbă bună, pentru 
că o cunoștea, eu m-am prezentat la adresa respectivă – 
undeva pe o stradă dintr-o altă inimă a Bucureștiului –, am 
plătit taxa de 150 de lei, am așteptat să-mi vină rândul la 
trecerea prin niște aparate, apoi am fost condus într-o altă 
cameră, unde se afla, între tot felul de dispozitive, și un 
panou cu litere și cifre, iluminat, așa cum sunt mai toate din 
cabinetele în care ți se verifică văzul. Cu ambii ochi vedeam 
toate literele și semnele de acolo, de pe toate rândurile, 
cu ochiul stâng la fel, dar cu dreptul pe ultimele două nu 
le vedeam tocmai clar. Domnișorica de acolo, probabil o 
doctoriță stagiară, mi-a spus, la un moment dat, adică în 
finalul acestor examinări, că vederea ochiului stâng este de 
75 la sută, iar a ochiului drept undeva, între 15 și 20 la sută. 
Pe mine m-a umflat râsul și i-am amintit că, adineaori, cu 
ochiul stâng am văzut tot ce era pe panou, iar cu dreptul 
toate rândurile, mai puțin ultimele două, unde, unele dintre 
semne, îmi păreau a fi cu contururile ușor estompate. 

- Da, dar aparatele așa indică! – a replicat ea, 
convinsă că eu trebuie s-o și cred. 

- Trimiteți aparatele la doctor, domnișoară! Am 
impresia că ele au mai multe probleme decât mine. 
Sau…, poate dumneavoastră credeți că eu cred cam 
tot ce-mi spuneți… Nu cred, ba chiar mă îndoiesc de 
concluzia dumneavoastră, dar, în fond, eu am venit aici, 
nu dumneavoastră m-ați obligat să vin… Și, oricum, am 
cataractă, iar schimbarea cristalinului pare a fi necesară sau 
măcar utilă…

Discuția s-a terminat aici. După vreun sfert de oră, 
am fost chemat în cabinetul doctoriței care urma să mă 
opereze. M-a primit cu amabilitate, am schimbat câteva 
vorbe frumoase, apoi m-a planificat către sfârșitul lunii 
următoare, în miezul de vară al anului 2014. 

Operația a decurs normal. Pe parcurs, m-a întrebat 
cum mă simt, i-am spus că foarte bine, i-am mai spus că 
știu ce face, am studiat, pe Internet vreo două duzini de 
astfel de intervenții. Ea s-a bucurat, mi-a spun că a ajuns la 
etapa curățirii locului după extragerea vechiului cristalin. 
De la momentul respectiv, până la final, în afară de sunetele 
care însoțeau, într-un limbaj numai de ele știute, n-am mai 
schimbat nici un cuvânt.

De aici am ajuns într-o rezervă exact ca aceasta, dar 
cu patru etaje mai sus. Era liniște, multă liniște, de parcă 
totul ar fi fost pustiu. Doctorița mi-a spus că nu trebuie să 
stau neapărat în cameră, că pot să cobor în curte, să mă 
plimb prin parc. Așa am și făcut. 

Către seară a trecut pe coridor un zgomot de 
cărucior. De obicei, imediat după operație, pacienții din 
București, plecau acasă și se întorceau a doua zi, pentru 
scoaterea pansamentului. Eu am optat pentru internare, iar 
doctorița a fost de acord.

Odată cu lăsarea serii, au apărut însă niște lucruri 
curioase. Când stingeam lumina, pe tavan apăreau niște 
imagini ciudate, un fel de ferigi într-un kaki aproape negru, 
care se mișcau ca și cum, acolo, sus, pe tavanul încăperii, 

ar fi bătut vântul. Aceste imagini apăreau și când închideam 
ochiul stâng. M-am dus la geam și am privit, în luminile 
serii, partea de oraș care se vedea prin fereastră. Când am 
închis ochiul stâng, n-am mai văzut-o, în schimb, am zărit, 
ca într-un amurg kaki, o pădure, tot kaki, de un kaki apropiat 
de negru, care-și legăna ramurile parcă în bătaia ușoară a 
unui vânt de nicăieri. Mi-am dat seama că s-a întâmplat 
ceva, că ochiul meu nu este în regulă, practic, n-ar trebui să 
văd nimic cu ochiul drept, este acoperit de un pansament, 
iar cu stângul ar trebui să văd ce am văzut toată viață, adică 
lucruri reale și nu fantasmagorii. 

Ca să mă conving că tot ceea ce văd eu în acele clipe 
cu lumina stinsă sunt fantasmagorii, probabil imagini care 
se aflau doar la mine în creier, am privit din nou pe geam, 
am închis ochiul neoperat, dar am continuat să văd aceeași 
pădure kaki spre negru. Mi-am imaginat că, acolo, în acea 
pădure, ar trebui să fie și o casă cu acoperișul roșu, pentru 
că așa vreau eu, iar casa aceea a apărut imediat. M-am 
reconvins, în minutele următoare, că nu este normal ceea 
ce mi se întâmplă, am aprins și am stins lumina de câteva 
ori, am continuat o vreme experimentele, apoi am ieșit pe 
coridor, am cutreierat de câteva ori coridorul lung, în formă 
de dreptunghi fără o latură mare, am bătut la câteva uși, am 
căutat camera de gardă, nici acolo n-am găsit pe nimeni 
și, în fine, am renunțat și m-am înapoiat în rezervă. Mi-
am zis că, până la orele 07.00, când trebuie să-mi fie scos 
pansamentul au mai rămas doar câteva ore, am încercat 
să ațipesc, am reușit, m-am trezit la 05.00, m-am plimbat 
prin cameră, aș fi vrut să folosesc laptopul, aveam mult de 
lucru, dar nu știam dacă mă pot descurca cu un singur ochii 
capabil să vadă, apoi am renunțat la idee și am încercat 
să-mi umplu timpul cu amintiri. N-am reușit. Pe marginea 
pansamentului, a apărut însă lumina. M-am bucurat. Am 
fost chemat la 07.30. Am urmat-o, în pas controlat pe 
rezidenta care m-a chemat, m-am așezat pe o bancă, iar ea 
mi-a desfăcut ușor pansamentul și m-a întrebat bucuroasă: 

- Ce vedeți? 
Nu i-am răspuns imediat, pentru că vedeam doar o 

pată neagră ca smoala, zdrențuită la exterior, înconjurată de 
lumina zilei. Convins că ce văd este ceea ce există în mod 
real, i-am răspuns liniștit.

- Cu stângul văd perfect, cu dreptul, văd doar o pată 
neagră pe un fond luminos. 

- Probabil, de la pansament – mi-a spus ea formal, 
fără să se îngrijoreze. Trebuie s-o așteptăm pe doamna 
doctor. Mergeți în salon. Vă chem imediat ce vine.

M-a chemat pe la orele 11.00. Doctorița a privit, 
printr-un aparat, interiorul ochiului meu, mi-a spus că 
operația este perfectă, cristalinul este exact la locul lui… 
Apoi, în continuare, cu vocea un pic tremurată, a exclamat:

- Ocluzie pe artera retiniană centrală, către vârful 
ei! N-are nicio legătură cu operația! Dar s-a produs! Dacă 
interveneam în șase ore, erau șanse să nu rămână urmări, 
acum… 

Desigur, n-are nicio legătură cu operația propriu-
zisă.  Retina se află în partea din spate a globului ocular, 
iar cristalinul, în partea din față. Cele două pensete cu 
care a operat doctorița n-aveau cum să atingă, în viziunea 
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mea, artera retiniană centrală sau alt vas de sânge legat de 
aceasta, astfel încât să se formeze un cheag de sânge care 
să emigreze imediat către vârful arterei retiniene centrale… 
Probabil că un astfel de cheag s-a format pe timpul 
anesteziei. Și așa a fost extrem de dureroasă, iar în urma ei 
s-a format un hematom care a durat aproape toată vara… 

N-aveam cum să-i spun asta doctoriței, mai ales în 
fața stagiarilor și a studenților. Doctorița m-a întrebat ce 
am simțit în timpul nopții. Am povestit sintetic, timp de 
câteva minute.  

Grupa de studenți a ascultat cu respirația oprită, dar 
fără a fi afectați în vreun fel. Și-au intrat deja în rol, mi-am 
spus eu zâmbind. Nu te întâlnești toată ziua cu un astfel de 
eveniment. 

- Trecem imediat la aplicarea procedurii! – a spus 
doctorița. Rămâneți internat. Mai întâi, domnul general 
trebuie să fie condus la un cardiolog, s-a adresat ea unei 
doctorițe din echipă. Avem nevoie urgentă de rezultatul 
examenului cardiologic. Contactați-l pe doctorul Țintoiu!

M-am bucurat când am auzit numele prietenului 
meu de odinioară, din vremea când eram în activitate, 
dar nu-mi prea ardea, în acele momente de reîntâlniri și 
de nostalgii. Oricum, cu doctorul Țintoiu nu mă întâlneam 
în calitate de bolnav – eu n-am fost bolnav niciodată –, ci 
în calitate de jurnalist militar și de prieten. Țintoiu nu era, 
probabil, în spital, așa că m-a văzut un alt cardiolog faimos, 
șef de secție. 

La câteva zile după ieșirea din spital, m-am dus la 
un cardiolog – și el vestit –, la care mă duceam periodic, 
care mi-a spus că, în mod normal, acel accident nu trebuia 
să se întâmple, dar s-a întâmplat. Au urmat un examen 
holter, un test la efort, cardiograme, analize etc., care au 
arătat că inima mea se comportă normal, ca pentru vârsta 
mea, iar eu n-aveam de ce să-mi fac griji.  

După o lună de la această operație de schimbare 
zadarnică de cristalin, am trăit s-o simt și pe-asta. Mă 
întorceam de la un vechi coleg și prieten de jurnalistică. 
În stația de autobuz, am simțit cum îmi crește brusc pulsul. 
Era pentru prima oară în viața mea când îmi creștea pulsul, 
așa, din senin, fără ca eu să escaladez un traseu de cățărare 
de gradul șase, care scoate untul din tine, fără să alerg 30-
40 km, când pulsul deja se stabilizează pe treapta rapid, 
și nici măcar să urc în alergare, din două în două trepte, 
scările blocului, până le etajul 9, pentru a ajunge înaintea 
liftului, cum făceam odinioară... 

De atunci, l-am monitorizat cu mare grijă. Nu te 
joci cu așa ceva. Nu m-am lăsat nici de alergări, nici de 
sală, nici de obișnuitele mele exerciții fizice din timpul 
zilei. Dar vine o vreme a multului puțin. Și atunci trebuie 
să fii prudent cu propria ta prudență. Fibrele nu mai sunt 
suficient de elastice, arterele nu mai suportă chiar orice, 
entuziasmul se recalibrează, chiar dacă gândul umblă în 
continuare după cai verzi. Umblă degeaba, nu mai poate 
pune șaua pe ei…

…Curtean observă că nu mă simt prea bine și mă 
întreabă ce am și de ce. Îi spun. O ia încet pe coridor și 
vine însoțit de o asistentă. Asistenta cuplează monitorul la 
degetul meu și acesta începe să-și facă treaba ca o adevărată 

picătură chinezească. Trag și eu cu coada ochiului. 
Tensiune: 120 cu 70. Puls: 140. 

Sosește și chirurgul cu mustață, un fel de factotum, 
îl vezi peste tot, rezolvă tot ce trebuie rezolvat, tăcut, liniștit 
și sigur. În minutele următoare, o asistentă mă ia de o aripă, 
mă duce într-o încăpere singuratică și îmi face un fel de 
cardiogramă ceva mai complicată, care spune multe lucruri 
despre inima mea. Nu-mi dau seama ce, pentru că nu 
înțeleg perfect limbajul ei, și nici nu vreau să-mi imaginez 
cine știe ce. Nici medicul de gardă nu se alarmează. Între 
timp, pulsul revine la normal, perfuzia își face în continuare 
treaba, iar gândul meu își ia nasul la purtare. Îl las în plata 
Domnului și încerc să adorm. E deja noapte. Prima noapte 
după cea mai complicată operație din viața mea. 

Nu-mi dau seama dacă somnul vine sau nu vine. 
Pentru că adorm între două treziri sau mă trezesc între două 
adormiri. De data aceasta, cineva a stins lumina din salon, 
iar cea de pe coridor pare a veni de undeva din neant. Nu 
realizez imediat unde sunt. Nici ce caut eu aici. Tavanul îmi 
pare a fi un orizont cu valuri, adică o mare despărțită de cer 
printr-o line continuă și, mi se pare mie, mișcătoare. Îmi 
dau totuși seama că tavanul nu e nici mare, nici cer albastru 
cerulium. Închid ochii, îi deschid, în secunda următoare, 
dar tot nu realizez sensul a ceea ce văd. O mare cu valuri 
liniștite, ca un murmur, un cer albastru nesfârșit, așa cum îl 
vedeam odinioară, de lângă bornele de hotar, pe țuțudanul 
de la Leșcovița, de la nord de Zlatița, cam pe unde iese 
Nera din țară de-a lungul kilometrilor de singurătate 
grănicerească și de grănicerie singuratică. 

Această senzație se repetă mereu. Văd tavanul 
dungat la mijloc de o linie care separă un cer de o mare, 
dar, imediat, îmi dau seama că nu este decât o iluzie indusă 
sau o festă pe care mi-o face starea mea de după operație. 
Sau, poate, efectul calmantelor. Ochii mă ascultă și văd, 
deopotrivă, ceea ce le cer să vadă și ceea ce există. Fac 
diferența dintre ele, dar nu pot să ies din această vrie. Îmi 
verific printr-un exercițiu simplu, de logică elementară, 
mintea. Funcționează corect. Reproduc, din memorie, 
titlurile ultimelor 20 de cărți pe care le-am scris. E clar, nu 
mi-am pierdut luciditatea. Probabil că mă aflu undeva între 
somn și nesomn unde hipnagogicul se amestecă aleatoriu 
cu o realitate cenușie, care nu-mi place. 

Îmi propun, totuși, să readorm. Somnul este, cred 
eu, cel mai bun remediu. Și al văzului, și al simțului și al 
realității. 

Ațipesc.
Nu știu cât și cum, dar constat că mă aflu într-

un fel de container alb, lăsat undeva, la marginea unei 
localități bombardate recent. Îmi imaginez că am plecat 
din secția Chirurgie generală 1, semi-vindecat. Tocmai 
am coborât scările arhicunoscute, dar, în loc să mă aflu 
într-o curte interioară, am ajuns într-un fel de harababură 
lemnoasă, de tipul celor rezultate în urma demolării unor 
construcții din lemn. Scânduri, dulapi, grinzi, rafturi, uși 
aflate în semiîntuneric. În mijlocul acestui talmeș-balmeș 
de scânduri, lumină verde închisă, sau de kaki degradat, se 
află patul meu. Sunt acoperit cu un cearșaf alb, foarte alb, 
cu un cearșaf de zăpadă, simt un fel de frig de noapte spre 
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dimineață, dar nu-mi dau seama cum am trecut de la starea 
de ochi care vede, pe un tavan, marea și cerul, la un operat 
care a ajuns pe niște scări arhicunoscute, ce duc într-un 
fel de curte interioară, apoi într-un pat comod, dar solitar, 
într-o magazie părăsită, aflată și aceasta sub cerul liber, 
într-o noapte fără stele… Nu realizez cum am ajuns aici, 
dar nici nu-mi fac griji. Sunt, totuși, într-un pat. Odată cu 
acest gând, recunosc și patul. Este Patul-vip din Salonul 1, 
pe care tocmai mi-l recedase Curtean. Curtean, ca la daci, 
nu Curteanu, nici articulat, nici neaoș, ca la nimenii de azi.  

Încerc să mă mișc, sunt transpirat, am intenția să mă 
zgribulesc sub cearșaf, ca într-un sac  de dormit. Realizez 
că nu prea pot, sau nu prea cred că pot, și renunț. 

Televizorul din peretele alb al containerului 
nezburător este încă pornit. Apare o imagine cu statuia 
naturală a lui Decebal, din muntele dunărean în care Dacul 
l-a oprit odată pe romanul Traian, nu și a doua oară, dar 
sunetul care însoțește imaginea mi se pare venit de undeva, 
dintr-un alt abis, cu o amploare care-mi produce fiori. 

Trec peste asta, trece și televizorul, cineva schimbă 
posturile sau canalele, nu realizez cine, cum și de ce, dar 
nu-mi bat capul. În cele din urmă, televizorul din perete se 
stinge și eu revin la starea de pasager sau pacient în Patul-
vip din Salonul 1. 

Iarăși ațipesc.
O umbră se desprinde din patul de lângă geamul 

containerului și face pași între fereastră și ușă. Fereastra 
este închisă și ferecată cu jaluzele, ușa este deschisă și 
estompată de lumina de dincolo. Nu-mi dau seama dacă 
este a soarelui, a vreunei zile fără soare sau a inteligenței 
artificiale. 

Nu-mi mai dau seama de nimic. Probabil, adorm. 
Mă trezește vocea consistentă a asistentei care, 

probabil, își termină tura și trebuie ca, înainte de plecare, 
să măsoare temperatura fiecăruia, să-i dea pastilele de 
dimineață, să scrie în foaia de observații, să…, să… Numai 
ele, asistentele, și cei care le dirijează știu ce înseamnă 

pașii lor totdeauna grăbiți de pe coridor, zâmbetul, adesea, 
incolor, inodor și ignifug, pe care-l oferă, drept încurajare, 
bolnavilor, misterele pe care le ascund sau le exprimă ochii 
lor…

Curtean s-a trezit cu mult înaintea mea. Astăzi, vom 
continua discuția de ieri. Despre mări, despre americani, 
despre daci, despre draci și, probabil, despre versurile mele. 
Pe el l-au entuziasmat. Pe mine m-au golit de un gol, fără 
să pună în loc un prea-plin. Confund somnul cu anestezia 
totală – în somn ai, uneori, vise, în timpul anesteziei n-ai 
nimic, ești pur și simplu mort pe timpul operației. Intri într-
un fel de moarte pentru viață. Adică a muri un timp, pentru 
a trăi după aceea. E normal să fie așa. Moartea face parte 
efectivă din viață, chiar dacă este doar finalul acesteia. Sau, 
cine știe… N-ai ce face. Și în armonii există paradoxuri. 
Până revii la starea normală sau aproape normală – deși 
nu mai ești același –, plutești între malurile unei ape cu 
crocodili la pândă și torente în avangardă. Și nu prea știi 
ce să faci pentru a scăpa teafăr dintr-o asemenea irealitate. 

Nu știu dacă am dormit cu adevărat sau m-am gândit 
la somn, dacă am ieșit din starea de jolly-joker într-un 
pantum cu verbe polisemantice și versuri care migrează de 
la o strofă la alta, sau doar mi-am imaginat că am ieșit. Știu 
însă că prima noapte de după o operație de colon, operație 
la care nu m-am gândit niciodată, a trecut. Sau este pe cale 
de a trece. Nu-mi plac excrementele, chiar dacă sunt ale 
mele. 

Durerile, ca și necazurile, nu trec însă ușor. Poate 
că nu trec niciodată cu adevărat, ci doar se prefac că trec. 

În cele din urmă, probabil, adorm și eu. Am realizat 
unde sunt și ce e cu mine, afară este foarte cald, deși zorii 
ar trebui să fie mai cu rouă pe firele de iarbă, pe frunze și 
pe gând, dar finalul acestei prime luni de vară n-are cum să 
aducă răcoare și prospețime, când el are misiunea doar de a 
deschide ușa unui cuptor. 

Gheorghe Văduva
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POEZIE

CUM SĂ TE APERI DE ATÂTA VIAȚĂ 
Victoria MILESCU

FĂRĂ GRIJA UITĂRII

Oare cât ar trebui să trăiesc
să-ţi spun toate vorbele pe care le-am inventat
în clipele de singurătate
fără grija vindecării
suferinţa e ceva misterios
vine în urma mea să vadă dacă sunt vie
şi încă în risipire de sine
ţin minte  toate cuvintele pe care mi le-ai spus
şi golurile dintre ele umplute cu lacrimi
cu îmbrăţişări grele
ţin minte fiece frunză desprinsă
din pomul vieţii
pe care am scris povestea noastră
de la facerea şi desfacerea  lumii
dar cum să te aperi de atâta viaţă
năvălind fără grija că ar putea ucide
prea multa strălucire şi frumuseţe
cum să te aperi de vraja nimicitoare a iubirii
venind din ţara ei necunoscută
unde am fost odată şi umbră dar şi lumină
ţin minte toate insomniile paradisului
fără grija trezirii pe o planetă încă fierbinte
ţin minte şi ce ar fi trebuit să uit
pe aici se cam moare
din dragoste sau din alte cauze
unele sunt limpezi ca lumina zilei
altele cred că sunt născocite de zei...

PUTEREA OBIŞNUINŢEI

M-am obişnuit cu ploile
cu fulgerele, cu furtunile
cu şfichiul viforului tău, cu arsura verii
m-am obişnuit cu durerile oaselor
cu bucuria devastatoare a izbânzii de-o zi
cu iubirea fără hotare, cu despărţirea de spaima
trecerii prin miracol
m-am obişnuit cu moartea intempestivă
venind cu zgomot ori în surdină
cu toate m-am obişnuit, Doamne
până şi cu trupul meu
dând primele semne de veşnicie
el te ştie din vremea când curgeaţi împreună
în albia aceluiaşi râu
m-am obişnuit, Doamne, cu felul tău de
a vedea lucrurile
din vina cărora sunt bună sau neiertătoare
când sunt singură, cobori în apropiere
îţi simt parfumul astral
când te îndepărtezi, mă pierd
iubesc nemăsurat, imprudent şi îmi pare
că pot fi asemenea ţie
învârt pe degete lumile posibile şi imposibile
nestatornica de mine, punându-mi câte o inimă
în fiecare punct cardinal al inimii tale
m-am obişnuit să contezi pe mine
chiar dacă mă mai răzvrătesc uneori
ca în orice poveste de dragoste...

CARTIERELE NOASTRE

Locuim în cartiere diferite
între noi se ridică blocuri
se întind  frânghii pe care uscăm
aripi albe, albastre, liliachii
din ele picură zboruri, lacrimi solidificate
între noi se construiesc malluri
se deschid buticuri, tarabe cu dulciuri şi jucării
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pieţe pentru degustătorii de iluzii
se sapă fundaţii, canalizări
se montează cabluri lucind ca şerpii
cu limbi despicate
printre muncitorii în salopete ducând pe umăr
o scară, un scarabeu
se înfiinţează instituţii, birouri, secţii
unde se depun adeverinţe
ce adeveresc dacă eşti viu sau mort
maşinile claxonează, explodează
norii se reşapează
copiii când ies de la şcoală
îi prind în vârtejul şi veselia lor
pe cei cu bastoanele albe bocănind
în pavaj după apa vie
n-ar fi greu să ne întâlnim, odată şi-odată
dar între cartierele noastre nervoase, insomniace
se nasc mereu războaie
şi de fiecare dată
ei trimit pe câmpul de luptă numai poeţi...

O VIAŢĂ LUNGĂ

De zeci de mii de ori am tras
storurile peste ferestre
de zeci de mii de ori am şters praful
depus pe mobile, pe obiectele
inutile şi caste
de zeci de mii de ori am măturat
curtea unde au poposit
călători cu încălţări şi haine ciudate
de zeci de mii de ori am curăţat plita
farfuriile, cuţitele încă vibrând
de zeci de mii de ori am turnat în pahare
vinuri scumpe, licori aduse pe mare
m-am îmbăiat în căzi uriaşe de fontă, de piatră
lăsându-le celulele mele tinere
sângele ca un delfin
de zeci de mii de ori mi-am tăiat părul, unghiile
aruncându-le în furtună
de zeci de mii de ori te-am îmbrăţişat spunându-ţi
atât de multe cuvinte dulci sau amare
ce viaţă lungă am avut
parcă nici n-am trăit printre oameni
parcă nici n-am trăit printre stele...

TIMPUL TĂCERII

Am râs prea mult, prea zgomotos
am râs de toţi, de toate
la masa încărcată cu petarde

am râs cu lacrimi
şi lacrimi curg acum pe obraji
am râs cu cel ce-a spart vesela
dansând pe cioburile însângerate
jurându-mi că mă iartă
când am fugit înspăimântată
de-mbrăţişarea-i anacondă
am râs cu cel ce mi-a adus bucăţi de lună
pe muchia ferestrelor deschise
ca aripile fluturelui morţii
făcând măscări spre cei din stradă
am râs de cei rostogoliţi pe scară
şi îmbrânciţi c-au îndrăznit
să îl snopească pe el,
pe cel ce m-a făcut să râd, să plâng
şi a plecat apoi fără să înţeleagă
de ce tac azi, de ce zâmbesc iar inima
mea este atât de împăcată...

TU, GRAVITAŢIA MEA TERESTRĂ

Toate fluidele mele curg spre tine
spre trupul tău înfricoşător
ce scuipă foc şi vomită tsunami
mă sechestrează cremenea munţilor tăi
dinţii brazilor
mă umpli cu pepite de aur ca lest
tu faci să stau verticală
cu infinită teamă
să nu mă ridic
în aerul dens al făpturilor
răpindu-mă unde nu m-ai putea ajunge
oricâte fulgere ai trimite
şi s-ar întoarce însângerate
n-am cum să plec
nici când mă îngropi în tine
în miezul de  fier ce fierbe
cu şerpii totemici.

CULOAREA IUBIRII

Noaptea, păsările au culorile nopţii
dimineaţa, au culoarea răsăritului de soare
la amiază prind în coşul pieptului
blând şi cald
raze portocalii 
penajul lor se schimbă 
după timpul iubirii

în căuşul palmelor unui copil
se odihnesc păsările raiului
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uneori la fereastra de la stradă
vin vrăbii cenuşii, guralive
le pun firimituri  
din insomniile mele
Dumnezeu e pe-aproape
îi simt dogoarea privirii
severe, insistente. 

GENEZĂ

Din dragostea păsărilor cu cerul
s-au născut stelele
din dragostea păsărilor cu florile
au apărut  fluturii
din dragostea păsărilor cu norii
s-au ivit oamenii
cu chipuri schimbătoare
ce se destramă la fel de repede
tunând şi fulgerând
vărsând potop de lacrimi

din dragostea păsărilor cu lacrimile
au apărut cântecele
oamenii cântă şi plâng, plâng şi cântă.  

FERICIREA SE ROTEŞTE DEASUPRA MEA

Fericirea se roteşte
deasupra mea
mi-e teamă să o privesc
să clipesc
valsează pe o muzică în surdină
pun palma la ochi
să nu se destrame
ca Euridice

fericirea pluteşte deasupra mea
sufletul se ridică 
să o-mbrăţişeze
cu toţi trandafirii furaţi
din grădina jertfelor. 

Anton Rațiu,  R E V E R I E 
bronz  H 30 cm 2008 
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Cruce de flori

fratelui meu.

   Atunci, vântul morții viscolea în alai
 Zăpadă și sânge printre roți de tramvai.
 Tras de palton și împins nemilos,
 Peste tampoane reci cu capul în jos,
 Vedea îngrozit cum zburau înapoi,
 Scântei scăparate din părul vâlvoi.
 Cine era, Doamne, cine era
 Păgânul acela care-l tot împingea?
   Atunci, în lunga lui noapte de dor,
 Spera să se-amâne ultimul zbor,
 Nu accepta cumplita osândă,
 Măduva ruptă, osia frântă.
 Dar rugul aprins de roșia stea
 Îi ardea trupul, sufletul ardea,
 Zi după zi și noapte de noapte,
 Așa cum prevestise el în carte.
   Atunci, un înger i-a dăruit aripa nemuririi,
 Ca sufletul liber să zboare
 Spre oaza mult visată,
 De la izvorul mântuirii ...
 Din jarul trupului, stins în pământ,
 Din cenușa rămasă-n țărână,
 Adusă târziu, la noul mormânt,
 A răsărit, deodată, mălinul.

Tăiat de atâtea ori
De coasele unor neștiutori,

Mălinul  a  înălțat,  iară  și  iară,
Trei ramuri, cruce de flori în primavară.

Maria Margareta Labiș

Nicolae Labiș și Maria Margareta Labiș
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RISIPIRI ADUNATE
Gheorghe VĂDUVA

ARIPI SEDENTARE

Se risipește vântu-n patru vânturi
și cad pe gând găsirile pierdute, 
în fiecare vrut, sunt vrute și nevrute,
dar gândul stă mereu pe-un stol de gânduri.

În fiecare-i tot un fiecare, 
un Eu nu se permută-n alte Euri, 
eseul n-are conturi în eseuri, 
iar somnul nu se duce la culcare. 

Ai totdeauna viața ta cu tine, 
dar casa de acasă nu te lasă, 
nici când o uiți, nici când de ea nu-ți pasă
nici când n-ai rațiune și rușine.

Acasă nu există-n altă casă, 
o casă-i totdeauna singulară, 
nu se transferă-n alta, similară, 
doar ea înseamnă pentru om acasă. 

Acasă-i, pe pământ, identitate, 
un loc împrejmuit cu ființare, 
baricadat cu aripi sedentare, 
garant pentru cuvântul Libertate.

Nu poți fi liber dacă n-ai o casă, 
acasă nu ești rob într-o cetate, 
ești doar în drept la dreapta ta dreptate
în care și durerea e frumoasă. 

Chiar dacă lumea-n curtea ei se zbate, 
și omul cu alt om se războiește, 
acasă-i locul ce te-adăpostește 
de vântul lumii care-n tine bate. 

Acasă ești în gând și în idee, 
în oful tău pe care-l porți cu tine,
mereu pe val, într-un ocean de bine 
și-n văzul tău din ochii de femeie. 

Ești tot acasă, când nu ești acasă, 
ci în alt loc, în visuri, în uitare, 
în îndoieli, necazuri și-întristare
în clipele de dor sau de angoasă.  

Ești însă om și nu îți uiți izvorul,
iar casa ta din tine nu te lasă, 
te face să te simți mereu acasă, 
când te cuprind iubirile și dorul. 

Acasă-i noțiunea salvatoare, 
și zbor frumos cu aripi sedentare. 

DUALITATEA UNICULUI

În viața asta, moare viața prejudecăților din noi 
și nu-înțelegem de ce unul înseamnă totdeauna doi. 

E drept că, peste tot, întregul, ca să conteze, -i bipolar, 
el nu e singular în sine, e doar un dublu exemplar.  

De-o parte, își exprimă sensul din patrimoniul ancestral,
iar în cealaltă, contrasensul dintr-un proces bilateral.

Întregul este în mișcare, chiar și atunci când stă pe loc, 
încătușat de tot ce-înseamnă pământ și apă, aer foc. 

În echilibru acrobatic, cu josu-n sus, cu susu-n jos, 
întregu-i câinele de pază la gândul lui cu chip de os. 

E și mascul ce-și cere dreptul la genul proxim femeiesc, 
din care își extrag esența cei care cred că mai trăiesc. 

Dar, peste toate, cerul lumii are nevoie și de-o Ea, 
căci Soarele e doar lumina din calitatea lui de stea.  

Iar steaua-i parte femeiască și poartă-n ea un făt de foc, 
ce va fi mâine un luceafăr sau un bastard fără noroc. 

Un vagabond sub cerul liber sau un damnat la foc nestins, 
pe care nimeni, niciodată, nu-l va vedea decât aprins. 

De-aceea-întregu-i ce se vede dintr-un văzut compus din doi, 
ce pare-așa când se-învârtește în văzul lumii și în noi. 
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Dar una este ce se vede și alta ce e de văzut, 
din văzul văzului ce pare mereu un viitor trecut. 

În Unul se adună totul, iubire dulce și venin,  
prea-plinul din cuvântul vorbei și vorba goală din prea-plin.

Iar echilibrul se-învârtește, ca un taifun, ca un prâsnel, 
în care nu contează unul, ci doar partajele din el. 

Când unic este Universul, iar miezul lui e infinit, 
cum să concepi că armonia nu-i un concept predefinit?! 

Și chiar de-ar fi realitate, e greu să crezi în tot ce crezi,  
când nici un văz nu-i la vedere și nu-înțelegi ce poți să vezi.

Purtăm, și-n veacul cibernetic, un peste tot de nicăieri, 
iar unicatul nostru sadic ne tot împarte-n azi și-n ieri.  

Oricât de plin ar fi Cuvântul de vorbe ce plutesc în vânt, 
el va rămâne totdeauna un foc ce vine din Pământ. 

NIMIC DIN CE APARE NU ESTE CUM PARE

În era de aur, dispar aurarii 
și cântă din frunza uscată scaieții, 
se-ascund, după umbră, pe lună, sticleții
și intră în scenă, smeriți, cărturarii. 

De-a dreptul e dreptul ce-și caută dreptul, 
dreptatea-i zăvorul ce bate la ușă, 
când focul se stinge, lumina-i cenușă, 
măsura-i cămașa ce-îmbracă-înțeleptul. 

Amurgul se joacă, pe apă, cu focul, 
dar apei nu-i arde, pe seară, de joacă, 
îi place să facă ce-ar vrea să nu facă, 
s-aprindă lumina, să-și afle norocul. 

Adoarme adâncul pe-un capăt de scară, 
înaltul coboară tăcut în consoane 
și bate pe umăr vreo două pitoane 
în goluri alpine rămase pe-afară. 

E multă tăcere în vorba limbută, 
diftongii pun ochii pe-o nouă vocală,
e iarnă-n Sahara și albu-i de smoală, 
iar piua se zbate în apa tăcută.

Un nor se zburlește, prin ceață, la sine, 
ar vrea să ajungă o pată din soare, 
dar soarele-i astăzi puțin la răcoare, 
și șansele sale sunt, practic, puține. 

Un pește visează în cosmos să zboare, 
oceanu-i prea simplu, iar apa-i puțină, 
cu valuri tembele și multă rutină, 
și-ar vrea să ajungă, în zbor, la izvoare. 

POEZIE

Nimic din ce-apare nu este cum pare, 
ce-i mare-i minuscul, iar micul e mare. 

ROBIA-N LIBERTATEA SA

În tagma vremuirilor trecute,
ne-am dus prea mult cu verbul, câteodată,
când încă mai credeam în altădată
și-n faceri totdeauna nefăcute. 

Pluteam mereu pe unde vream cu vântul,
în mai nimic și-n infinitul mare, 
eram mereu cu gândul la plecare, 
având, la orizont, nemărginit, pământul. 

Știam ce am știut dintotdeauna
că nu contează erele trecute, 
nici clipele frumoase petrecute, 
nici valul spart când a trecut furtuna. 

Copiii își trăiesc ca ei prezentul, 
iar tinerii-și visează viitorul, 
adulții și-au uitat de mult izvorul 
și cei bătrâni își văruiesc trecutul. 

În orice clipă-i o eternitate, 
un infinit închis într-o monadă 
și un nevăz ce și-ar dori să vadă, 
în spațiul gol, un văz de plinătate. 

Iar erele-s valori sedimentate 
în lumi civilizate și-n cultură 
și-n ce-a rămas din marea lor uzură 
din oameni și din vremuri resetate.

Și nu știu dacă timpul ne mai rabdă, 
când nimicim statui și monumente, 
principii, teorii și argumente 
și îngropăm ogoarele sub brazdă. 

Războiul erei noastre-i contra-ere,
continuu, ca o roată milenară, 
pe post de libertate mortuară, 
neființă în ființarea care piere.

La urma urmei, moartea-i sensul vieții, 
tot ce trăiește, în final, tot moare, 
nimic nu poate fi etern sub soare, 
iar noaptea-i născătoarea dimineții.

Și totuși marea noastră calitate 
rămâne tot robia-n libertate. 
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ANOTIMPURI

Poate că primăvara asta nu e
decât umbra degetelor tale căzute într-adins
peste pleoapele mele deschise.

Poate că toamna asta nu e 
decât umbra degetelor tale căzută întâmplător
peste pleoapele mele închise.

PRIMĂVARA

Cu pluguri de piatră morţii
Ară pământul pe dinăuntru.
Clepsidrele orbitelor goale
Deşiră mărgelele timpului.

Lăstunii ploii bat cu aripile
În acoperişul câmpiei;
Porţile humei se deschid.

Sânii brazdelor, coapsele apei
Dansează înfrăţite cu vântul,
Săgeţi înflorite aruncă
Alunii spre lună,
Dealurile, trezite în martie,
Ţipă de foame solară.

DE CE NU AM FOST PASĂRE

Septembrie sărută copacii,
Rece, fără dragoste.
Plouă, răsar din ceaţă,
Prelungi, încordate, colinele.

E frig şi aş vrea să plec
Din acest ţinut în care am fost
Rând pe rând de toate:
Peşte  captiv în juvelnicele pescarilor,
Bou înjugat la plug,
Desţelenind ogoarele viitorului,
Cameleon camuflat în steagul însângerat.

Septembrie s-a sfîrşit 
Sumbru, îngândurat şi pleacă,
Mă va lua împreună cu el
Din acest ţinut în care
Am fost rând pe rând de toate

Numai pasăre nu am fost niciodată.
De ce nu am fost pasăre? 

CASCADA TOAMNEI

Ţipătul pescăruţilor
Sparge rotula mării
În valuri fosforescente –
Trunchiuri fluide
Rostogolite departe.

Mâini ofilite
Împletesc surâsul tristeții
Cu zborul cocorilor.

ANOTIMPURILE LIRICE
Lucian GRUIA
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Un lied subpământean
Curge în venele pietrelor –
Cascada toamnei.

JOCUL ZĂPEZII

Jocul zăpezii coboară din cer:
Fulgi, muzică, sfere;
Minuni albastre de lumină
Alunecă-n tăcere.

Tiptil, tipti, inocent,
Chipul tău rătăcitor prin sânge,
Crin al deşertului, fluture absent,
Obosit de plutire, plânge.

DORUL ZPĂPEZII

Te caut pulsând în tristeţe
Sanie frântă, iarnă uitată,
Doliu pe dor; lumina-ngheţată
Aşterne tăceri în pieţe.

Sanie veche, umbra ta gravă,
Copilul din mine o poartă
Şi astăzi în suflet – sare pe rană
Sanie-n cer, pe nori de zăpadă.

BALADA IERNII ABSOLUTE

Iubito, în noaptea asta facem de mâncare,
Sunt gaze multe, nu-i aşa de frig;
Între calorifer şi noi e-un pod 
De gheaţă, de pe care strig:

Mai pune-ţi pijamaua şi capotul,
Cel gros, de lână, cel cu trandafiri
Culeşi din parcul public, într-o noapte
De vară caldă, fără de priviri

Absurde, nesătule, ofticoase,
De moralişti îmbătrâniţi şi ramoliţi;
Noi ne plimbam superbi în bluze roase
De-mbrăţişări profunde şi îndrăgostiţi.

Ai grijă că se arde prăjitura
Şi alte nuci, cacao, unt, nu mai avem
Şi e păcat de toată tevatura,
Mai toarnă vin în cană şi să bem!

Apoi să ne culcăm în carapacea
Condiţiei de om afurisit,
Acoperiţi cu plăpumi, hanorace,
Noroc şi la mai mare dârdâit!

Iubit-o, în noaptea asta facem de mâncare,
Sunt gaze multe, nu-i aşa de frig;
Între calorifer şi noi e-un pod
De gheaţă, de pe care strig!

  Lucian Gruia

CURRICULUM VITAE

Date biobibliografice
Numele şi prenumele: Gruia Lucian
Data şi locul naşterii: 1 iulie 1950 în municipiul Dej, judeţul Cluj. 
Absolvent al Facultăţii de electrotehnică din cadrul Institutului Politehnic “Traian Vuia” din Timişoara, în anul 1974.
Din 1978 şi până în mai 2005 a lucrat ca inginer la S.N.P. PETROM S.A. – Grupa cercetare Bucureşti, iar din mai 2005 la  O.M.V. 

Group - PETROM -  E&P Ploieşti. Din 1 iulie 2008, pensionar.
Colaborator cu versuri, proză, eseuri, recenzii la revistele: Luceafărul de dimineaţă, Contemporanul, Viaţa Românească, Poesis, 

Hyperion, Familia, Cronica, Poezia, Scrisul Românesc, Steaua, Litere, Oglinda literară, Origini, Portal-Măistra, Vama literară, 
Confesiuni literare, Brâncuşi,  Revista Nouă, Feed Back, Meandre, Amfitrion, Climate literare,  Nord Literar, Nova Provincia Corvina, 
Almanahul Vânătorul şi Pescarul Român etc. 

Membru al Uniunii Scriitorilor – secţia proză, din anul 2002.

Redactor la revistele: Portal-Măiastra (Târgu-Jiu), Vama literară (Bucureşti). 

Debut:
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Bucureşti, 2016).
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Premiul pentru eseu la Festivalul internaţional Lucian Blaga, Sebeş, 2012. 
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“Vrancea literară”, Panciu, 2015.
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ALT ORIENT EXPRES

Schimbăm macazul crăiasă
drezina pleacă la ora cafelei
avem timp să prindem expresul ce
ne va
debarca
la ţărmul bântuit de aştri.
Ştiu, ochii tăi frumoşi
- portocaliu industrial al miniului de plumb -
vor plânge.
Laşi în urmă lanuri de tristeţe
lacrimi ţesute în marame albe.
Dar, vom rămâne singuri
blindaţi în faţa
rachetele de croazieră cu rază medie de acţiune.
Crăiasă,
vei face plajă la un soare basedovian
mirosind orhidee cu apetit existenţial.
Ai să alergi încălţată
numai în crepide
goală şi uşoară
prin nisipul plin de cifre árabe.
Căzând în genunchi vei gusta cuminecătura,
fericirii divine la care visai
când în perini continentale arcada zigomatică
ţi-o odihneai.
De vântul se va obrăznici
rochii largi din velur cu volane
vor mângâia trupul tău de algă.
Săruturi de lung metraj îţi voi croi

la cele mai scumpe buticuri din port.
Manechin ai să fii,
arătând moda sânilor pastelaţi
în faţa peştilor de abis!
Magnolii mângâind violina da gamba
anemone cântând la flauto d’amore
glockenspielul lovit de valuri
fredonând un menuet al undelor
marine,
când tu vei păşi maiestuoasă
pe stânci.
Delir să fie,
când carcase din plastic
vor plânge la marginea mării!!!
Pe plaja pustie
făcând temenele,
doar eu îmbrăcat în camilafcă
sorbind
apa cristalină
din urma călcâiului tău
când ultimul
fir de nisip
va cădea
în clepsidră.

AMERICĂ, LACRIMĂ MARE CÂT UN OCEAN

Americă, salvează-ţi sufletele pierdute!
Scoate-le de sub ruine, de sub dărâmături,
scoate-le din norul acela ucigaş din care n-au mai ieşit
decât chipul morţii, decât chipul Satanei
cu barba sa lungă şi ascuţită cu turbanul lui alb pătat
de sânge,
Satan negru şi slab ca o stafie a umbrei umbrelor
morţii.
Şi deasupra crucea lui Dumnezeu
…Americă şi steagul tău ca un cer plin de stele!
Într-o zi, într-o singură zi ţi-ai umplut istoria de eroi
de eroi adevăraţi nu delincvenţi ca Dillinger şi Capone
Bonnie şi Clyde,
şi alte zeci de mituri false de bandiţi şi criminali
şi demenţi drogaţi şi dezaxaţi şi criminali în serie şi
sadici
din toate filmele alea ale tale alea idioate şi cretine

PRIN NISIPUL PLIN DE CIFRE
George STANCA
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alea violente
alea cu care ai intoxicat copii tăi, ai mei şi ai
omenirii întregi!
Întoarce-te la Dumnezeu, Americă!
Educă-ţi copiii cu frica Lui şi în cultul morţilor
pe care El ţi i-a luat şi al eroilor pe care
El ţi i-a dat.
Într-o singură zi!
... Americă şi steagul tău ca un cer plin de stele!
America şi copiii tăi dispăruţi în ruine
America şi copiii tăi căzuţi în moarte
odată cu blocurile cele ‚nalte!
America iubită dorită visată blestemată urâtă,
blamată schilodită sluţită de atâta violenţă!
America văcarilor în pantaloni albaştri a killerilor
a pistolarilor a vampelor depravate drogate
hollywoodizate
Americă Americă Americă!
...şi steagul tău ca un cer plin stele
Plângi cu lacrimi de praf America!
azi eşti un pod peste ape tulburi,
peste munţi pleşuvi şi ierburi pitice,
peste canioanele taiate-n piatră de lucrarea apei şi a
vremii
peste deşertul Mohave şi ciulinii lui zburători,
peste Valea Morţii bătută de nisipuri fierbinţi,
peste palmierii din Florida,
peste plaja meschină de la Malibu
peste Mississippi cu negrii lui cântători.
Un imn de pomenire un gospel un blues amar
pentru cei plecaţi pentru cei căzuţi din cer sub
pământ!
11 septembrie Americă -ziua ta neagră
…Americă şi steagul tău ca un cer plin de stele!
Fluvii de lacrimi şi blues se revarsă-n Oceane
plâng toate trompetele din New Orleans,
toate chitările si privighetorile din Virginia
când plânge croncanul american
- american eagles mândro! –
… şi steagul tău plin de stele tremură nervos,
peste ruine Americă
peste morţii tăi fulgeraţi într-o clipă,
peste disperaţii de la etajul 80 fluturându-şi
cămăşile de speranţe vane,
peste fumul gros şi lăptos ridicat în valuri
mendeleeviene
mirosind a carbon a siliciu şi molibdem şi crom şi
wolfram şi nichel
şi seleniu şi cadmiu şi clor şi a toate elementele,
mirosind a moarte,
Americă!
***
...şi steagul tău ca un cer plin de stele
Fâlfâind zdrenţuit prăfuit obosit umilit
peste morţii tăi ascunşi de ruine
peste cerul tău înalt din care îţi lipsesc doi fii gemeni,
două simboluri două făclii înalte două sălcii în vânt,
două fire de păpădie cu mii şi mii de vieţi pierdute,

cu mii şi mii de suflete ridicate la cer.
Plâng pescăruşii Atlanticului tău cu lacrimi mari şi
sărate
plâng urşii din Alaska jderii din Nebraska,
mustangii din Texas.
America, lacrimă mare cât un Ocean!
... şi steagul tău ca un cer plin de stele!
…şi norul tău de praf şi carne şi nervi şi sânge
şi oase şi ţesuturi şi fire de păr bălai proiectând pe
cer,
într-o tristeţe gri - luminoasă
Crucea.
Dumnezeu să te binecuvânteze Americă !
Tu casă dulce casă pe tine, sieş, redă-te.
Căci
Tu n-ai să-nveţi a muri vreodată,
A m e r i c ă !

12 septembrie 2001

PĂDUREANCA

O vatră de foc eşti în jurul pădurii
şi arzi precum soarele-n luna cuptor
mă frig ochii tăi mari ca feţele lunii
şi arsura privirii mă trage să mor.
Mesteceni înalţi au venit să te vadă
ienuperi la tine se-nchină umil
din creste alunecă lina zăpadă
iar floarea de colţ se retrage-n pistil.
E un imn al naturii ce ţi se aduce
frumoasă şi caldă ca vatra ce eşti
o poamă de toamnă pârguită şi dulce
intrând — pădureanco — duios în poveşti.
Ce numai pădurea le ştie a le spune
cu glasu-i de vânturi bătute prin crengi
cum arzi preamocnită precum un tăciune
crăiasă-n arşiţă zămislită de regi
Ce-şi aveau vechi sălaşul în jurul pădurii
şi ardeau precum soarele în luna cuptor.
* * *
Să mă culc într-un clavecin
sau să mă culc într-o vioară
să adorm dus pe prispă afară
să beau cucută sau venin
Să mă întind pe carosabil
pe o şosea cu şase benzi
să-ţi vând ce nu mai e vandabil
şi tu să crezi
să crezi
să crezi
Să fiu un prost sub clar de lună
sau să mă cred geniu pustiu
să fiu eu fulgerul ce tună
să fiu
să fiu
să fiu
să fiu

POEZIE
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ROBINSONADA
Pentru Aşi

Noi pe o insulă pustie
tu - ca o paşă de sex feminin
fără probleme sociale
fără sugestii şi reclamaţii;
vom instaura o democraţie
patriarhală
în care numai eu muncesc;
iar tu să stai în contemplarea
naturii care ne înconjoară
extatică
sălbatică
superbă
şi să-mi oferi cu graţie adjective:
minunat wonderful meraviglioso
suntem înconjuraţi de liane
peştii oceanici saltă veseli
pe crestele valurilor
palmierii îşi mişcă leneşi frunzele
nucile de cocos pică mălăieţ şi folcloric;
absolutul se află undeva în noi
sau pluteşte în aerul sărat;
trăim primitiv într-un embrion
care ne dă totul pe cale ombilicală
fără parlamente
fără edicte
fără dreptul de veto;
pe tronul de abanos
încrustat cu efigii naive
de mâinile mele proletare
domneşti doar tu
Doamna mea
de insulă
pustie.

SOLDAT IN MARŞ

Ţi s-a întâmplat vreodată, fiule,
să vezi un om împuşcat
cu inima atârnându-i pe piept
ca un mărţişor ?
Ei bine, fiule, eu am văzut aceasta !
Ţi s-a întâmplat vreodată prietene
să vezi un soldat în marş
călcând pe propriile-i viscere fără a şti
că e împuşcat în stomac ?
Ei bine, prietene, eu am văzut aceasta !
Ţi s-a întâmplat vreodată mamă
să aştepţi scrisoarea fiului
şi-n schimb să-ţi vină înştiinţarea
de la ministrul de război ?
Ei bine, mamă, nu eu am scris această epistolă
şi în general eu nu prea mai exist.

.....................................................
Ţi s-a întâmplat vreodată cetitorule
să citeşti o astfel de poezie
şi să ai o emoţie plăcută ca în faţa Giocondei
te întreb chiar eu poetul ?
Ei bine, cetitorule, nimic nu-i frumos
în toate acestea !
* * *
Când i-au dus se-ntrebau ce-au făcut
ce caută noaptea acolo sub scut
unii au aflat mai târziu peste timp
alţii aşteaptă miraţi în olimp
vor să afle şi ei ce-a mai fost
dacă jocul acela avea vreun rost
dacă oamenii sunt răbdători sănătoşi
dacă lumea-i mai bună, dacă suntem frumoşi
dacă la tratative se mai face ceva
dacă-ncep noi războaie dacă-ncepem pacea
.. . unii sunt humus alţii os încă sunt
cu toţii acolo la trei puşti sub pământ
şi noi trăitorii călcăm şi uităm
de scut şi de timp de nopţi, de olimp
de duşii sub glie de diplomaţie
iar ei morţii lumii sub miros de iască
dorm într-o atmosferă calmă prietenească

SONATINĂ

Să-mi dai dagherotipul tău
color
cum stai în scaun de mahon
şi cânţi la pianină sonatine
de amor
cu buclele spiral curgând
pe clape
şi cu bemoli sărind ca păstrăvii
prin ape
salonul să se vadă în fundal
şi bona tânără într-un
gobelin oval
(ar merge şi-un strămoş pe piedestal)
pendula de argint să-ţi bată tactul
să-ngheţe timpul
când
se anunţă actul
din piesa ce-o jucăm
-o tragedie de amor -
tabloul unu
scena -ntâi:
dagherotipul
tău
color.

POEZIE
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STARE DE GER
                 La El Chinschi

Cer fumuriu irizări iernuroase
Frigul etern ce se bucură-n oase
Ramuri-reţele ca nişte grile
Într-un tablou de-el-Chinschi Vasile.
Dar cerul se face şi-albastru de frig
Ca-ntr-o simfonie de nordicul Grieg
Şi-n pomii uscaţi zac adânci clorofile
Într-un tablou de El Chinschi Vasile.
Copacii sunt reci şi au muguri de gheața
Casele-stane fără uşi iară viaţă
Zăpada-i albastră ca un cer din Antile
Sau ca-ntr-un tablou de El Chinschi Vasile.
Stau căpiţele-n câmp ca un clopot ceresc
Şi fânul miroase a vin îngeresc.
E gerul ce scârţâie ca metalul sub pile
Într-un tablou de El Chinschi Vasile.
Totu-i de sticlă şi-i încremenit
Ca după-o cortină de voal cernit
Doar norii se-nvârt peste deal parcă-s bile
Într-un tablou de El Chinschi Vasile.
Aerul straniu un alb scos din fire
E ca un iris de dumnezeire
Cer material de nopţi albe şi zile
Într-un tablou de El Chinschi Vasile
Aici te aştept draga mea stalactită
Eu stalagmit - picurat din iubită
Să-ţi cresc din lacrimi să-mi spui „copile”
Într-un tablou de El Chinschi Vasile.

STEA CU DIAMANTE

Primeşte plecarea genunchilor mei,
my lady madona
admiră îndelunga răbdurie cu care ţes
ovalul feţii-tale pe o pânză
de paing şi strig
eşti curăţia lumii
care curăţeşte frumosul
de urât
dându-ne lenea dulceţilor vieţii
pe care o hulim
din pricini strâmbe
ca oglinda în care îmi ascult
în - deşert - grăirea.
Primeşte plecarea oaselor mele
astăzi când mă lepăd de satana
când las să cadă sutana
sub care am vămuit
sângiuiri
zavistii şi
bântuieli
de-noroade
sub care am strâns rodul
vinului

grâului şi al
untdelemnului
spre a-mi dobândi îndrăsneala de
a
- ridicare ochii spre tine
- întindere mâna către aura ta divină
- supunere genunchii mei tremurânzi
pe boabe de mărgăritar mai frumoase
ca roua
şi mai rotunde
ca soarele.
Ci ascultă-mă
în dimineaţa aceasta în care mă deştept
întru-stare-înaintea-ta.
Ci primeşte-mă
în noaptea această cându mi-am săvârşit
lucrarea
şi pânza de paing îmbracă cu efigia ta
baldachinul în care-ţi foşneşti divinele
mătăsuri aduse de neguţători evrei
din orientul cel mai îndepărtat
posibil.
O, my lady
d’arbanville
d’isle of wight
d’altamont
tu eşti
lumina lumii mele mici
din care caleidoscopul
minaretelor şi marabuturilor
din bagdad arată o singură
figură
câmpuri de maci peste tot.
Căci,
cu chipul tău în cuget
îndrăsnesc a mă culca pe patul meu
din macadam
cu chipul tău mă trezesc
ţâşnind ca sângele când cuţitul în pâine
împlânt.
şi tot cu dânsul mă însoţesc
când mă preumblu prin urâtul şi răufăcutul
lumii.
Deci,
preamilostivă şi preamilosârde
my lady cea pe care
te văd
acum
lucind ca o
stea cu diamante
spre a mă face întrucâtva mulpreaferice
rogu-te
1. aruncă-mi un argint din privirea ta
pe care o risipeşti cu dărnicie când cumperi
atlazurile
brocarturile
macrameurile
şi
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pe care o dai fiştecăruia neguţător
de stambe
2. învaţă-mă îndreptările tale
într-ale iubirii de aproape
de cât mai aproape
3. stropeşte-mă cu isop
spre a mă
face alb precum
preacurăţia ta.
Şi
Carele eu atunci îţi voi rămâne
supus. îţi voi rămâne
pentru vecia veciilor
my lady
prea frumoasă
şi prealuminoasă
maria-ioana maria-ioana maria-ioana.

SUNT

Sunt vulturul ales de Dumnezeu
să ciugul zilnic din ficat lui prometeu
sunt genovezul columb ales să descopere continente
sunt fratele său bartolomeu
sunt cascada niagara
născută să cadă în gol zeci de stânjeni
sunt himalaya râvnită dorită
populând
bântuind visele căţărătorului
sunt musca de pe căciula politrucului
prins cu minciuna
sunt vaca de muls a escrocilor de aur
sunt dinţii de aur ai escrocilor cu dinţi de aur
sunt brăţara de platină a zeilor cu brăţară de platină
sunt diadema împăratului verde
sunt verdele împăratului verde
sunt împăratul împăratului verde
sunt clorofila din verdele împăratului verde
sunt verbul a fi travestit în sunt
sunt verbul a bea travestit în beţiv
sunt absintul de pe masa cavalerilor mesei octogonale
ce se bea numai în cupe octogonale,
le sorb de opt ori
opt picături octogonale
de absint octogonal
sunt irisul ochilor mari ai emmei bovary
la balul de la vaubyessard
sunt franjul dantelelor
din jupoanele conteselor
sunt o camee
din decolteul generos al emmei
sunt arhetipul şi atavismele
încălcite prin barba vikingului
sunt cămaşa lui hristos întoarsă pe dos
sunt lemnul din crucea golgotei
sunt laptele chimic ce dă gustul viitorului
sunt chimia gustului

sunt viitorul gustului
sunt viitorul viitorului gust
sunt laptele supt de remus şi romulus
la naşterea romei
sunt lupoaica mama lor vitregă
sunt ţâţa lupoaicei mama lor vitregă
sunt arcul de cerc din marea buclă a existenţei
nu am ajuns mare buclă din părinţi modeşti
nu am mâncat destulă pulbere de cărare
am rămas arc
dar marea buclă mi se supune,
ca să intri în ea intri mai întâi în mine
sunt homo hierarchicus opus lui homo aequalis
sunt ura lui nietsche
pentru tarantulele egalitarismului
sunt ziua de mâine şi ziua de ieri
când a început festinul de final al lumii
sunt pulberea pulberii pulberii
ce se va alege din pulberea pulberii lumii
Ăsta sunt eu!
Voi, cine-Mi sunteţi?

TABLOU

* * *
Se dăruieşte pictorului Vasile Chinschi
O lebădă albă pe-un lac de petrol
o mamă cernită pe-un câmp de zăpadă
o sabie albastră pe-un trunchi de învins
şi o lacrimă-ncet stă să cadă
e gata prieteni e gata tabloul
aici e contrastul — dincolo eroul
e gata tabloul
* * *
Pe drum s-a risipit lumina
lintiţa doarme peste lac;
privesc şi tac.

VALURI, VALURI, VALURI..

Când apare ea în uşă
cu ochi mari ca de păpuşă
trec fiori prelungi prin lanuri
marea liniştii din lună face valuri
valuri, valuri
Când îşi scoate ea taiorul
se-ngheaţă ecuatorul
se casează palmierii
bananierii cocotierii
pleacă apele din maluri
oceanul e o copaie făcând valuri
valuri, valuri
Când toca din cap şi-o scoate
frunzele din pomi cad toate
şi se-ntreabă se socoate
cum se-ntâmplă cum se poate
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       Gândul Anonimului  Nr.  73-76     *     Anul  XVIII/Ianuarie-Decembrie 202062

prinţesele fug din baluri
iar mătasea-n malacoare face valuri
valuri, valuri
Când tace ea din privire
răsar crini albi în potire
mişcă sfântul în icoană la schit şi la mănăstire
precista o ia pe dealuri
vântul suflă prin poiene
iarba face valuri,
valuri, valuri
Totul face valuri, valuri
pământ ape şi lumine
când apare ea la mine
când apare ea în uşă
cu ochi mari ca de păpuşă.

VIZIUNE

Când oamenii vor trăi în straturi
binele se va alege de rău.
Din el vor răsări ienuperi

în care vântul îşi va stabili
reşedinţa de vară.
Ierburi înalte vor hrăni
cu seva bunătăţii cerbi lopătari
încoronaţi cu flori de genţiana.
Odată pe zi oamenii se vor
răsuci pentru a binecuvânta
şi cealaltă faţă a lumii.
Râuri de acizi vor curge
acolo unde răul e depus
arzând cu fumul violet
grădinile subterane în care
un Adam şi o Evă minerală încearcă
în zadar renaşterea lumii

George Stanca
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1. Dimineața

Vine
Cu mărgeanuri de aur

Rupte din soare
Anume să-mi împodobească

Pântecul
Pe care mi-l săruți noaptea...

Cerul
E puțin mirat

De ce nu e scris pe el deja
Numele tău
Ființa-mi

Îngână Iubirea
În timp

Ce mă adăp
Cu apa vieții din rouă

Ca să
Te tot iubesc

Ca să
Mă tot iubești!

2. Azi

În drum spre Mare
Am ajuns la kilometrul zero

Al Iubirii
Asta înseamnă

Că Inima e liber arbitrum
Să decidă

Acel ÎNCOTRO...
Gândul

Că vântul
Va spulbera amintirile

Toate-toate
Mă face să zbor din nou

Ca Gândul
Și nu ca Vântul

Și să trăiesc
Povestea nemuritoare

Până la capăt de plus infinit...
Pe Azur

Scriu doar atât:
Așteaptă-mă!

N-am să întârzii
Nici măcar în Gând!

3. Ce-ar fi

Dacă în loc de gloanțe
Pe țeava puștii

Să vină doar gânduri
Și primul gând
Să fie al Păcii?
Apoi un altul

Al Prieteniei...
Un altul

Al Armoniei
Al eu-lui tău
Al eu-lui meu
Al Bucuriei

Că încă exiști...
Că exist!

Și în loc de praf de pușcă
Să existe nisipul clepsidrei

Care s-a spart
Deja nemaicondiționând

Timpul
Iubirii noastre.

4. Am coborât

La cuvântul
Zero

Și scara
Nu mai avea nicio treaptă...
Unde ești dreptate a lumii?

Mi-am rotit ochii
Ca un tic-tac de ceas secular

Și atunci am înțeles
Că timpul începe să urce

Din nou
La plus infinit

Unde pot să-mi îndrept pașii acum?
Spre tine!

Dar uite sunt doar strigoi!

CÂND IUBEȘTI, TOTUL E O INIMĂ

Claudia MOTEA

POEZIE
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Țip pe scara timpului...
Strigoi! Nu mă atingeți!

Nu vedeți...
Sunt încă în cupa vieții
Din care vă dau otravă?

Chem spadasinul medieval
Acel Cavaler neînțeles

Care va străpunge în nemurirea voastră
Și din nou revin la balta de sânge.

5. În noapte

Luna
Pare

Că știe
Mai multe decât noi

De aceea
Luminează

Calea Dorinței
De a fi din nou

Tineri
Frumoși
Fericiți

Așa copii! Bucurați-vă de tot!
A spus Luna apropiindu-se din ce în ce mai mult

Culmea e că doar eu am auzit-o
Apoi am văzut cum

Cu degetul ei arătător
A tras o dungă

Ca o binecuvântare transparentă
Pe fața noastră

Pe gândul nostru
Că într-o zi cu lună plină

Nu ne vom mai iubi
Pe ascuns.

6. Ieri

La gândul
Încă o dată că exist

M-am întors în Evul Mediu
A fost

Doar o fractură de timp
Când am auzit

Ceasul din Turnul Cetății de Sus...
Piețele îmi zâmbeau mute
La colț erau Anton Pann

Și Sándor Petőfi
Chiar și Vlad Țepeș din scutecele lui îmi zâmbea

Toți așteptau parcă
Uimirea mea de a exista

În Guinness Book
Doar ca spectator
La câteva minuni

Ce s-au întâmplat de curând în acest loc
Când oare am mai fost pe aici?

În care viață?
Mă întrebam...

Locurile îmi erau prietene parcă
Mi-am ridicat privirea

Trubaduri
Cavaleri

Domnițe și domni
Prelați...

Mă scurg din iubirea lui François Villon
Dar

Mirele-mi divin îmi e HRISTOS!
În fața Crucii Lui

Într-o zi ca azi
Ce poartă-n inimă

Cinci secole de poezie
Stând în fața Crucii
Am fost cuprinsă

De o asemenea Dorință
Și m-am oferit cu TOTUL

LUI!
Îți promit

Sfinte Hristoase
Să-mi mențin

CASTITATEA
Pentru totdeauna

Și să nu te ofensez.
Virginitate
Comoară
Dedicată

Lui Hristos!
Castitate

Medievală
La

Mirese
Ale lui Hristos!

7. Da

În Cetate
Am văzut

Pentru prima dată
Cum Luna se dă peste cap
Ca un trubadur medieval

Pietrele
Bat frenetic din palme

Iar pașii mei merg în șoaptă
Număr Infinitul
1, 2, 3... 100...

Obosesc
Dar dorul

Apasă
Cumplit
Spre tine

Fac liniștea
De a continua

Drumul cu tumbe ale saltimbancilor
Din inimile îndrăgostiților

Ce cred că VEȘNIC
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Luna va dansa
În pași de Ev Mediu

Când iubești
Totul e o inimă!

Luna
Acum

Se îmbracă
În rochie

De mireasă
Pe sub stele
Își murmură

Singură
Cântecul ei

Ia-ți mireasă ziua bunăăă...

8. Lasă-te în bătaia

Luminii
Din cercul solar al

Cetății!
Numai așa vei

Deveni
Nemuritor

Veșnic
Adevărat

Istoric
Evul Mediu se înșurubează

Clandestin
În misterul zilelor noastre

Moderne
Să nu-l sfâșiem

Noi
Pe el

Ca pe-un balaur!
Avem atâtea de învățat
Încât orice maltratoare

Ne poate condamna
Direct la moarte

Vrem viața veșnică!
Cum e ca azi să

Te plimbi
Pe străzi în Cetatea-Soare

Și tot azi să mori?
Lasă clipa sălășluitoare VIEȚII...

VIAȚĂ
VEȘNICĂ

În Cetatea-Soare!

9. Schimb

Zilele
Cu nopțile noastre

Albastre
De iubire

Îmbrățișarea mea se prelungește
În vârful degetelor

Ce țin pe unghii
Stelele

Din Ursa Mare
Luna

Se dă peste cap
Ca un trubadur

Medieval.

10. Pe aripa tăcerii

Între a vorbi murdar
Și a cânta romanța

Mă-nchin cu bucurie
La tot ce-ți dă

Viața!
Cred că dincolo

De cuvintele urâte
Pline de mucegai
À la Baudelaire

Seva vieții are nevoie de
Aer proaspăt

Născut doar din simplele silabe
Ale cuvântului sfânt

Magic
Dureros
Inimă...

Simple silabe
Ce se nasc mereu

La gândul
Că există
Bărbatul

Așa cum există
Și Femeia.

11. Sincer

În oglinda MARE
De la baie

M-am visat
În mai multe vieți

Dar UITE
Că numai acum

În viața asta
Mă ai
Te am

Ne oglindim
Dragostea
De trupuri

Și de căutări
Așteptări și plăceri

Ramele
Sunt aceleași

Doar luciul e altfel
În el se reflectă acum

Acea dragoste
Ca sarea în bucate

Pe care semnez
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Nu o dată
Cu numele meu

De îndrăgostită...
Lasă-te-n adâncul

Ființei mele
Și în taina

De a-mi fi Iubit!
Oglinda mare

De la baie
Ne înghite.

12. L-am înghițit pe Prometeu

Și acum
Dau foc Universului

Cu strigătul
Din interior

Deși încă mai văd
Pipăi ca o oarbă

Nu
Chiar sunt oarbă

Ce plăcere
De a fi cu tine!

Mă revolt
Ca un pui în țărână
Care abia pășește

Frivol...
Glumesc

– Oameni buni –
La ziua ce vine.

13. Ești FIUL

Fiecărui anotimp în parte
În tine
Ploaia

Își trage sufletul
Să se aline
Iar soarele
Se pierde
În culori

De curcubeu
Ești FIUL

Fiecărui anotimp în parte
Vara se desfată

În frumusețea brațelor tale
Iar izvoare de raze de plăcere

Curg agale în ființa ta
Ești FIUL

Fiecărui anotimp în parte
Toamna apare preludic pe uliță

Numărând frunzele ca și pietrele ce duc spre casa ta
Iarna

Zăpada îmbracă strai de mireasă virgină
Ținând în mână

Buchet de flori din gheața de pe geam
Ești FIUL

Fiecărui anotimp în parte
TU

Ai Noroc
Cu

Mine
Primăvara!

14. Acasă

Brâncuși
Mă cioplește din nou

Mă prelungesc
Cu ce-am mai bun

Pe dinafară
Astfel

Ochii îmi strălucesc
Gura îmi zâmbește
Urechile aud numai
Cuvinte de sirene

Sânul adulmecă tot aerul din gura ta
Iar pe buric

Mi-a căzut o stea.

15. Nu te văd

Dar
POFTA de tine

Crește
Din ce în ce mai mult
Oare Cineva a vorbit

Cu Cerul
Să nu mai aibă
Nicio săbuință
Pentru orgoliu
Pentru distanță

Pentru
Și pentru
Și pentru?

Sunt în lanțuri
Dar sunt descătușată

Aștept doar clipa
De a-mi veni
De a veni tu

Pentru că
Îmi este poftă

Nestăvilită
De tine!

16. Un gând poetic

La ceas de ziuă
Cu flori de Nu-mă-uita

Îmbrăcate în violet
Mi-așez inima pe câmp

În mijlocul vostru
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Și lumina încă albastră
Ascunsă în viața ta
Mă poartă pe aripi

Spre acel tărâm
Din nou
Al tău

E top-secret
Devin Zână
Apoi Regină

Și apoi mă strecor în visul tău
Ca simplă
Femeie!

17. Ce caut?

Caut
Lumina

Din
Ochii tăi

Fugari atât de mult
Pe trupul meu...
Poate o scânteie

Îmi va
Lumina

Ziua
Semeață

De-al meu gând
Că trupul

Îți răspunde
Magic

Frământând
Și se apleacă

Penetrând
Seva ființei tale

Ce caută tot lumina
Din ochii tăi.

18. În semn de respect.

Cel puțin
Pentru vârsta lui

M-am adresat
Timpului

Cu Domnule
Deci...

Domnule Timp
Cât timp

Ai și pentru mine?
Timpul
Adică

Domnul Timp
A oftat

Așa
Ca un mare Înțelept

Și apoi a grăit:
Am atâta timp

Să număr toate frunzele
Din covorul acestei Toamne

Să le iau așa
Una câte una

Și fără nici un foșnet de teamă
Să le prefac
În Fecioare

Virgine
Să se plimbe pe stradă
Și să surâdă fiecărui

Trecător
Călător

În semn de nu-mă-uita...
Iar tu

Să mergi la braț cu mine
Hai
Vino

Să ne plimbăm
Printre ele

Sfidând eternitatea!...
Vezi
Și azi

Sunt Nemuritor
Pentru

Un simplu fapt
IUBESC.

19. Mă întreb

În ce anotimp
Ar fi fost bine
Să vin la voi
Răspunsul

Îl știu
Cu exactitatea

Unui tren japonez
Care nu întârzie

Niciodată
În gara vieții

ACUM e timpul!
E TIMPUL
Să fiu aici!

Serios
Să șterg nemurirea din moarte

Cu însăși ființa mea
Să mă joc cu viața-mi

În acest ținut
Ce norocoși sunteți voi oameni buni

Că v-ați născut aici
Nu-mi dați replică!

Uneori nu vezi
Copacii

Din cauza
Pădurii

Nu am nicio putere
Mai mare decât voi

Dar
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Aici
Cuibărită
În Inimă

DRAGOSTEA merge spre plus infinit
Țâșnește pe vârf de Coloană de Brâncuși

Uitați cât de înalt e drumul spre Cer
Dumnezeule!

Păpușile
Scăpate din turn

Roiesc
Într-un stol de păpuși
Spre al vostru ținut

Pletele lor devin raze de soare
Pe straiele lor

E scris
Peste tot

TE IUBESC.

20. Te-am așteptat până acum

Pe țărmul mării...
Nu știam că tu plecasei

De mult spre Soare
Să rupi o Rază

Că să-mi faci din ea Inel
Când am ajuns acasă

Eram totuși tristă

Am privit Inelul
Care stătea pe masă neclintit

Tu nu erai...
M-am apropiat

Și în el se oglindea
Toată marea

Pe care o păzisem
La țărm întreaga zi

Peștișorii de aur fermecați
Așteptau

Doar Porunca
Spre a fi împlinită...

Am întins
Mâna dreaptă în mare

Am zâmbit
Și acum zâmbesc

Și
Nu mai există

Dorința...
Devin

Tot mai mult
EU!

Claudia Motea

CINE ESTE CLAUDIA MOTEA?

Claudia Motea  este o actriță cu o personalitate artistică atipică pentru că pe lângă profesia de actriță, ea reușește să 
se impună pe scena vieții culturale românești ca poetă, scriitoare, dramaturg, scenaristă, traducătoare  și profesoară de artă 
dramatică. Astfel, ea apare sub lumina reflectoarelor cu mult succes, deținând numeroase distincții în țară și în străinătate  ca 
actriță-one woman show și dramaturg, lector Cambridge Centre Bucharest; este director artistic al Teatrului Nostrum, teatru 
afiliat Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România,  profesor de artă dramatică la unul dintre cele mai importante centre 
culturale din București și este reprezentantă Libris, a rețelei naționale de prim rang de distribuție a cărții online.

Povestea carierei artistice a Claudiei Motea începe, de fapt,  cu proiectul internațional Les Danaides în regia lui Silviu 
Purcărete care a fost deschizătorul drumului artistic al actriței, dându-i posibilitatea, ca imediat după absolvirea facultății să 
participe la cele mai prestigioase festivaluri de teatru din Europa: Dublin, Amsterdam, Paris, Avignon, Glasgow, Recklinghausen, 
culminând cu reprezentații pe Broadway la Lincoln Center New York.

Emigrând în Canada, actrița Claudia Motea s-a impus pe continentul american atât ca actriţă dar şi ca dramaturg, 
câştigând importante premii pentru actorie şi dramaturgie, în primul rând,  în cadrul festivalurilor de teatru și film canadian: 
Best Actress, Best Original Script, Best Production, Best Audience Award-și o nominalizare Brickenden Award similar cu 
Premiul de Excelență în dramaturgia canadiană -at the London Theatre Film Festival.  Debutul ei hollywoodian a fost în 2010  
la The Magic Castle în showul de varietăţi The Big IF.  Alte participări în USA : Hollywood Film Festival, Los Angeles Comedy Fest, 
Hollywood Fringe Theater Festival, New York in LA, Lincoln Center Theater Festival.

Revenind în țară în anul 2012 a avut o strânsă colaborare cu R.A.D.E.F. România Film, producând și jucând 
în cinematografele acestei instituții spectacolul multimedia de mare succes Iubește-mă...America!, în regia Maestrului 
AL.G.Croitoru, produs de Asociația Internațional Artiscan.

În 2013 a fost amfitrioana emisiunii de teatru TV pentru copii A Fost Odată, TVR2, unde în opt săptămâni a interpretat 
nu mai puțin de 36 de personaje.

Anul 2014 i-a adus frumoase realizări profesionale în țară , dar și în străinătate, iar  pe lângă distincția Magna cum 
Laudae UARF a primit Premiul de Excelență la Gala Celebrităților 2014, alături de alte personalități românești: Klaus Johannis, 
Simona Halep, Gheorghe Hagi, Leonard Doroftei, Radu Beligan, Florin Zamfirescu, Sebastian Papaiani, Adrian Gorun, 
Cristian Țopescu.                        

  În luna ianuarie a  lui 2015, Claudia Motea a primit CLACHETA DE AUR- Premiul de Excelență dăruit de Uniunea 
Autorilor și Realizatorilor de Film din România pentru merite remarcabile în artă teatrală și cinematografică la Gala Premiilor 
UARF 2015, unde  a fost premiată pe același podium cu Dan Pița, Bobby Păunescu, Dorel Vișan. 

 Pe meleagurile natale gorjene a primit titlul onorific de Ambasadoare a Turismului alături de Horațiu Mălăele, Armand 
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Calotă, Tavi Colen, Crina Lință și a fost aleasă una dintre cele zece Femei de Succes ale Anului 2016.
 Pentru filmul Kandy, în care joacă rolul principal și semnează pentru co-scenariu și co-producție, Claudia Motea a 

fost laureata Festivalului Modern-Movie Galați 2016, primind Premiul Cea mai bună actriță a anului.
În 2017 a lucrat cu regizorul Vlad Stănescu la punerea în scenă a celebrei piese a dramaturgului  Mircea M. Ionescu , 

Pușlamaua de la etajul 13, interpretând rolul unei puștoaice nonconformiste în contextul actual al societății. Piesa a fost jucată 
la Teatrul Național București  - TNB,  dar și în alte teatre din țară și străinătate. La Roma, la invitația ICR-ului din România 
și a Institutului Hurmuzachi a avut o reprezentație de excepție în fața a 5000 de spectatori. 

La finele lui 2017,  Claudia Motea a lansat primul său volum de versuri: Preludii în Cetatea Soarelui, la Teatrul Nottara 
- București și au urmat importante lansări în America - Los Angeles, Elvetia - Luzern, Republica Moldova-Chișinău la Teatrul 
Național Eugene Ionesco și în Cahul la Teatrul Muzical-Dramatic B.P.Hașdeu. În anul 2018 , cartea a fost prezentată la Salon 
du Livre Paris, la Leipziger Buchmesse, Salonul International de Carte Chișinau, laTârgul Internațional Torino și Târgul de 
Carte de la Madrid. 

Cartea a fost editată de LIBRIS EDITORIAL se află în distribuție națională în rețeaua de librării online www.libris.ro 
De asemenea Spectacolul multimedia “ Preludii în Cetatea Soarelui - ROMANIA 100 „  a avut premiera la Târgul 

Internațional de Carte și Muzică Libris Brașov 2018 și a fost unul dintre cele mai apreciate evenimente în cadrul acestui târg, 
imaginile, înregistrările și editarea video aparținând Studioului Impro Media.

Proiectele recente pe care le joacă în țară și vor urma să fie jucate în Europa și în Los Angeles  sunt : Shalom, Israel!, 
un spectacol multimedia inspirat din noua ei carte SHALOM, ISRAEL!, editată la Libris Editorial și Recitalul de poezie și jazz 
Te-ai Gândit  Vreodată? cu includerea lansării unui CD  realizat în colaborare cu Lucian Sabados, directorul Teatrului Dramatic 
”Maria Filotti” din Brăila, producător Libris Brașov. Totodată , recent, Claudia Motea a fost distribuită  în  proiectul româno- 
suedez  Nunta Zamfirei, un  musical folcloric unde apare alături de alți artiști de renume Dorel Vișan, Maia Morgenstern, 
Marius Bodochi, Monica Anghel. 

Cartea sa SHALOM , ISRAEL! A primit Premiul CARTEA ANULUI  2019 în Israel la Tel Aviv. 
”Arta ne face mai buni și mai frumoși…și tocmai de aceea este impetuos [necesar] să iubim arta din noi”, acestea sunt 

cuvintele ce stau ca o mărturisire de suflet a actriței  Claudia Motea.

Anton Rațiu, LEBĂDA DE BRONZ
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Toți cei care mă cunosc
Știu că nu vorbesc în vânt 
Când încerc să-i lămuresc,
C-ar fi bine pe Pământ
Dacă ne-am ruga mai mult! 

Toți cei care mă cunosc
Cred că după ce mai cresc,
N-am să le mai pomenesc
De „Religia Omenească”
Pe care, 
              oricum i-ar spune,
Vor să o șteargă din lume!

Toți cei care mă cunosc
Știu că n-am să obosesc
Să-ncerc să îi convertesc,
Fără să-i deosebesc,
Pe toți cei din România
Ce încearcă empatia 
An de an, făr-a fi-n van,
           Pentru tot ce e... uman

Toți cei ce mă știu de mic
Știu că n-am să mă dezic
De religia de-nceput,
În care-am fost conceput:
ROMÂN ORTODOX, ca nume,
Dar și DAC, precum se spune
Toți avem ceva anume:
Este dragostea de țară,
Ce nu poate să dispară
Când e una unitară,
Chiar dacă ne înconjoară
          O conjunctură... globală!

Nicu Doftoreanu – Bucureşti  
29.04.2020

TANGOU RELIGIOS 
și nu prea

Nicu DOFTOREANU

 Motto :
Sunt oameni cu care îți pierzi timpul și oameni cu care  

îți pierzi  noțiunea timpului. Chestiune de opțiuni.. 
Filosofie glumeață de cafenea

Anton Rațiu, CELE TREI GRAȚII
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Ovidiu ȚUȚUIANU

10 VECHI ÎNDEMNURI 
VALABILE … ȘI AZI!

1.Botezați copiii voștri,
Doar cu nume românești!

Cum făceau bătrânii noștri,
Și aflarăm din povești.

2.Prezervați portul și graiul,
Obicei și datină!

Temelii adânci la „raiul”,
Care nu se clatină.

3.Limba noastră sunătoare,
Moștenită din străbuni,
Ocrotiți-o cu ardoare;

E-o avere, oameni buni!

4.Adunați cu hărnicie,
Basme, snoave, strigături.

Să rămănă-n veșnicie,
Îmbrăzdate-n arături!

5.Să păstrați nealterată,
Cea credință în Hristos!

Este lege-adevărată,
La români e un prinos.

6.Cumpărați pe cât se poate,
Și produse românești,

Chiar în criză măi nepoate,
Știu că-i greu, dar le găsești!

7.Învățați-i și pe alții,
Graiul nostru românesc!

Mulți străini au motivații,
Și pe loc îl îndrăgesc.

8.Să fiți mândri d-aste plaiuri!
Moștenite din trecut,

Să păstrăm cobze și naiuri,
Să dansăm neîntrecut!

9.Ajutor și unitate,
Între tânăr și bătrân,

De aici sau mai departe,
Care simte că-i român!

10. În vâltoarea, azi, lumească,
Nu uitați ca buni români,

Doar răbdarea strămoșească,
Ne-a păzit de cei păgâni! 

Va trece chiar și asta!

Când cercetezi oglinda vieții, zilnic,
Poți realiza că traiu-i „rai”sau silnic.
Reține-atunci doar cele cinci cuvinte:

„Va trece chiar și asta”, ia aminte!

De vei obține realizări de fală,
Și bucuria îți va da năvală,  

Rememorează cele cinci cuvinte:
„Va trece chiar și asta”, ia aminte!

De vei lupta din greu cu ea, tristețea,
Ce poate ți-a grevat și tinerețea, 

Te vor salva tot cele cinci cuvinte:
„Va trece chiar și asta”, ia aminte!

De te întrebi cum rezistară „moșii”,
L-asaltul hoardelor și „ciumei roșii”?

Au folosit desigur cinci cuvinte:
„Va trece chiar și asta”, ia aminte!

Când azi coronavirus ne pândește,
Îl vom trata corect, dar bărbătește!
Ne vom gândi la cele cinci cuvinte:
„Va trece chiar și asta”, ia aminte!

23 martie 2020

VA TRECE CHIAR ȘI ASTA…
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AVEM NEVOIE DE ISTORIE!

În aste vremuri fără glorie,
Avem nevoie de istorie,

Să știm cu toții de unde venim,
Și cum spre viitor noi să pășim? 

Să nu rămânem doar îndoctrinați,
Să fim iar demni, lucizi, ne-nduplecați,

Să arătăm urmașilor români,
Tot adevărul despre-ai lor străbuni.

Să consultăm arhive, cartoteci,
Ce țin ascunse adevăruri „reci”,

Privind „înscrisuri” și al nostru grai,
Privind acei ce ne-au călcat pe plai.

Poporul nostru dacă-i suveran,
Normal ar fi, și nu-i un moft tiran,

Să fie scrise adevăruri noi,
Bazate pe dovezi, nu pe „gunoi” !

Să nu ne ploconim, majoritari,
Etern jigniți de cei minoritari,

Și să ne scriem noi istoria,
Nu alții ne refac memoria!

Chiar dacă azi istoria e vid,
Canalizată de „strigoi avid”,

Dorind ca „Globul”, să fie „plantat”,
Cu o umană turmă de mânat!

Să-i revedem pe Iorga și Pârvan,
Dar mai ales pe-acel Densușian,

Cu „Preistorica sa Dacie”, 
Ne-a demonstrat: izvorul, d’ aci e!

Ovidiu Țuțuianu

Anton RAȚIU,  PĂMÂNTUL A PĂ , OM U L 
varianta 1 bronz, piatră, sticlă H 30 cm 2018  
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 Mi-aduc aminte, foamea ne da ghes,
Și am plecat să pescuim, pe vale:
Tu – tatăl meu –, Ionea lui Ales
Și Florinache, văru’ lu’ matale.

În urma voastră, m-ațineam și eu,
Ca un lupan, de haita hămesită,
Cu coada băț, cu gândul teleleu,
Visând un crap de-un kil făcut pe plită.

Duceați cu voi o plasă de-mprumut,
Bocancii grei abia mai atingeau
Drumeagul alb, atât de cunoscut, 
De după garduri, câinii hămăiau...

Ce mândru înotam în trena voastră!
Mi se părea că sunt bărbat în lege,
Eram convins că-n fiece fereastră
Stă câte-o fată care mă alege.

În fine, am ajuns la heleșteu:
Trei cruci, apoi pe treabă v-ați chitit;
Pe mal, în crâng, rămas-am numai eu,
Cu ditamai minciogul, pregătit...

Din cer, un soare ars căta spre noi
Ori poate că-și vedea de drum, nu știu,
Știu doar că mă rugam din doi în doi
Să pice crapu-acela arămiu...

Discret, din când în când, ca un apaș,
Te cercetam: ce chip, ce uitătură...
Cu ce încrâncenare, de ocnaș,
Cătai să ne faci rost de-o saramură!

Și ceilalți, prietenii tăi buni,
La fel gândeau și ei, eram convins:
Cât sânge rece, niște căpcăuni!
Cum nădușeau să țină firu-ntins

În timp ce tu plecaseși la bătaie,
Scurmai prin scorburi, te băgai la fund,
Să mâni toți peștii lumii, în puhoaie,
Spre plasa ceea chituită-n prund;

C-o și vedeam pe mama, mână largă,
Făcând pomeni, trei sâmbete la rând
Și, dacă tot așa o să ne meargă,
Ne vom îmbogăți cât de curând...

*

Pe nesimțite, clipele, alene,
Pornit-au câte una,-ncet, la vale,
Că m-am trezit într-un târziu, pe gene,
C-un pui de somn care-mi dădea târcoale... 

De-acum, eram blazat, închis în mine,
Bătut în cap de soare, de neșansă,
În plus, mă bâzâiau niște albine
Și-aș cam fi vrut să mă întorc acasă.

PEȘTIȘORUL CU SOLZI DE ARGINT

Dan  GÎJU

         In memoriam Nicu G.
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Dar deodată, ca într-o magie, 
Vă regăsesc la chip străluminați;
M-am și frecat la ochi: Măi, ce să fie!
S-o fi spart gheața? O să fim bogați?!

Și jur că n-a fost clipă mai frumoasă
Când am văzut cum strălucește, viu,
Și cum se zvârcolește-n fund de plasă
Un peștișor fâșneț, gri-argintiu.

A fost și nu a fost o bucurie
Că imediat, apoi, a-nceput jocul:
„Să-l luăm?” „Să nu îl luăm!?” „Ce nasulie...”
„Mai bine nu-l prindeam, fi-ne-ar norocul!”

Într-un final, nea Florinache-a spus:
„Dacă-i așa... păi, fără supărare,
Cum noi suntem, oricum, cu doi în plus,
Decidă puștiul ăsta, fiindcă pare,

Cam dintre toți, cel mai flămând și... sincer,
Și-n fond, eu socotesc c-așa-i cinstit,
Că n-o fi păcătos, ce-i drept – nici înger,
Dar ne va ține minte, negreșit!”

Tu tată, parcă văd, ai dat din umeri,
Și ai fi vrut, și n-ai fi vrut... sau nu știu,
Rețin doar că te-am căutat stingher,
Fiindcă-ți eram și nu-ți mai eram fiu.

De-acum, eram numai cu peștișorul,
Stăpânul și cu servul său umil;
Simțeam cum mă pătrunde,-ncet, fiorul
Și că am fost, dar nu mai sunt copil... 

Știam, desigur, că-mi îndeplinește
Tot ce-aș dori, cum face Dumnezeu,
Doar să i-o cer și, cât ai zice „pește”,
Voi fi sătul, bogat sau cum vreau eu. 

Dar am decis: îl vom prăji-n tigaie,
Spre groaza lui, și-a ta, și-a tuturor!...
                      
                           *

Simt, de atunci, un fel de vâlvătaie
Ce-mi urcă dinspre tălpi, ușor, ușor,

Și se oprește-n creștet, dând să iasă,
Dar unde? Cum și încotro? De ce?
Sunt întrebările care m-apasă.
Și-n timp ce soarta mi se tot petrece,

Îmi vine-n minte clipa ceea rară
Când, între foc și apă,-am ales focul,
Purificându-mă pe dinafară,
Lăsând, în schimb, la voia lui norocul, 

Care-mi apare-n vis, în  nopți de vară,
Sub forma unui peștișor de-argint,
Cu solzii scrum, țâșnind din călimară,
Prin cartea vieții mele rătăcind.

București, 27 martie 2020

Dan Gîju

Anton RAȚIU,  PĂMÂNTUL, APA, OMUL 
varianta 2 
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8 Martie
SCRISOARE PENTRU MAMA,

Zorile coboară 
gândurile mele 
se așează lin, 
cu geamul întredeschis 
perdeaua se ridică 
din când în când 
sub răcoarea dimineții 
aplecată la masă 
cu foaia, pixul și plicul 
în față mea, scriu 
primele slove a acestei zile, 
vor fi o scrisoare, 
este pentru tine, mama dragă, 
și veștile vreau să te bucure 

îți voi scrie câte puțin despe 
fiecare din frații mei 
vreau să șții, copiii tăi sunt bine 
sunt luptători și cu știință de carte 
așa cum tu ți-ai dorit să fie 
doar că suntem departe unii de alți 
ne-au înghițit depărtările… 
Sora mea de la Râșnov, Cornelia 
a rămas în țară, o luptătoare 
viața ei nu a fost ușoară 
și-a îngropat soțul, 
necazurile au făcut-o mai puternică 
este o învingătoare, ai fi mândră de ea 
are doi băieți, și îi sunt aproape 
se sfătuiesc și se sprijină, 
e o mama norocoasă zic eu, 
căci are copiii aproape, 
e pensionară și încă mai muncește 
doar de la tine am învățat 
munca nu se termină niciodată 
Ea are doi nepoți frumoși și isteți 
cu toții îți duc dorul , 
Fratele de la Turda, Ionel, așa cum îl știi 
cu o minte strălucitoare 
a rămas și el în țară 
este eroul propriei vieți 
are o familie frumoasă… 
Lucica îi este aproape și îl sprijină, 
Ioana e frumoasă și s-a realizat 
e puternică și pe picioarele ei, 
Îți amintești, mamă, de Dinu, 
în vacanțe venea la ține, era liniștit 
și ne uimea cu gândirea lui matură 
curând va fi un medic de succes 
știu ți-ar fi plăcut să-l vezi 
e înalt, e frumos și foarte isteț 
cu toții îți duc dorul, 
Fratele Ghiță cu soția lui, Mihaela, 
locuiesc tot în capitală, la București 
îți amintești cum îi spunea Mihaelei 
minunea mea, așa cum îi plăcea lui, 

EMOȚII SFINTE 

Iuliana HATHAZI
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și ție, mamă, îți era tare dragă, 
te bucurai de fiecare dată 
când veneau acasă, era sărbătoare. 
Ei ne-au rămas ca cei mai buni părinți 
ne duc grija, ne sună, ne întreabă 
ce avem nevoie și cum ne pot ajuta. 
Sunt și ei la pensie, dar Ghiță se bucură 
de publicare revistei ,,Gândul anonimului, 
scrie articole pline de sensibilitate, 
colaborează cu oameni de valoare 
și mereu se întoarce în scrierile lui 
la locurile natale, pe care le prețuiește. 
El este așa cum îl știi, mamă, citind  
cartea din mâna lui nu va pleca niciodată, 
îți amintești când era copil, îl trimiteai la joacă 
dar el ascundea sub haina lui o carte, 
copii din jurul lui jucau mingea, 
iar el se așeza pe o margine și citea, 
iar Mihaela, așa cum o știi, iubitoare 
și grijulie, ne cuprinde cu vorbe calde 
și bune ca o mama iubitoare. 
Și ei, mamă, îți duc dorul, 
Sora Maria , care îți poartă numele 
de regină, este de o sensibilitate rară 
știi că este eroina propriei vieți, 
o învingătoare desăvârșită, 
și ea a preluat rolul de mamă, 
ne sună, ne întreabă, și ne duce grija 
Soțul ei, Doly, îi este aproape și sunt bine,  
Doly întotdeauna a iubit familia noastră,  
Claudiu, fiul lor, este realizat profesional, 
are o familie frumoasă și doi copii reușiți, 
fetiță și băiat, de o frumusețe rară, 
știu, ți-ar fi drag să-i vezi, să-i cunoșți 
și să mai mergi pe la ei, și ei te așteaptă. 
Pentru Claudiu ai rămas cea mai bună bunică 
eu îi consider norocoși căci sunt împreună 
și cu toții îți duc dorul, 
sora Ileana, tare dragă nouă, 
o mamă iubitoare desăvârșită 
așa cum o șți nu s-a gândit niciodată la ea 
cât s-a dăruit celor din jur, special copiilor ei 
și până în ultima clipă se va îngriji de copii ei 
Iulian și Liviu , care vorbesc atât de frumos 
despre bunica lor, despre tine mamă 
mie tare drag să-i ascult, păstrează 
mare respect și prețuire pentru tine, 
Ileana este la pensie și se bucură de nepoți, 
are doi nepoți voinici, frumoși, 
Raul și David sunt minunați, 
știu, ți-ar fi drag să-i vezi și pe ei 
Iohana nepoata noastră dragă 
locuiește în țara verde, Irlanda, 

este atât de frumoasă și inteligentă 
cu privirea caldă și vocea suavă, 
studiază și va avea un viitor strălucit 
ne este tare dragă tuturor, 
și cu toții îți duc dorul, 
dragă mamă nu vreau să te întristezi, 
dar trebuie să-ți spun că sora mai mare, 
Sofia, nu mai este printre noi, 
dar copiii ei Florin și Claudia 
sunt modele de viață pentru elevii lor, 
sunt profesori amândoi, 
sunt nepoții pe care tu îi iubeșți de mici, 
și noi îi îndrăgim foarte mult, 
vorbesc atât de frumos despre tine 
și ei îți duc dorul.  
Fratele Traian a plecat și el la îngeri, 
fratele nostru cald și bun, ascultător 
și un adevărat sfătuitor, iubit de toți 
îți amintești de Raluca și Marius, 
copii lui au făcut carieră și locuiesc 
în marile Metropole din Europa, 
au familii frumoase și au mare grijă 
de mama lor, Mia, ne auzim la telefon 
și ținem legătura, de fiecare dată, ea 
ne spune ce dor îi este de Traian, 
el a fost un soț bun și iubitor, 
și cu toții îți duc dorul, 
dragă mama tu ne-ai învățat că tristețea 
și durerea fac parte din viață, 
ne-a îndurerat plecarea Sofiei și a lui Traian 
îi vom păstra veșnic în sufletele noastre 
și le vom duce dorul. 
Eu sunt cea care scrie acum pentru ține, 
cea care te-a făcut să plângi  
la plecarea mea din țară, și te rog iartă-mă 
pod de lacrimi am făcut până la tine, 
așa cum știi, Dumnezeu m-a binecuvântat 
cu fiul meu Matei, un băiat destoinic azi, 
de care sunt foarte mândră, 
el păstrează și acum în suflet pe bunica lui 
vorbește atât de frumos despre tine, 
îmi spune, mamă nu am cunoscut 
oameni mai minunați că moșu și buna, 
noi îți ducem dorul și nu te vom uita, 
mama mea dragă, cea mai iubitoare,  
cea mai răbdătoare ființă de pe pământ. 
Vreau să rămână scris, am avut 
cei mai minunați părinți, 
tatăl meu deschis la minte 
ne-a sprijinit din umbră cu înțelepciunea lui 
noi am fost o familie modestă, 
copii mulți și griji multe, 
noi am moștenit de la voi cele mai prețioase  
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bijuterii, omenia, respectul, bunătatea  
și iubirea, sunt doar câteva dintre ele  
îți mărturisesc că ești mereu cu mine,  
gesturile tale, privirea ta precum cerul  
și tot ce am învățat de la tine este aici.  
Aș fi dorit să-ți scriu mai mult, mai bine,  
dacă am greșit te rog mă iartă . 
dar cel mai mult aș fi dorit să fi aici cu mine,  
să-ți ofer puțină liniște, răbdare  iubire,  
așa cum tu m-ai învățat,  
mama mea dragă, ființă neobosită  
rămâi mereu în sufletele noastre,  
și voi spune, de fiecare dată,  
de 8 Martie, de ziua mamei,  
La mulți ani dragă mamă !!!

 
 
E ATÂT DE PUSTIU…
 
Nu departe de Cluj 
ca într-o buclă a timpului, 
pe malul Arieșului 
destinele își urmează cursul 
casele așezate 
de o parte și altă a șoselei 
undeva spre ieșire, pe dreapta, 
e casă părintească, pitită, 
albă și micuță, cu geamuri mici 
și rame vopsite în alb, 
ne amintește 
de casele de altă dată 
băncuță veche de la poartă 
ne mai așteaptă, 
poartă a rămas închisă, 
potecă de la poartă, 
spre curte e pustie 
copacii sunt singuri și triști 
doar un zbor de pasăre 
își mai face prezența 
pragul casei ...
nu-l mai trece nimeni
tăcerea s-a lăsat peste tot
e prea multă liniște
nimeni nu ne mai așteaptă ...   
nu departe de casa părintească 
e dealul însemnat de cruci 
e cimitirul ce găzduiește 
pe ai noștri dragi părinți,
doar în zi de sărbătoare 
se mai văd lumânări aprinse
și flori scuturate pe morminte

potecile din sat sunt pustii
e prea puțină lume 
copii de altă dată nu mai sunt 
îndepărtările ne-au înghițit… 
e atât de pustiu….

LOCURI SFINTE

A fost un sunet,  
a fost un tunet.  
Stropi mari de ploaie  
ce au lăsat în urmă  
un giuvaer pe cer  
Regalul curcubeu  
ce îl privim și azi  
mesagerul liniștii noastre.  
A fost un sunet,  
a fost un tunet,  
o cascadă de cuvinte  
a coborât din cer  
și a decorat crestele munților,  
bogăția și freamătul pădurii,  
dealuri întinse lăsate în liniște,  
mireasma și purpura câmpiilor,  
râuri limpezi ce coboară adânc,  
așa s-a născut viața la țară,  
unde bucuria și suferința  
erau împărtășite ... 
Din emoția acestui popor  
îmbrăcat în ie și straie țesute  
cu fir de în și borangic  
s-au născut Legenda și Doina,  
s-au scris povești de aur,  
proverbe, zicători, romanțe  
și cântece de dor și jale,  
înșirate pe un fir de argint  
ca zestre a acestui popor,  
cu toate au înnobilat viață la sate,  
aceste locuri sfinte, unde biserica  
și școală au fost leagăn  
și învățătură era sfântă,  
familia era lăcașul sfânt…  
A fost un sunet, 
a fost un tunet,  
ce au sfințit aceste locuri...

Iuliana Hathazi
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ZIDUL 

Chiar de caut în fiecare zi iubirea, 
Chiar de-ncerc în toate adevărul, 
Neîncetat mă lovesc urlând de zidul 
Clădit din îndoielile ce îmi ucid gândirea. 

Îmi voi opri vreodată încercarea, 
Şi neobositul suflet să mai spere? 
De las pustiu nisipul să-și ofere, 
Cu el zidul îşi va continua zidirea. 

Şi de-orice parte trupu-mi sare, 
N-am să strig în van răspunsuri, 
Ci voi căta în lungul lui prin rosturi, 
Azi spre lună şi, tot azi, spre soare. 

De-l voi trece sărind uşurat cândva, 
Voi privi doar înainte: orizontul! 
De privesc în urmă zăresc înalt el, zidul, 
Acelaşi neschimbat, poate mai nou cumva. 

Mă separă, mă desparte de trecut şi viitor. 
Iar se-ntunecă şi plouă; el doar rezistă. 
Rostu-mi nu-l voi afla din carte sfântă, 
Decât eu prins înlăuntru-i de nisipul ziditor. 

IARBĂ CRESCÂND 

Cu sufletul deschis 
Stau și mă uit 
Cum cresc iarba, 
Și florile, copacii. 
Misterioase le sunt șoaptele 
Din frunze, flori sau ramuri. 
Neauzite le sunt vocile, 
Puternice sunt rădăcinile! 
Ne privesc tandre, inocente, 
Iar de sunt slabe și gingașe 
Nu se feresc de gheață 
Sau de grele călcături. 
Secole de-au străjuit 
Milenare piscuri 
Nu plâng când lame de oțel 
Le doboară la pământ. 
Ele doar cresc înalt 
Cu frunzele și florile râzând, 
Semețe către cer 
Se duc să se-ntâlnească 
Cu ale stelelor sclipiri 
Și cu-a soarelui căldură. 
Frumoasă și convingătoare 
Le este amăgirea! 
Cresc înfrângând pământul, 
Se-ntăresc rezistând furtunilor, 
Revărsărilor și arșiței. 
Șic de-atâta obosealăc 
După luni, ani sau secole, 
Se usucă, mor și cad 
Pe pământul darnic, 
Ce stoic le-a hrănit, 
Le-a crescut și încălzit. 
Mor sub a soarelui 
Divină predestinare 
Și cu a stelelor binecuvântare. 
Iar eu stau și mă uit 
Cum crește iarba 
Și florile, copacii! 
Gândesc la ele și mă-nfior 

UNIVERSUL DIN NOI 
Antonio  MARINESCU
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Căci iubesc deopotrivă 
Și pământul drag 
Ce ne statornicește, 
Și tulpinile verzi 
Frumuseți îmbătătoare, 
Și soarele felină 
Cu-a lui coamă de lumină. 

IMAGINI 

Acum cuprind în ochi, 
Cu sufletul imagini; 
Mintea mi-e cumpănă, 
Timpul mi-e martor, 
Iar locul mă apără. 
Retrăiesc momente, 
Pe-un perete, 
Despre tot ce-am cuprins, 
Despre tot ce-am văzut. 
Trăiesc şi simt răceala 
Frigului de afară. 
Aş face focul mai mare 
Să mă amăgesc că-i cald, 
Dar nu mă lasă timpul 
Şi nici locul, 
Căci trebuie 
Să le mai spun ceva. 
Şi mă destăinui lor, 
Că am greşit 
Rămânând acelaşi, 
Că m-am oprit 
În faţa unui perete 
Şi n-am încercat nicicând, 
Măcar o uşă să-i fac 
Sau o fereastră. 
Gata, acum am terminat. 
Mâinile mi le-am legat, 
Ochii îi voi ţine închişi, 
Vina mi-am recunoscut-o. 
Doar picioarele grele 
Mă vor mai plimba. 
Păcat de uşa şi de geamul 
Ce nu sunt făcute. 
Poate frigul mă va ajuta 
Şi va săpa peretele, 
Ca singur să se deschidă; 
Astfel să pot vedea şi eu 
Nu numai ziua albă, rea, 
Ci şi noaptea neagră, 
Plină de visuri deşarte. 

AȘA CÂND 

Când fac un pas spre tine 
O lume mi se deschide. 

Când mai fac un pas spre tine 
Mi se deschide cerul, 
Iar când te cuprind în brațe 
Universul este în mine. 

AMICI, PRIETENI... 

Mă opresc în faţa voastră 
Şi mă deschid ca să-mi vedeţi 
Sufletul, gândurile şi steaua, 
Să vedeţi lumea prin ochii mei, 
Prin lumina ce-mi pâlpâie uşor. 
Mă îndrept spre cer apoi 
Şi vă însemn ce să simţiţi, 
Când răul vă înlănţuie şi cădeţi, 
Acolo unde coşmarul vă răpune, 
Ca să renaşteţi şi să vă cuprindeţi. 
La urmă, în vers vă tălmăcesc iubirile, 
Cu ură să ne umplem zborurile, 
În simţiri să ne topim cu gândurile 
Şi, în sfârşit, cu trupurile, 
Să ne plimbăm printre ruine. 

DESTIN 

Suntem iar oameni rătăciți, 
Singuri și de moarte hăituiți, 
Zeii ne-au declarat proscriși, 
Iar hăul ne știe deja cuprinși. 
Singur sufletul de multe ori moare 
Când în avuții ne pierdem cu ‟onoare“, 
Când venerăm iubirea ca putere 
Și ucidem spirite cu ciocane și secere. 
Un suflet moare încet și fără soare, 
Cu gândurile răzlețe ca o boare 
Ce-aleargă prin grădini în floare, 
Spre rai aspirând cu ardoare. 
Și, târziu, rândul cu siguranță-ți vine, 
Când rădăcina unui pom îți va ține 
Ale vieții veșnice întrebări neliniștite 
Într-o grădină plină de flori uscate. 

PASTEL CU STELE 

În mine sunt doi sfinţi: 
Unul foc şi altul cer. 
Când sunt foc, 
Cobor uşor din neguri 
Pe-o pajişte înflorită – 
Petale albe, calde, moi. 
Gândul spune: „Culege-le 
Şi strânge-le la piept!” 
Sufletul însă 
Mă-ndeamnă 
Să le sărut, 
Ca apoi în gânduri 
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Să-mi rămână 
Miresme, catifele, 
Albele petale, 
Seve dulci, iubiri. 
Când sunt cer, 
Alerg printre stele, 
În imensele distanţe; 
Culeg culori, praf de stele, 
Şi umbre nedeslușite, 
Cu spiritul puternic 
Şi sufletul deschis. 
Negura mă-ndeamnă 
Să nu mă opresc, 
În schimb să uit 
De flori şi catifele. 
Dar mă împotrivesc, 
Căci toate sunt ale mele 
De sunt reci sau calde. 
Şi astfel văd tabloul 
Cu ochi de foc şi cer, 
Un câmp de flori 
În amurgul viu, 
Oferit de-un astru ce apune, 
După dealul în care eu, 
Împărţit în flori, 
Iarbă şi pământ, 
Răsar, pe rând, 
Din întunericul mamă 
Întrebându-mă neîncetat, 
De ce oare când trec, 
În loc de urme, 
Las prin iarbă 
Numai rouă, brume? 

RĂTĂCIRI 

Aș vrea să mă pierd 
Într-o pădure cu tine. 
Aș vrea să ne hrănim 
Cu vorbe dulci 
Și să ne bem sărutările. 
Am dormi îmbrățișați 
Mereu și zi, și noapte 
Și ne-am apăra 
Unul pe celălalt: 
Eu pe tine 

De frig și fiare, 
Tu pe mine 
De lumină și arșiță. 
Apoi îți voi povesti Geneza 
Cu cuvinte presărate, 
Iar tu vei rîde 
Și doar atât, 
Căci o ști deja din tine. 
Ți-aș povesti apoi de stele 
Cum universul e în noi, 
Dar tu vei râde iar, 
Capul mi-l vei culca 
La pieptul tău cald, 
Liniștindu-mi nebunia. 

VIBRAŢII 

Aş vrea să iau o pană, 
Chiar şi-o rază de soare 
Sau de suflet pal 
Şi să-ţi lovesc cu ea 
În inimă, în gânduri, 
Ca să urci 
Pe cărări, 
Pe drumuri, 
Pe căi spre cer, 
Spre stele, 
Ca apoi să răsară 
Și să-ţi tresară 
Gândurile şi astrele 
Şi mai ales simţirile. 
Aş vrea să-ți dau o rază, 
Chiar şi o undă de zâmbet, 
De suflet greu 
Şi să-ţi lovesc cu ea 
În ochi, în urechi, 
Ca s-adormi 
Pe lespezi reci, 
Pe ape, 
Prin fâneţe, 
Să visezi numai umbre, 
Pietre, încinse vetre, 
Ca apoi să tresari 
Într-o durere slabă, 
De idei în salbă. 19

                 Antonio  Marinescu
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Dedic această evocare memoriei prietenului 
meu, ing. Adrian Grosu, un camarad de excepție 
și un om minunat, un umăr totdeauna de nădejde, 
întru liniștea drumului său pe tărâmul veșniciei.

Partea I-a 
Contextul vremii

Anul 1993, trăit de mine, a 
fost un an oarecare în istoria omenirii, 
fără evenimente care să fi rămas în 
memoria colectivă, cu semnificații 
transformatoare, cu schimbări și 
transformări radicale in plan politic, 
cu evenimente dramatice și cu efecte 
pe termen lung cum au fost, de 
exemplu, anii 1989 sau 1991, 2003, 
2011 etc.

Pentru trecătoarea și scurta mea existență, însă, anul 
1993 aș putea zice că nu a fost unul oarecare, evenimentele 
înregistrate și experiențele trăite au marcat evoluția 
mea profesională și umană, mi-au îmbogățit experiența 
de viață, volumul de cunoștințe profesionale și mi-au 
deschis perspectiva asupra lumii contemporane, asupra 
dimensiunilor economice și sociale ale sectorului energiei 
în care activam din 1979. 

În primul rând, trebuie să menționez că, în 1993,  am 
împlinit vârsta de 40 de ani, prag psihologic pentru mine, 
pragul de la care am început să realizez tot mai des și mai 
acut că rezerva de timp de care dispun este limitată, și că 
sarcina valorificării ei cât mai util pentru propria mea viață 
și devenire dar și pentru cei din jurul meu , față de care nu 
am putut și nu pot rămâne indiferent, nepăsător la suferințe 
și nedreptăți, la agresiuni venite din partea a numeroși 
semeni, posedați de lăcomie, de invidie și de dorința de  a 
domina și parveni cu orice mijloace și prin orice metode.

Așa cum am spus mai sus,  mie acest an insignifiant 
(la scara universală a timpului) mi-a adus, pe lângă tristeți 
, dezamăgiri, deziluzii și suferințe, firești în lupta cu 
greutățile vieții, și surprize plăcute, satisfacții și bucurii 
care cu siguranță au compensat toate celelalte trăiri 
menționate anterior și mi-au fortificat puterile pentru 
mersul înainte spre un viitor încărcat de incertitudini dar și 
foarte promițător în care speranța realizării profesionale și 

umane s-a dovedit a fi întemeiată și confirmată 
până la momentul în care scriu aceste rânduri, 
cu caracter de amintiri și rememorări plăcute 
și întrucâtva reconfortante.  

Eram la 4 ani de la tragicele 
evenimente din decembrie 1989, care 
au dus, cum am spus de mai multe ori, la 
schimbarea radicală a lumii în care trăiam 

și m-am format ca om și specialist până în 
1989. Schimbasem pentru a treia oară locul 

de muncă, domeniul de activitate aș putea 
spune, preocupările, provocările și prioritățile 

activității profesionale: de la jumătatea lunii 
noiembrie 1992, lucram în cadrul Serviciului 

de tarife pentru energia electrică și 
termică, din cadrul Direcției de strategie 
și dezvoltare economică, înființată 
în Regia Autonomă de Electricitate 

RENEL, în urma restructurării activităților din RENEL, 
pe modelul companiei naționale de electricitate din Franța, 
Electricite de France (EdF), restructurare realizată pe baza 
studiului contractat de RENEL cu compania de consultanță 
Bossard din Franța, referit în toate dscuțiile și materialele 
vremii ca studiu Bossard. EdF, era o companie integrată pe 
verticală, organizată la nivel național, care presta activitățile 
de producere transport, distribuție și comercializare sau 
furnizare a energiei pentru toate categoriile de consumatori 
din Franța. 

 Unul din cele mai importante instrumente pentru 
gestionarea și garantarea rezultatelor și performanțelor 
economice  ale EdF era sistemul de tarifare, fundamentat 
încă din anii ꞌ50, ani de începere și derularea a complexului 
program de construcție la nivel național a parcului de 
centrale electrice nucleare, destinate în primul rând  nu să 
îmbogățească compania,  ci să satisfacă nevoia imperioasă 
de energie a unei economii în plină expansiune din una 
din cele mai dezvoltate țări ale lumii contemporane, care, 
după pierderea coloniilor, trebuia să rezolve problema 
energetică, cu puținele resurse interne pe care le avea. 
Franța nu dispunea rezerve de petrol, de cărbune, de gaze 
naturale, de mari căderi de apă, fapt pentru care inginerii 
din Franța  au propus statului francez un amplu program 
de cercetare, proiectare, realizare și exploatare de centrale 
electrice nucleare de mare putere, capabile să producă 
suficientă energie electrică de calitate pentru susținere 

ÎNFRUNTAREA NECUNOSCUTULUI
Istoria unei deplasări

Gheorghe INDRE
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a ambițioaselor programe de dezvoltare economică și 
socială, de creștere economică susținută, care s-au realizat 
în boom-ul de după al Doilea Război Mondial. Costurile 
de investiții asociate acestui program de dezvoltare a 
sistemului energetic național francez, care a presupus și 
realizarea infrastructurii de linii și stații de transformare 
și de conexiuni de înaltă și foarte înaltă tensiune pentru 
rețeaua de transport a energiei electrice și linii și stații de 
transformare de înaltă  tensiune pentru rețele de repartiție, 
și de  medie și joasă tensiune pentru rețelele electrice  de 
distribuție, fapt pentru care toate investițiile au fost făcute 
de statul francez, într-o companie de mari dimensiuni 
organizată așa cum spuneam la nivel național. Pentru 
susținerea economică a acestui program, a fost elaborat de 
economiștii și inginerii francezi un foarte dezvoltat sistem 
de prețuri și tarife pentru energia electrică bazat pe teoria 
costurilor marginale pe termen lung. 

Studiul Bossard a recomandat atunci ca în 
cadrul RENEL să se înființeze o direcție specializată 
și responsabilă de gestionare a dezvoltări economice a 
regiei, (DSDE), în cadrul căreia să se creeze un serviciu 
specializat pe proiectare și implementarea tarifelor pentru 
energia electrică și pentru energia termică furnizată de 
RENEL consumatorilor, prin filialele sale. 

Unul din obiectivele sistemului de tarifare era 
și implementarea unui set de politici și măsuri privind 
utilizarea eficientă a energiei prin semnalele de preț pe care 
diversele categorii de consumatori le primeau.  Pentru noi 
toți, membrii serviciului, gândirea era nouă, iar provocările 
foarte mari; sarcina mea era de a promova, prin sistemul de 
tarife, conceptul de gestionarea rațională a consumului de 
energie, concept foarte actual atunci în practica companiilor 
de electricitate din SUA și cunoscut sub numele de Demand 
Side Mangement (DSM), introdus de fapt de teoria 
economică a planificării integrate a resurselor, (Integrated 
Resource Planning), care considera că una din resursele ce 
trebuie avute în vedere în planificarea dezvoltării sistemelor 
energetice era reprezentată de utilizarea eficientă a energiei, 
în toate domeniile de activitate și la toate categoriile de 
utilizatori, realizată prin programe DSM. Toate aceste 
informații erau relativ noi pentru noi, era o perioadă de 
acumulări, de cunoștințe, metode și practici, fapt pentru 
care participările la conferințe de specialitate, obținerea de 
materiale și documentații, elaborare de studii și cercetări, 
publicarea de articole de specialitate, precum și schimburi 
de experiență și vizite la mari companii de electricitate din 
SUA și din Europa, erau foarte folositoare în rezolvarea 
problemelor și implementare cât mai corectă și mai 
eficientă a noilor tehnici și metode practicate în economia 
de piață. Toate aceste aspecte noi ale activității mele ca 
inginer electroenergetic au reprezentat atunci elemente 
de stimulare a dezvoltării profesionale de care vorbeam 
anterior.

RENEL era înscrisă în acea perioadă într-un 
program de parteneriat cu companii similare „surori” 
din SUA, program gestionat de  Agenția Statelor Unite 
de Dezvoltare Internațională  (USAID), prin care se 
sponsorizau programe de instruire și de perfecționare 

profesională a specialiștilor din RENEL, deosebit de 
utile în procesul de tranziție de la economia centralizată 
și dirijată dinainte de 1990 la economia de piață, bazată 
pe autonomie și pe competitivitate. În cadrul programului, 
USAID sponsoriza seminarii, în țară, stagii de pregătire 
a specialiștilor din RENEL, participări la Conferințe  și 
evenimente de specialitate, în SUA și vizite la companiile 
surori cu care RENEL era înfrățită în cadrul programului 
de parteneriat.

Faptul că stăpâneam bine limba engleză, făcusem în 
1982 cursuri postuniversitare suplimentar față de cursurile 
din liceu și facultate, și studiasem serios limba franceză în 
anii de școală generală și în cei 5 ani de liceu, îmi dădea 
posibilitatea să beneficiez din plin de transformările 
amintite și să pot înțelege și valorifica documentațiile, 
studiile și lecțiile de la cursurile de pregătire și instruire. 

Așa se explică faptul că, în decembrie 1993, am 
participat la un simpozion, privind Iluminatul electric 
eficient, (Efficient Lighting Symposium), organizat în 
SUA, la Sottsdale în Arizona, de institutul de cercetări 
Electric Power Research Institute (EPRI), Compania de 
Electricitate din Arizona și Primăria orașului  Scottsdale. 
După această explicitare a contextului  istoric al activității 
mele și a problemelor cu care ne confruntam, istoria, trăită 
intens, a acestei deplasări, plină de evenimente neprevăzute 
și a cărei experiență mi-a rămas vie în amintire, o voi 
continua în unul din numerele viitoare ale buletinului 
nostru. 

         
Partea a II-a

Din evenimentele anului 1993

În cadrul parteneriatului strategic UPP, cu Compania 
Boston Edison, în cursul anului 1993, au avut loc mai mult 
vizite reciproce, în care specialiștii din cele două companii, 
beneficiau de cursuri de instruire și schimburi de informații. 
În primăvara anului 1993, la începutul lunii martie, am 
primit la București, la RENEL,  vizita unei delegații 
formată din inginerul Jym McElleny din cadrul Companiei 
Boston Edison și Rob Donovan, din cadrul USEA (United 
State Energy Association). Am primit sarcina de a-l însoți 
în cele 3 zile de ședere în România pe Jym, un irlandez 
simpatic, care mi-a mărturisit că este prima sa deplasare 
în Europa și că a fost  greu convins de șeful lui să accepte.

Era un sfârșit de iarnă năbădăios, ninsese foarte 
mult, străzile erau mărginite de troiene de zăpadă rezultate 
în urma efortului de curățare, pe trotuare erau multe porțiuni 
cu gheață si cu bălți, autoritățile hotărâseră interzicerea 
circulației autoturismelor personale, orașul era oarecum 
semi-blocat. În aceste condiții am parcurs drumul de la 
Hotelul Capitol  la sediul RENEL pe jos în fiecare zi și tot 
pe jos am străbătut centrul orașului arătându-i clădirile mai 
importante și povestindu-i despre semnificația și istoria 
lor. Jym mă asculta cu interes și curiozitate dar, din loc 
în loc, se oprea și fotografia porțiuni de stradă și bălțile 
de pe trotuar pe care trebuia să le ocolim. L-am întrebat 
de ce face aceste poze și mi-a răspuns râzând că vrea să 
îi arate șefului în ce condiții l-a trimis. Rob Donovan cu 
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care m-am întâlnit în cursul discuțiilor, era un om jovial, 
plin de umor, care povestea hazliu despre întâlnirea sa cu 
tânărul Jym în aeroportul din Frankfurt. El era fost căpitan 
în marina americană de război și lucra în cadrul USEA, 
pentru organizarea desfășurării evenimentelor comune cu 
companiile din Europa de est. În cele trei zile am reușit să ne 
cunoaștem, fapt important pentru acțiunile și întâmplările 
care au urmat în acel an.

După vizita delegației americane la București, a 
urmat o deplasare în SUA a unei delegații de 4 persoane 
din care am făcut și eu parte, vizită sponsorizată de USAID 
tot în cadrul programului de parteneriat. Programul vizitei 
noastre a conținut două părți: prima, de două zile, în 
Boston, la sediul Companiei Boston Edison, iar partea a 
doua, o participare la cea de a 6-a Conferință de Demand 
Side Management, organizată la Miami Beach, Hotelul 
Hilton Fountain Bleu. Amândouă etapele au fost deosebit 
de interesante și intense din punctul de vedere al noutății 
și volumului de informații dobândite cel puțin în ceea ce 
mă privește. Relatarea detaliată a desfășurării lor ar putea 
constitui în sine pagini de experiențe inedite, de  descoperiri 
ale unei lumi cu totul nouă față de cea din care veneam. La 
Boston m-am reîntâlnit și cu Jym, care ne-a preluat de la 
Aeroportul Logan, în timp ce  participarea la Conferință 
a fost organizată de USEA, care a și sponsorizat pentru 
noi costurile aferente și ne-am reîntâlnit cu energicul și 
jovialul Rob Donovan, și cu colega și subalterna sa Shelly 
Irby, o afroamericană, tânără și deosebit de conștiincioasă 
în îndeplinirea sarcinilor pe care le avea.

Dar, evenimentele acelui an bogat pentru existența  
mea și pentru completarea formării mele profesionale în 
domeniul analizelor economice și financiare specifice 
industriei de electricitate și al reglementării activităților 
acestui important sector economic, în condițiile economiei 
de piață, au continuat să se dezvolte  cu mult peste ce mă 
așteptam. 

După vizita în SUA de la sfârșitul lunii martie, 
în luna mai, RENEL, USAID și USEA au organizat un 
seminar pe tema proiectării prețurilor și tarifelor pentru 
monopolurile naturale, cu o filozofie total diferită de modul 
strict contabilicesc în care se calculau tarifele și prețurile în 
economia centralizată din România dinainte de 1990. Am 
participat la acest seminar desfășurat la Centrul de Instruire 
și Perfecționare a Personalului din cadrul RENEL, sub 
conducerea și îndrumarea profesorului Michael Block de 
la Universitatea din Virginia și a unei echipe de experți din 
cadrul Companiei Boston Edison. Nelipsit ca organizator, a 
fost delegat de USEA și prietenul nostru de acum Rob  care, 
cu stilul lui și cu disponibilitățile de comunicare pe care le 
avea, a ajuns să fie îndrăgit de toți participanții la cursuri. 
La sfârșit, pe baza rezultatelor la  testele de final, profesorul 
Block a selectat un grup de participanți pentru un seminar 
regional ce urma să aibă loc, timp de două săptămâni, la 
Viena în iulie 1993, pe aceeași temă din domeniul micro-
economiei privind analiza economică și reglementarea 
activităților și proiectarea prețurilor și tarifelor pentru 
companiile ce prestau în piață activitățile cu  caracter de 
monopol natural.

A fost așadar un an foarte generos care s-a încheiat din 
punctul meu de vedere cu o ultimă deplasare în SUA a cărei 
istorie mi-am propus de fapt să o relatez. Periodic primeam 
la RENEL informații și materiale publicitare privind 
evenimentele cu caracter profesional care se organizau, 
deoarece adresele și numele noastre erau cuprinse în bazele 
de date folosite de companiile organizatoare de asemenea 
evenimente, în distribuirea pliantelor pentru conferințe, 
simpozioane, seminarii, cursuri de instruire etc.  

În a doua parte a lunii noiembrie, am primit, 
prin poștă, un pliant de prezentare a unui simpozion 
privind iluminatul electric eficient (Efficient Lighting 
Symposyum)  care urma să aibă loc în orașul Scottsdale din 
Arizona, organizat de primăria locală, EPRI și Compania 
de Electricitate din Arizona. Având în vedere preocupările 
noastre privind promovarea utilizării eficiente a energiei, 
m-am consultat cu șeful meu direct și cu directorul DSDE 
asupra oportunității de participare la acest eveniment în 
cadrul programului UPP. Am primit acceptul și am trimis 
un fax la USAID și la USEA în atenția lui Rob Donovan, 
exprimându-ne interesul de participare. Spre marea mea 
surprindere răspunsul a sosit foarte prompt și cu precizarea 
că, în cadrul programului UPP, USEA va suporta costurile 
deplasării, taxa de participare pentru o persoană și costurile 
cu cazarea și diurna.

Totul era foarte în scurt, trebuiau făcute formele 
interne pentru obținerea mandatului și ordinului de 
aprobare a deplasării din partea conducerii RENEL. Am 
făcut formele și am așteptat cu emoție răspunsul. Existau o 
serie de prejudecăți privind numărul deplasărilor oarecum 
justificate din punctul de vedere al președintelui RENEL, 
dar mă bucuram de sprijinul șefului de serviciu, directorului 
DSDE și al vicepreședintelui care coordona activitățile 
de investiții și dezvoltare. Un argument forte în favoarea 
noastră era faptul că regia nu trebuia să suporte costurile de 
deplasare, cazare și participare. O altă problemă importantă 
era obținerea vizei din partea Ambasadei SUA, deoarece 
trebuia luată pe pașaportul de serviciu care nu se elibera 
decât după semnarea documentelor de deplasare. Timpul 
fiind scurt și având scrisoarea din partea americană, 
colegii de la Serviciul pașapoarte mi-au propus să folosesc 
pașaportul personal, pe care ei au și reușit să obțină viza; 
costul acesteia l-am achitat din bani proprii.  Simpozionul 
urma să se desfășoare în zilele de 8, 9 și 10 decembrie. Am 
obținut viza pe data de 3 decembrie, am primit biletele de 
avion și programul prin DHL, însoțite de o scrisoare prin 
care mi se spunea că voi primi și informația de la locul de 
cazare, ce va fi comunicat ulterior, unde voi găsi și banii 
alocați, dar, din cauza compartimentului financiar, încă 
nu aveam aprobate formele interne, care le-au aprobat cu 
specificare expresă fără cheltuieli din partea RENEL.

Cu biletele de avion pe birou, vineri 4 decembrie, 
la prânz, am tresărit când secretara vicepreședintelui m-a 
invitat la șeful ei. Am intrat în birou și acel om deosebit, un 
ardelean cu  fața iradiind de cumsecădenie și lumină, s-a 
ridicat în picioare și, zâmbind, mi-a întins dosarul semnat 
cu precizarea „nu a fost ușor”, mult succes și ai grijă de tine, 
aștept cu interes și curiozitate raportul tău de deplasare. Am 
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roșit tot, i-am mulțumit foarte mult și am alergat repede la 
etajul 4 pentru a-i duce șefului meu de serviciu vestea cea 
bună. 

Mai aveam o singură problemă grea de rezolvat. Nu 
primisem informațiile promise privind aranjamentul pentru 
cazare, era vineri și numai era mult timp până la sfârșitul 
programului. Am trecut pe la șeful de serviciu de cooperare 
internațională care reprezenta oficial legătura executivă cu 
partenerii din SUA pentru derularea acțiunilor pe programul 
UPP. I-am explicat care este situația și amabil mi-a spus că 
trebuie să așteptăm până după ora 17 să înceapă programul 
la Washington și să o contactăm telefonic pe Shelly Irby 
de al USEA care rezolva de regulă aceste probleme sub 
coordonarea șefului ei Rob Donovan. Îi știam pe amândoi 
și mă cunoșteau și ei. La 17:30, a sunat, i-a răspuns Shelly 
și l-am rugat să mă lase pe mine să vorbesc dar nu a fost 
de acord, funcționara  a spus că știe despre ce este vorba, 
problema este rezolvată și va trimite un fax cu toate 
detaliile, spunându-i că este vorba de motelul Fairfield Inn. 
Disperat îi făceam semne să îi comunice numărul de fax, 
dar sigur pe el și oarecum autosuficient, a încheiat repede 
convorbirea, a mulțumit  spunând că așteptăm mesajul 
scris.  Apoi mi-a spus, sigur pe sine,  că Shelly știe cu cine 
a vorbit și îi știe numărul de fax. Am așteptat apoi aproape 
două ore fără nici un răspuns, el nu a mai revenit și am 
plecat acasă, îngrijorat, trist și total nelămurit.

Sâmbătă și duminică a nins mult astfel încât luni 
dimineața se depusese un strat gros de zăpadă, iar circulația 
era foarte mult îngreunată. Eu nu eram o personalitate care 
să beneficieze în RENEL de transfer din partea regiei de 
acasă la aeroport. Avionul companiei  Pan American decola 
de la Otopeni spre NEW YORK la ora 7 dimineața, așa 
că trebuia să ajung la ora 5 sau 5:30, îmi era teamă să 
nu pățesc ca în primăvară când a fost interzisă circulația 
autoturismelor personale. 

Bunul meu prieten și fost coleg, Adrian, plecat azi în 
lumea celor drepți, a acceptat încă de vineri rugămintea mea 
de a mă lua cu mașina de acasă și să mă ducă la Aeroport 
la acea oră total nepotrivită, incomodă și, cum spunea un 
profesor al meu din politehnică, barbară. 

A sosit la timp și am pornit spre Aeroport cu emoții, 
dar am ajuns la timp. Pe drum, Adrian mi-a dat 100$ și o 
rețetă pentru a cumpăra medicamente pentru tatăl lui. Mai 
aveam la mine 50$ și câteva monede pregătite pentru a 
putea folosi telefonul public.  

Ajunși la timp la Otopeni surprizele nu conteneau să 
curgă. Din cauza ninsorii de peste noapte avionul american 
nu a putut ateriza și a fost dirijat spre Istanbul. Eram extrem 
de trist și de derutat, biletele de avion au fost cumpărate 
în scurt, fapt pentru care erau cu Austria Airlines de la 
București la Viena, cu compania TWA de la Viena la New 
York  la busssines class și tot cu o cursa TWA de la New 
York la Phoenix și la fel la întoarcere. 

Aeroportul era foarte aglomerat. De la informații mi 
s-a sugerat,  ca o primă soluție, să folosesc o cursă Tarom 
de la Băneasa la Viena și voi putea lua cursa TWA sau să 
așteptăm curățarea pistei și voi putea lua cursa TAROM 
de la București la New York, urmând ca de acolo, după 

câteva ore de așteptare, să prind tot o cursă TWA spre 
Phoenix. După vreo două ore de așteptare s-a confirmat 
ca posibilă deplasarea cu cursa TAROM.  Lui Adrian i-am 
mulțumit și a plecat pentru a ajunge la timp la serviciu: 
lucra la DGTDEE, serviciul de tarife. Funcționarei de la 
Check In  de la Tarom i-am arătat că biletul de la Viena era 
bussines class și în consecință, de la București la New York  
am călătorit la bussiness class, unde mai erau doar încă 
două persoane; a fost plăcut și confortabil dar din păcate 
am fost tot timpul preocupat și stresat de nesiguranța și 
necunoscutul care urma.

Am ajuns la New York după amiaza și primul 
incident minor l-am avut la controlul pașapoartelor. 
După ce a verificat viza și a desprins pagina atașată de 
ambasadă, m-a întrebat dacă am mai fost în SUA. I–am 
răspuns că fusesem în primăvară, la care, după ce a căutat 
în calculator, polițistul a spus că nu mă crede, că nu este 
adevărat. În primul moment am paralizat de frică, dar mi-
am dat imediat seama despre ce era vorba. Pașaportul meu 
nu apărea înregistrat în baza de date și abia atunci am înțeles 
de  ce colega de la serviciul pașapoarte a venit și mi-a dat și 
pașaportul de serviciu înainte de plecare, spunându-mi că 
este bine să îl am la mine. I-am spus polițistului că am avut 
viza pe pașaportul de serviciu, iar acesta este pașaportul 
meu personal, m-a privit nedumerit și m-a întrebat unde 
este pașaportul de serviciu. I l-am arătat și i-am explicat 
că am folosit pașaportul personal de această dată din 
considerente de ordin birocratic pentru a câștiga timp. A 
verificat și mi-a spus apoi că este OK și am putut să trec, 
după ce a desprins hârtia atașată de ambasadă la foaia din 
pașaport. Mărturisesc că mă trecuseră toate transpirațiile. 
După preluarea bagajului, a trebuit să merg spre terminalul 
de unde trebuia să iau avionul spre Phoenix. În autobuz 
erau foarte mulți români, unii dintre ei locuiau acolo și 
așteptaseră cunoștințele ce veneau de la București. Lângă 
mine era un adolescent, care m-a întrebat de ce și cum 
am venit. Când i-am răspuns că sunt în delegație pentru o 
săptămână, m-a întrebat intrigat:

- Și te mai întorci înapoi?
- Bineînțeles, i-am răspuns.
Replica lui a fost dezarmantă:
- Vai ce prost ești, nu știi ce bine este aici, eu am 

venit cu familia acum zece ani și ne simțim foarte bine aici. 
Am zâmbit cu înțelegere, ușor amuzat de 

entuziasmul lui. Aventura mea de decembrie  pe teritoriul 
american începea și dezvoltarea ei o vom urmări într-un 
număr viitor.

Partea a III-a
Surprizele drumului la ducere

Ajuns la terminalul de plecări interne, am verificat 
că mai aveam de așteptat câteva ore până la îmbarcare, 
după care prima mea grijă a fost să caut un telefon public 
de la care să vorbesc la Washington la USEA cu Shelly 
Irby, pentru a afla detaliile legate de cazare și a informa 
despre dereglarea totală a programului stabilit. Am încercat 
de câteva ori, fără a reuși, am consumat și monedele pe 
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care le aveam, deoarece de la cele două numere de telefon 
la care am sunat mi s-a comunicat de fiecare dată că, fiind 
vineri, programul se terminase mai devreme și funcționarii 
au plecat. Eram de acum pe cont propriu, fără asistență și 
mi-am dat seama că va trebui să mă descurc singur. Încă din 
primul , m-au cuprins toate transpirațiile, deoarece avionul 
cu care trebuia să plec din New York, ajungea la Phoenix 
în Arizona, după 3 ore de zbor, în jurul orei locale 23:30, 
aproape de miezul nopții. Am petrecut orele de așteptare 
până la îmbarcare frământându-mă și făcându-mi în minte 
tot felul de planuri pentru ceea ce urma să fac și cum să 
procedez. Zborul a fost unul liniștit, priveam impresionat 
pe fereastra avionului, cât de iluminate erau orașele și 
ce mare diferență era față de situația de atunci de la noi, 
având în minte preocuparea pentru ceea ce aveam să aflu 
nou în legătura cu sistemele de iluminat public și mai ales 
cu utilizarea eficientă a energiei electrice în aceste sisteme. 
Spre deosebire de JFK, era un aeroport de provincie, 
mult mai mic, cu mult mai puține zboruri și din câte am 
înțeles urma să se închidă pentru curățenie după miezul 
nopții, cursa de la New York fiind cea din urmă pe ziua 
respectivă. Ceea ce știam sigur era că locul de desfășurare a 
simpozionului era hotelul Hyatt Regency Scottsdale Resort 
& Spa at Gainey Ranch, 7500 East Doubletree Ranch 
Road, Scottsdale, AZ, 85258, US.

Aveam deci adresa completă din pliantul de 
prezentare, aveam și telefoane la care puteam suna pentru 
eventuale informații de detaliu, dar știam că nu acolo era 
cazarea mea deoarece era un hotel de 4.5 stele foarte scump 
iar baremul meu de cazare nu acoperea costurile deci urma 
să dorm la un Hotel la marginea orașului. Pasagerii din 
avion au plecat și am rămas în sala de sosiri aproape singur 
și derutat am ieșit pe peronul din fața Aeroportului de unde 
plecau ultimele mașini și taxiuri și am rămas și acolo singur 
gândindu-mă posomorât că poate va trebui să aștept acolo 
dimineața pentru a suna din nou la Washington pentru 
informații.

Deodată, într-un scâșnet de frâne, semn al unei 
oarecare întârzieri, a oprit un taxi, din care a coborât 
precipitat și preocupat un om corpolent cu o față mare 
bonomă, care intrat în sala aeroportului după care a ieșit și 
s-a uitat în jur cercetător. Spre marea mea surprindere s-a 
apropiat de mine și m-a întrebat cu un zâmbet prietenos:

-N-ai văzut un japonez pe aici.
I-am mărturisit că n-am văzut la care el iritat și 

supărat a spus ceva de genul:
-Fi-ar să fie m-a apelat și a plecat, am făcut drumul 

în zadar.
S-a întors spre și m-a întrebat:
-Dar cu dumneata ce este? De ce stai aici?
I-am explicat că vin din Europa, din România, pentru 

o conferință privind iluminatul electric eficient, la invitația 
USEA, costurile urmând să fie plătite de Guvernul SUA 
prin USAID, dar din păcate nu am primit toate informațiile 
privind cazarea, nu am adresa exactă a hotelului și că știu 
precis este hotelul unde va avea loc conferința, spunându-i 
și toată dereglarea zborurilor din cauza vremii care a făcut 
să ajung la această oră târzie din noapte. I-am spus și faptul 

că la hotelul unde trebuia să dorm mă așteptau și banii 
pentru cheltuieli.

M-a ascultat cu atenția după care mi-a spus:
-Uite, eu înțeleg situația și pot să te ajut să ajungi 

la hotelul Hyat Regency, să vorbim cu ei pentru noaptea 
aceasta. Nu trebuie să îmi plătești nimic că eu scot banii 
pentru costul cursei de la cei care te-au invitat și nu au avut 
grijă ca totul să fi e în regulă.

-Este departe, l-am întrebat cu îngrijorare?
- 25 de mile dar eu o să merg nu foarte repede și o să 

îți pot vorbi despre oraș, despre istoria locurilor și clădirilor 
pe lângă care trecem.

Mi s-a părut un om de bună credință, și am acceptat 
propunerea lui salvatoare, pentru situația grea în care mă 
aflam. După ce am intrat în mașină, m-am mai destins, 
numai trebuia să aștept zorii în fața aeroportului. S-a ținut 
de cuvânt, pe drum mi-a spus că orașul a fost construit pe 
locurile unde au funcționat la început ferme, ranch-uri ale 
crescătorilor de vite celebrii cowboys din filme și îmi spunea 
numele acelor ferme care s-au păstrat. Noi ne îndreptam de 
fapt spre Gainey Ranch. Devenit ghid, șoferul îmi spunea 
că pentru a păstra farmecul și specificul construcțiilor de 
altădată, municipalitatea a interzis construcții cu mai mult 
de un etaj care erau întinse pe mari suprafețe. Orașul era 
feeric iluminat eram la numai două săptămâni de Crăciun.

La un moment dat, ca să mă mai liniștească, mi-a 
spus că, din experiența sa, el este convins că atunci când 
voi ajunge din nou la București pe biroul meu voi găsi cu 
siguranță o hârtie de fax pe care unul din șefii mei va fi scris 
foarte nervos și precipitat Dl Gheorghe Indre, f.f. urgent, cu 
toate detaliile comunicate de la Washington.

Când am ajuns la hotel, primul lucru care m-a 
impresionat a fost spectacolul iluminatului ornamental care 
la noi încă nu era nici pe departe atât de elaborat. Șoferul 
mi-a luat bagajul și m-a însoțit până la recepție unde am 
explicat situația. Recepționera mi-a zis că știe de viitorul 
eveniment și a cercetat o listă de participanți care urmau să 
fie cazați la ei în hotel. Numele meu nu era pe acea listă. 
Văzând scrisoarea de invitație, mi-a spus zâmbind că ce 
poate face ea pentru mine este să îmi ofere o cameră, la 
prețul negociat pentru ceilalți participanți 130 USD. Mi-am 
făcut socoteala și am acceptat acest aranjament. După ce a 
văzut că mi-am rezolvat problema zâmbind cu toată fața de 
acum prietenul meu a completat un formular de factură A4 
cu valoarea înscrisă de 25 USD, pe care l-am semnat scriind 
și numele în clar, spunându-mi încă odată, că va recupera 
el costul cursei, după care ne-am despărțit cu strângere de 
mână eu mulțumindu-i iar el urmându-mi somn ușor și 
ședere plăcută. Recepționera mi-a dat cheia de la cameră și 
a chemat un băiat tânăr spunându-i să mă conducă. Acesta 
mi-a luat geamantanul, eu știam din primăvară că de regulă 
li se plătește un bacșiș, așa că știind că nu am mărunțiș i-am 
zis în drum :

- Voi americanii, care trăiți în această lume scăldată 
în lumină și bunăstare, habar nu aveți ce însemnă, mizeria 
și sărăcia din alte zone ale lumii.

M-a ascultat surprins, iar când am ajuns la cameră 
mi-a urat zâmbind noapte bună, înțelesese că nu e cazul să 
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aștepte nimic de la mine.
În cameră am găsit TV cu ecranul iluminat și o urare 

de bun venit pe numele meu. După care se derula automat 
un set de precizări privind regulile de securitate pe perioada 
de ședere în hotel din care am reținut următoarele:

1. În hotelul nostru, nu stați în camera fără siguranța 
pusă (consta într-un lanț care dubla încuietoarea din 
broască);

2. În hotelul nostru, nu deschideți nimănui dacă nu 
așteptați pe nimeni cunoscut, chiar dacă după uniformă 
pare a face parte din personalul hotelului;

3. Dacă totuși bate și insista cineva sunați la recepție 
pentru a întreba dacă are ceva să vă comunice; 

4. În hotelul nostru, păstrați banii și bunurile de 
valoare doar în seiful din cameră care se închiriază pentru 
4 USD/ zi.

Toate aceste informații veneau pe fondul stresului și 
nesiguranței în care mă aflam încă în așteptarea rezolvării 
problemelor mele. În cameră, era o carte de telefon de mari 
dimensiuni pe care urma să o folosesc dimineață pentru a 
suna la USEA.

Se făcuse aproape două noaptea, eram frânt, după 
un duș, m-am culcat și am dormit câteva ore un somn agitat 
marcat de coșmaruri în care eram admonestat de șefii de la 
București.

Dimineața devreme la 7 m-am trezit cu grija de a suna 
la USEA pentru a explica situația. M-am lămurit cu cartea 
de telefon, am sunat și am vorbit cu Rob căruia nu îi venea 
să creadă ce auzea. M-a liniștit mi-a dat adresa hotelului 
FAIRFIELD INN SCOTTSDALE NORTH,13440 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, AZ, 85254, US. Apoi m-a 
rugat ca după ce plătesc costul facturii pentru cazare să fac 
o copie după factură și să i le transmit deoarece acești bani 
îmi vor fi decontați, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată.

Dimineața, după conversația avută la Washington, 
am coborât la recepție, am solicitat factura în care era 
inclus și costul convorbirii, și am transmis o copie prin fax 
la numărul primit de la Rob, după care am achitat și costul 
faxului. Costul camerei era negociat la jumătate din prețul 
normal și după ce am achitat totul am constatat că mi-au 
rămas puțin peste 10 USD din toți banii cu care venisem. 
Am întrebat dacă pot găsi un mijloc de transport în comun 
și am fost îndrumat spre biroul de transporturi. Acolo, o 
domnișoară zâmbitoare s-a uitat la mine ciudat când am 
întrebat de autobuz și mi-a răspuns politicos:

-Îmi pare rău domnule, trebuie să luați un taxi.
Când i-am spus însă adresa hotelului la care trebuia să 
merg, m-a îndrumat spre o stație de autobuz pe North 
Scottsdale Road, care intersecta East Doubletree Ranch 
Road, strada pe care se afla hotelul Hyat Regency. Am 
primit și o hartă cu traseul însemnat, îmi era ușor de 
mers. Mi-a mai spus că am de mers pe jos, circa o milă. 
Am servit un mic dejun de 5 stele după care am mers în 
cameră, mi-am împachetat totul, mi-am luat lucrurile am 
predat camera și am plecat. Se făcuse ora nouă dimineața 
și soarele începea să strălucească ziua temperatura ajungea 
la peste 35° C, mi-am luat paltonul pe mână, geamantanul 
în cealaltă mână și am pornit pe jos, cum cred că, rareori, 

poate niciodată, vreun client a ieșit din acel elegant hotel. 
Până la intersecție mai erau vreo 300 m, pășeam pe trotuar 
fascinat de frumusețea din jur, când după vreo 50 m în 
spatele meu pe stradă a oprit în scrâșnet de frâne un taxi 
negru elegant din care a coborât o șoferiță drăguță, înaltă cu 
aer de star feminin din filmele de la Hollywood, care m-a 
întrebat unde merg dacă nu cumva poate să-mi fie de ajutor. 
Parcă retrăiam scena din seara trecută, aceeași amabilitate 
incredibilă și surprinzătoare. I-am spus că vreau să ajung 
la FAIRFIELD INN SCOTTSDALE NORTH, și mi-a luat 
rapid geamantanul l-a aruncat în portbagaj și m-a invitat să 
urc. Se vedea că nu sunt din partea locului, m-a chestionat 
și i-am spus că vin din Europa, din România, pentru un 
seminar de două zile pe probleme de iluminat.

- Cum, ai făcut 12000 de mile, pentru asta? – a 
întrebat mirată. Tu trebuie să fii ori nebun, ori un super 
expert în această problemă. 

I-am răspuns că nu sunt în niciuna din aceste 
situații, dar am avut șansa unui sprijin din partea guvernului 
SUA prin USAID și nu puteam să renunț la un asemenea 
exercițiu de perfecționare profesională. În partea dreaptă, 
spre răsărit, paralel cu drumul nostru se zărea la distanță un 
lanț muntos care era situat în deșert și am întrebat-o cum se 
numesc munții din zare. Mi-a răspuns scurt: „Superstition 
mountains !”. M-am gândit ce nume poetic și plin de mister 
caracterizând parcă modul aventuros în care mă apropiam 
de destinația călătoriei mele de la București. Am ajuns 
repede și locul mi s-a părut de la început învăluit într-un aer 
de capăt de lume. Costul cursei a fost 8 USD și 25 de cenți. 
I-am dat 8 USD nu aveam mărunt, mi-a mulțumit și cu un 
zâmbet profesional mi-a urat mult succes după care a plecat. 
Persoana de la recepție m-a privit cu căldură și curiozitate, 
mi-a zâmbit și mi-a spus că mă așteptau de ieri, camera 
fusese plătită și pentru noaptea care trecuse, am completat 
formularele de înregistrare după care mi-a înmânat un plic 
în care erau banii pentru diurnă însoțiți de o scrisoare și de 
programul detaliat al deplasării mele. Biletele de întoarcere 
le primisem la București. Mi-a dat apoi cheia de la cameră 
și mi-a urat ședere plăcută, precizându-mi orarul pentru 
micul dejun. Hotelul era cu un singur nivel din motivele pe 
care deja le știam, iar paralel cu una din laturile clădirii, pe 
toată lungimea ei, lucea apa albastră a piscinei. Am urcat 
la etaj în cameră și după multe ore de stres și oboseală 
m-am destins și m-am relaxat nevenindu-mi să cred că tot 
calvarul primei părți a acelei deplasări, drumul de plecare, 
se sfârșise.

Nu bănuiam însă că zilele care vor urma vor fi la 
fel de intens trăite și la fel de pline de surprize nebănuite 
care vor face din această deplasare o experiență existențială 
memorabilă și plină de învățăminte de o mare diversitate ce 
vor fi relatate în continuarea acestei istorisiri dacă spațiul 
tipografic al Mesagerului energetic o va permite.

Partea a IV-a
Acomodarea

Camera era modestă, dar confortabilă, baia foarte 
curată, am simțit nevoia să fac încă un duș și după ce 
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mi-am despachetat lucrurile, m-am întins pe pat relaxat; 
știam, de la vizita anterioară în SUA, că, în unul din 
sertarele noptierei, voi găsi o Biblie. Am luat-o și am 
deschis-o la Evanghelia după Matei Capitolul 6 unde 
știam că este rugăciunea Tatăl nostru, pe care am citit-o 
și recitit-o pentru prim oară în limba engleză, până când 
am memorat-o și, în acest exercițiu, toropit de oboseala 
acumulată, am adormit într-un somn profund și liniștitor 
vreme de două sau trei ore. M-am trezit spre prânz și, după 
câteva mișcări de destindere, am simțit că mi se face foame, 
semn bun că intram într-un normal după lungile ore de stres 
și îngrijorare.

Am ieșit din cameră în soarele strălucitor al acelei 
zile, am parcurs tot balconul lung, din care se intra în 
camere și  care se derula paralel cu zidul piscinei cu o apă 
limpede și albastră, în jurul căreia șezlongurile erau goale, 
nu eram în sezon de vacanță, am coborât cu harta primită 
de la recepție în mână și, după ce m-am îndepărtat de hotel, 
m-am îndreptat spre un restaurant-pizzerie din apropiere, 
observând imensitatea parcării pe lângă care treceam, în 
majoritate goală și ea. Nici țipenie de trecător, eram singur 
pe șoseaua cu trei benzi pe sens care mărginea nordul 
orașului, era însă un continuu vuiet de mașini nervoase 
în ambele sensuri. Privind la aceste lucruri mi-am zis că 
se vede că această țară a fost construită pentru mașini nu 
pentru pietoni, distanțele mari și graba permanentă care 
se simțea în aer îmi confirmau și îmi întăreau această 
convingere. Am ajuns la restaurantul situat la circa un 
kilometru și am intrat, curios și dornic să mănânc, având 
însă în vedere puținii bani pe care îi aveam ținând cont de 
faptul că cheltuisem banii prietenului meu și toți cei 50 $ 
ai mei.

Era o sală mare, cu mese  de două și patru persoane, 
foarte curat, dar ce m-a surprins plăcut că undeva pe partea 
laterală era o bucătărie deschisă în care lucrau câțiva 
brutari și bucătari care preparau aluatul de pizza și toate 
ingredientele sub ochii clienților și o coceau într-un cuptor 
mare introducând-o pe vatra încinsă cu lopeți de lemn cu 
coadă lungă. Întregul proces era spectaculos, iar mintea 
mea a fugit spre copilărie spre cuptorul de pâine al mamei, 
pe care îl ardea cu lemne și coceni de porumb până când 
vatra se încingea la roșu și, pe vatra încinsă, curățată de jar, 
introducea pâine dospită și frământată în casă în covata de 
lemn specială, uneori pe foi mari de varză, folosind lopata 
de pâine cu coadă lungă asemenea acestor brutari tineri 
și energici. Din aluatul de pâine, mama cocea și plăcinte 
umplute cu varză călită sau cu brânză și mărar, delicii ale 
îndepărtatei copilării care, ciudat, acum mi se părea atât 
de aproape. După ce am privit câteva momente la tot acest 
spectacol, m-am așezat la o masă de două persoane unde 
imediat s-a înfățișat o chelneriță drăguță cu un zâmbet larg 
pe față care mi-a înmânat lista de bucate ce conținea oferta 
de mâncare și băuturi a localului. I-am zâmbit la rândul 
meu și m-am cufundat în parcurgerea acelei cărți de bucate 
cu accent în principal pe prețuri dar atent și la varietatea 
sortimentelor de salate, pizza, ciorbe, supe, friptură de 
pui, de porc, de vită, pește etc., ajutat și de faptul că în 
dreptul fiecărui element de pe listă era și o poză cu aspectul 

mâncării pe farfurie. Aveau bineînțeles și o lungă listă de 
băuturi nealcoolice răcoritoare și alcoolice spirtoase, vinuri 
și bere.  

Am luat o pizza, o ciorbă și o coca cola ținând 
cont de constrângerile financiare. Nu a durat mult, totul 
a fost foarte bun; după circa o oră și jumătate am părăsit 
restaurantul, ieșind din nou în parcarea imensă pe care am 
traversat-o pentru a ajunge la șosea.

Următoarele ore le-am petrecut într-o plimbare pe 
străzile din vecinătatea hotelului. Era un cartier rezidențial, 
foarte liniștit dar extrem de pustiu. Erau orele după amiezii, 
poate nepotrivite pentru o plimbare, dar am remarcat că 
toate casele și curțile erau în spatele unor garduri înalte care 
ascundeau aproape totul; din spatele porților te întâmpina, 
din când în când, hămăitul, lătratul sau mârâitul vreunui 
câine de pază. Nu era însă nici o curte care să nu aibă lângă 
casă o piscină de dimensiuni apreciabile, ceea ce explica 
umiditatea mare din aerul fierbinte al după amiezii: erau 
peste 300C. Singurul om pe care l-am întâlnit în acea 
hoinăreală a fost o tânără, îmbrăcată în ținută sport, care 
făcea jogging, și care a trecut pe lângă mine în sens opus 
afișând și ea un zâmbet larg și prietenos. 

Reîntors la hotel, prima mea grijă a fost să mă 
informez asupra posibilităților de a merge, cu autobuzul, 
la locul de desfășurare a seminarului. Recepționera mi-a 
arătat pe hartă locul unde era stația terminus a unei linii de 
autobuz, care urma exact traseul pe care venisem cu taxi 
și nu era departe de hotel, circa 100 m, spunându-mi să fiu 
atent la traversare și atenționându-mă că, pentru traversare, 
trebuie să comand culoarea verde a semaforului. I-am 
mulțumit și pentru că tot aveam timp la dispoziție am și 
parcurs tot traseul până la capătul liniei de autobuze, unde 
am descoperit și trecerea de pietoni semaforizată. Informația 
referitoare la comanda culorii verde  era utilă deoarece, în 
București, încă nu existau treceri de pietoni semaforizate 
și comandate prin buton. Cu această ocazie, am constatat 
cu surprindere că aerul se umple de un zgomot familiar, 
un șuierat ascuțit, care mă trimitea din nou în diminețile de 
vară ale copilăriei petrecută la Luna, în vecinătatea pistei 
de aterizare și decolare a avioanelor militare de vânătoare, 
care veneau vara tocmai din sud de undeva de lângă 
Craiova. Am aflat astfel că, în vecinătatea hotelului situat 
la marginea dinspre deșert a orașului, funcționa o fabrică 
de avioane, care avea bineînțeles un aerodrom de încercare 
a produselor. Era pentru a doua oară în cursul aceleiași zile 
când locul acesta situat parcă la capătul lumii îmi părea prin 
anumite aspecte atât de apropiat de îndepărtatele plaiuri de 
unde veneam.

Tot restul după amiezii și al serii l-am petrecut în 
Hotel în fața televizorului care avea un număr de peste 100 
de canale de televiziune comerciale. Am încercat să aleg 
ceva pentru vizionare, exercițiul era interesant, dar toate 
filmele, emisiunile de talk-show, sau transmisiile sportive 
erau foarte frecvent  întrerupte de reclame, ceea ce făcea 
din urmărirea lor un test de încercare a răbdării și genera 
o tentație permanentă de a schimba canalul. Oricum, 
curiozitatea mea era foarte mare și multe din informațiile 
și imaginile pe care le descopeream erau noi și suficient de 
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atractive pentru a umple orele pe care le aveam la dispoziție.
A urmat o noapte cu somn profund, mult mai 

relaxant și mai odihnitor decât în noaptea anterioară, visele 
nu  au mai fost coșmaruri, iar în ziua următoare dimineața  
m-am trezit într-o formă bună, pregătit să intru în conținutul 
de fond al acelei deplasări care începuse  plină de peripeții.

Partea a V-a
În miezul trebii-prima zi

Lucrările simpozionului au durat trei zile: 8, 9 și 10 
decembrie, plasate în mijlocul săptămânii, miercuri, joi și 
vineri. În perioada respectivă companiile aviatice practicau 
o reducere de 50% dacă desfășurarea călătoriei se făcea 
în cursul unui sfârșit de săptămână în zilele de sâmbătă și 
duminică.

Miercuri dimineața, m-am trezit, cum spuneam, 
odihnit și pregătit sufletește și mental să încep programul 
propriu-zis pentru care am făcut acest lung drum. 
Dimineața la 630 am coborât la micul dejun, la restaurantul 
din hall-ul hotelului. Oferta era diversificată, eram obișnuit 
cu atmosfera, totul era foarte curat și foarte plăcut, relaxant 
și destins am plecat spre stația de autobuz, a cărei poziție 
o cunoșteam deja, deplasarea prin aerul răcoros, îmi făcea 
bine; în stație, fiind capăt de linie, autobuzul aștepta, orele 
de plecare erau afișate foarte vizibil, eram singurul pasager 
care a urcat în mașină, biletul se cumpăra de la șofer.

- Bună dimineața!
- Bună dimineața, domnule! mi-a răspuns șoferul 

deosebit de politicos.
I-am cerut un bilet până la stația din apropierea 

hotelului Hyat Regency, rugându-l să îmi spună când 
trebuie să cobor. 

- Luați loc mi-a răspuns, eu o să vă anunț, stați 
liniștit.

Drumul de parcurs era același pe care îl făcusem când 
am venit cu taxiul, cei aproximativ 8-9 km și străbăteam 
pe North Scottsdale Road, care mărginea orașul spre nord 
avansând paralel lanțul de munți din zona deșertului. Ziua 
era  încă răcoare, dar se anunța creșterea temperaturii care, 
spre prânz, avea să ajungă la 360C. 

Am ajuns devreme, după circa 15-20 minute, au 
urcat și au coborât foarte puțini călători pe parcurs, iar când 
am ajuns, anunțat fiind cu o stație înainte, am constatat că 
din nou eram numai eu în mașină ca pasager. Am coborât, 
salutând, iar șoferul mi-a urat să am o zi frumoasă. După 
coborâre, am identificat cea mai apropiată trecere de 
pietoni, am comandat semaforul și am traversat, de acum 
eram oarecum familiarizat cu împrejurimile observate 
în dimineața anterioară. Ajuns la intersecția cu aleea ce 
ducea spre hotel, deoarece era devreme, am decis să mai 
fac o plimbare de-a lungul drumului, tentat și fascinat de 
frumsețea locului. Pe marginea trotuarului cu o lățime 
considerabilă erau plantați, de o parte și de alta, arbori de 
lămâi, portocali și măslini. Ceea ce m-a impresionat în 
primul rând era faptul că trotuarul șerpuia ocolind copacii 
ca într-o îmbrățișare prietenoasă, în pomi de lămâi și de 
portocali erau atât fructe coapte, cât și flori, fructe verzui, 

coroanele erau tunse și aranjate frumos în formă de cupolă 
sferică și sub fiecare, pe un cerc  de circa  doi metri, era 
un adevărat covor galben, portocaliu sau negru de fructe 
pe care nu le culegea nimeni. Mi se părea o mare bogăție 
ținând cont de prețul fructelor în țară. La un moment 
dat, m-a surprins sub un pom dimensiunea foarte mare a 
fructelor negru-albastru și deși bănuiam că sunt măsline 
m-am gândit la prunele de pe dealurile noastre și fără să 
mai analizez arborele, am întrebat o pereche de pensionari, 
pe care i-am întâlnit, și care m-au salutat cu un zâmbet larg 
și prietenos: 

- Sunt măsline, observați  forma și frunzele pomului, 
mi-au răspuns amuzați, înțelegând că eram tare străin de 
locurile acelea.

Le-am mulțumit ușor jenat, le-am zâmbit 
recunoscător la rândul meu, privindu-i admirativ cum se 
îndepărtează, ținându-se de mână, într-un gest și cu un aer 
de tandrețe adolescentină.

M-am întors la intersecția cu East Doubletree 
Ranch Road, care ducea spre hotel, de pe care mă luase 
taximetrul, și am parcurs agale cei două trei sute de metri 
până la intrare, încântat de verdele intens al împrejurimii, 
de curățenia care strălucea peste tot, cu atitudinea de 
vilegiaturist aflat într-un minunat loc de vacanță. În hall-
ul hotelului, pe panoul cu evenimentele zilei, era posterul 
Simpozionului cu indicarea sălii de conferințe și existau 
săgeți care  dirijau participanții. Sala era la demisol, avea un 
hall spațios mobilat cu fotolii și mese rotunde, iar la o masă 
lungă era deja la post personalul Secretariatului; m-am 
prezentat, mi-au solicitat pașaportul și au verificat listele 
cu participanții înscriși, totul era în regulă, numele meu era 
inclus în listă, taxa de participare pentru toate evenimentele 
din cursul celor trei zile era achitată, o domnișoară plină 
de farmec și amabilitate, mi-a căutat ecusonul și mi-a 
oferit mapa personalizată pregătită de organizatori în 
care era dosarul cu materialele Conferinței, programul 
difuzat pe care îl știam, deoarece îl primisem prin poștă și 
la București, și pliante de prezentare a firmelor care erau 
principalii organizatori și sponsori ai evenimentului. Mi-a 
zâmbit larg, mi-a urat bun venit în Arizona, ședere plăcută 
și mult succes în participarea la Simpozion. I-am mulțumit, 
zâmbindu-i, și m-am îndreptat spre  un fotoliu la una din 
măsuțele din hall, la care în celălalt fotoliu era așezat deja 
un domn între două vârste, foarte elegant, cu înfățișare 
de american prosper și sigur pe sine, care, în atitudinea 
generală, mi-a răspuns la salut afișând un zâmbet larg și 
prietenos. După ecuson și mapă, mi-am dat seama că și el 
este participant la Simpozion.

 Curios și nerăbdător, am scos dosarul pe masă și 
am început să îl răsfoiesc cu atenție. Conținea reproduceri 
tipărite ale prezentărilor din Agendă. Un prim grupaj se 
referea la aspectele de utilizare eficientă a energiei electrice 
în sistemele de iluminat, atât pentru interior, cât și pentru 
exterior, iluminat ornamental și iluminat public stradal. 
În primăvară, participasem, la Miami, la A 6-a Conferință 
Națională de Demand Side Mangement (DSM) și de mai 
bine de 2 ani la serviciu eram preocupat de tehnicile și 
metodele de DSM pentru promovarea lor la utilizatorii 
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de energie din România și pentru stimularea răspândirii 
lor prin sistemele de tarifare ale energiei electrice și 
energiei termice. Al doilea grupaj de prezentări se referea 
la experiențe privind metodele de planificare integrată a 
resurselor IRP, filozofie în care economisirea energiei la 
toate categoriile de utilizări era privită ea însăși ca o resursă 
ce putea și era recomandat să fie considerată de planificatori 
în definirea balanțelor energetice și identificarea soluțiilor 
optime de valorificare a resurselor primare cu atenție la 
minimizarea impactului asupra mediului înconjurător. 
Urma un grupaj de prezentări privind calitatea serviciului 
de alimentare cu energie electrică, parametrii pentru 
calitatea fizică și indicatorii de calitate ai serviciului, 
durata medie a unei întreruperi a sistemului de distribuție, 
frecvența medie a întreruperilor de sistem, numărul 
mediu de consumatori afectați la o întrerupere,  frecvența 
medie a întreruperii pe utilizator (SAIDI, SAIFI, CAIDI, 
CAIFI) conform abrevierilor din limba engleză. În 1990, 
începusem pregătirea pentru doctorat, pentru un subiect 
privind Fiabilitatea sistemelor de distribuție a energiei 
electrice, studiasem toate aceste probleme și îmi erau de 
asemenea familiare și, probabil, pe fața mea se putea citi 
satisfacția de a descoperi că nu îmi erau străine noțiunile 
din cuprinsul paginilor pe care le răsfoiam. Ultimul grupaj 
de probleme se referea la sistemele de iluminat, proiectarea 
lor, exploatarea, reciclarea deșeurilor generate de lămpile 
compact fluorescente, care reprezentau atunci soluția 
recomandată pentru iluminatul eficient. 

Am închis dosarul și l-am repus în mapă.
John, colegul de pe foliul alăturat, m-a urmărit în tot 

acest timp, după care, citind pe ecuson, m-a întrebat de unde 
vin. I-am răspuns că sunt din România și am beneficiat de 
o sponsorizare din partea USAID, în cadrul unui program 
de parteneriat între companiile de electricitate din România 
și SUA, parteneriat derulat prin USEA. M-a ascultat cu 
atenție, după care mi-a spus că el lucra în direcția tehnică 
a primăriei din orașul Cleveland din statul Ohio. M-a 
întrebat dacă mai vizitasem SUA și i-am spus despre 
participarea la Conferința din primăvară la Miami. I-am 
spus că sunt curios să ascult prezentările despre calitatea 
serviciului de alimentare și indicatorii de sistem, la care 
el mi-a spus că la ei întreruperile nu sunt frecvente și de 
regulă sunt de scurtă durată, rețelele de distribuție urbane 
au o bună performanță. S-a uitat la mine insistent și total 
surprinzător m-a întrebat dacă nu mi-ar plăcea să rămân să 
lucrez în SUA, el ar putea să mă ajute dacă aș fi interesat. 
I-am mulțumit și i-am răspuns că nu sunt interesat, sunt 
căsătorit, am o căsnicie fericită, deși nu avem copii și sunt 
legat foarte tare sufletește, de țară, de părinți, de familie, 
de morminte și de multe alte aspecte care m-ar împiedica 
sufletește și mental să îmi părăsesc țara. 

Am intrat în sală și ne-am așezat alăturat pe unul din 
rândurile din mijloc. Imediat după intrare, brusc, nivelul 
de iluminare s-a micșorat după o foarte scurtă întrerupere, 
l-am privit pe John, care încurcat mi-a spus că s-a trecut pe 
iluminatul de siguranță, semn că se pierduse alimentarea din 
rețea. Au trecut câteva minute bune, circa un sfert de oră, 
de la momentul în care trebuia să înceapă lucrările, unul din 

oficiali din partea organizatorilor ne-a comunicat situația 
și a spus că vom începe, deoarece domnul viceprimar 
al orașului Scottsdale era presat de timp și cu această 
introducere l-a invitat să ne prezinte salutul oficialităților 
locale. Ușor jenat și oarecum amuzat, viceprimarul a 
început să vorbească fără microfon strigându-și salutul 
suficient de tare ca să se poată auzi în întreaga sală. John  
m-a privit cu un surâs amar și mi-a spus că se mai întâmplă 
și la noi așa.

A fost primul eveniment surpriză al acelei zile. 
Totul s-a derulat apoi normal, la scurt timp după plecarea 
oficialului a revenit tensiunea și s-a trecut la prezentări.

Pe următoarele scaune de pe rândul pe care stăteam 
s-au așezat Pablo un inginer din cadrul companiei de 
distribuție a energiei electrice din Tucson și colega lui, 
Helen, care era profesor la Universitatea din Tucson. Erau 
niște oameni foarte sociabili și plăcuți care au rămas și ei 
plăcut surprinși când le-am spus de unde vin, m-au privit cu 
multă căldură și simpatie, iar în cursul acelei zile am reușit 
să mă apropii de ei simțindu-i la final  ca pe niște prieteni 
vechi. Treptat, treptat, începeam să nu mă mai simt atât de 
străin. 

La lucrările simpozionului participau, conform 
listei, peste 150 de persoane cu calificări și profesii diferite, 
ingineri, arhitecți, juriști, economiști, experți în probleme 
de mediu, consultanți de afaceri, funcționari publici etc.  
Tema era de mare actualitate și de mare interes: dezvoltarea 
instalațiilor de iluminat oferea multe oportunități de afaceri 
și antrena colective de experți de o mare diversitate, care 
lucrau sinergic, perfect coordonați, așa cum am înțeles din 
mai multe prezentări făcute.

Masa de prânz era inclusă în program și plătită din 
taxa de participare.  A avut loc la un restaurant al hotelului 
de  5 stele amenajat  pe una din elegantele și strălucitoarele 
terase. Erau mese rotunde de 8 persoane, cu fețe de masă 
de un alb impecabil, scaunele îmbrăcate și totul era foarte 
curat și foarte studiat.  Personalul servea la masă meniul 
care era prestabilit și nu erau locuri stabilite. Împreună cu 
cei trei prieteni ne-am așezat la una din mese alături de alți 
patru participanți.

În timpul discuțiilor, după o observație pe care 
am făcut-o pe marginea unei prezentări, care era de fapt 
mai mult un comentariu personal pentru a-mi clarifica 
unele detalii, vecinul de lângă mine, după ce mi-a lecturat 
ecusonul, surprins de intervenția mea și, după cum mi-a 
spus, de corectitudinea și claritatea exprimării în engleză, 
m-a întrebat de unde vin de fapt și cu ce ocazie.  

Când a aflat că beneficiez de o sponsorizare din 
parte Guvernului SUA, mi-a aruncat o privire în care era un 
amestec de dispreț și compasiune, nemascate, ci dimpotrivă 
accentuate de un rictus al feței.

- Adică din banii  noștri ai contribuabililor, care 
muncim pe brânci pentru a alimenta bugetul. Avem atâtea 
probleme de rezolvat aici acasă, iar ei aruncă banii în acte 
de caritate.

- Vă rog să mă scuzați domnule, am replicat, cu un 
aer de vinovăție, după care am tăcut, împovărat de o tristețe 
și o jenă aprope dureroase.
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Nimeni de la masă nu a  mai spus nimic, atmosfera 
devenise destul de apăsătoare, conversațiile puține, în 
aer se simțea o tulburare nedorită și neașteptată, până 
atunci, toată desfășurarea mesei a fost una foarte plăcută, 
reconfortantă în care părea că toți savurează bucuria de 
a fi împreună și calitatea produselor oferite de bucătăria 
excelentă a hotelului. Mi-am dat seama că trebuie să fiu 
mai atent, că nu toți participanții și oamenii cu care mă 
întâlnesc sunt mândri sau încântați de politica de sprijinire 
a țărilor din estul Europei, indiferent cât de motivată era 
ea de către decidenți. Domnul care a avut acea reacție era 
consilier juridic, un om instruit, cu un aer distins, un om 
liber, dar cu opinii personale total diferite de cele oficiale, 
pe care nu ezita să le exprime, indiferent de urmări, și care 
părea că nu sunt respinse total sau calificate în vreun fel de 
ceilalți participanți.  

După acest incident, ziua a decurs normal, cu 
prezentări și informații interesante, care m-au bucurat și cu 
aceeași amiciție și căldură din partea celor trei cunoștințe  
noi cu care am comentat în pauze despre simpozion și 
despre alte aspecte din viețile noastre.

M-am întors la locul de cazare, cu autobuzul, am 
ajuns în jurul orei șase după amiaza, satisfăcut de plinătatea 
acelei zile din viața mea, pe care am privit-o ca pe toate 
celelalte sub semnul romantic al geniului eminescian „Nu 
e păcat/Ca să se lepede/Clipa cea repede/Ce ni s-a dat?”, 
formulat în ultima strofă din poezia Stele-n cer, despre care 
se presupune că a fost ultima poezie scrisă  de marele geniu 
creator al poporului român.

Seara am petrecut-o revăzându-mi notițele, retrăind 
momente din acea zi oarecare și așteptând cu curiozitate 
următorul dar al vieții.

Partea a VI-a
În miezul trebii-zilele 2 și 3

Trebuie să reamintim, cititorului acestor rânduri, că 
toate întâmplările, faptele și acțiunile relatate s-au petrecut 
în decembrie 1993, în ultimul deceniu, al ultimului secol 
al mileniului 2 după Hristos, când lumea omului de rând 
era mult mai săracă, mai plină de siguranță și mai lipsită 
de amenințări. Nu existau pentru el laptop-uri, internet, 
telefoane mobile, tablete, microfoane și camere de vederi 
de mici dimensiuni, și nici marea varietate de dispozitive 
de înregistrare și stocare a datelor și informațiilor de care 
dispunem noi astăzi și care, pe de o parte, ne simplifică viața, 
ne înlesnesc modul de comunicare și viteza de transmitere 
a gândurilor și sentimentelor, pe de altă parte măresc viteza 
de transformare și schimbare permanentă a lumii din jur, 
măresc viteza de deplasare atât a mijloacelor civile, cât mai 
ales a armelor aducătoare de groază și moarte. 

Așadar, pentru înțelegerea corectă a tuturor 
evenimentelor relatate, trebuie să avem în minte toate aceste 
lucruri, așa cum pentru înțelegerea comportamentului și 
atitudinilor din Evul Mediu timpuriu trebuie să ținem cont 
de faptul că cel mai rapid mijloc de deplasare era calul și 
atelajele trase de cai, iar cele mai performante arme erau 
săbiile și arcul cu săgeți și catapultele pentru lovirea de 

la distanță; nu existau în acea perioadă armele de foc, 
nici mijloacele mecanice de deplasare. Forța animală a 
cailor, cămilelor, elefanților, boilor, taurilor, doar ea era la 
dispoziția oamenilor pentru rezolvarea problemelor cu care 
se confruntau.

În dimineața zilei de joi 9 decembrie, m-am trezit, 
în camera de hotel, odihnit și relaxat, în Arizona, unde 
climatul de deșert blând face iarna cu temperaturi ce pot 
urca în timpul zilei la 250C, ziua anterioară fusese chiar mai 
cald la prânz, m-am pregătit să încep ziua și să pot coborî, 
la micul dejun, în jurul orei 730. 

În programul Simpozionului era precizat că, la 
sfârșitul zilei, va avea loc un eveniment de socializare cu 
masă festivă pentru care era recomandată ținută neoficială, 
era recomandat, chiar, costum de excursie. Mi-am 
pregătit un pantalon, un pulover pentru că seara era rece, 
temperatura putea să scadă până la 40C în cursul nopții, și 
o geacă de bluejeans pe care să le iau cu mine, vorbisem cu 
John care mi-a spus că pot să mă schimb în camera lui și să 
îmi las acolo costumul pentru a doua zi, astfel scăpasem de 
un stres, deoarece nu stăteam în hotelul în care se desfășura 
evenimentul.

După micul dejun, am parcurs din nou pe jos drumul 
până la stația de autobuz, aerul era plin de șuieratul ascuțit 
al motoarelor de avion care mă trimetea iarăși cu gândul 
la zilele de vară din anii copilăriei, iar spre surprinderea 
mea în autobuz era același șofer, care mă reținuse, și m-a 
întâmpinat cu un zâmbet larg și cu un salut prietenesc:

- Bună dimineața domnule, cum ați dormit ?
- Bună dimineața! Foarte bine, vă mulțumesc, am 

răspuns zâmbind.
- Am să vă anunț când să coborâți, stați liniștit a 

spus el după ce i-am achitat biletul pe care mi l-a înmânat. 
Erau încă o dată tonice și reconfortante aceste 

schimburi de replici, îmi creau un sentiment de siguranță 
foarte necesar în acele momente în care mă aflam singur, 
într-o lume nouă și pe care o cunoșteam foarte puțin și mai 
mult din filme și cărți.

Am ajuns la Hyat Regency în jurul orei 830, m-am 
întâlnit cu John, care m-a invitat să las geanta cu hainele de 
schimb în camera lui.

Desfășurarea lucrărilor a început și a decurs de data 
asta fără incidente, din cele prezentate am reținut încă o dată 
accentul care se punea pe lucrul în echipe complexe pentru 
conceperea și realizarea proiectelor, atât pentru construcții 
și clădiri, cât și pentru celelalte categorii de lucrări în care 
iluminatul juca un rol foarte important, iluminat în parcuri, 
iluminat stradal, ornamental etc.

Reducerea consumului de energie electrică pentru 
iluminat se realiza cu lămpi compact fluorescente. De 
asemenea, în realizarea instalațiilor de iluminat, se 
foloseau o serie de echipamente a căror reciclare era 
foarte importantă pentru evitarea poluării la dezafectare, 
colectarea și depozitarea acestora. Existau companii de 
consultanță și companii de servicii specializate pentru 
abordarea acestor categorii de probleme și rezolvarea lor 
sistematică, plecând de la crearea și îmbunătățirea cadrului 
legislativ și de reglementare, până la efectuarea efectivă a 
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lucrărilor și operațiunilor necesare.
Erau deosebit de interesante și discuțiile libere 

din pauzele de cafea. Îmi amintesc că, în una din aceste 
pauze, s-a apropiat de mine un domn masiv, corpolent, 
cu o față mare și luminoasă, acoperită în mare parte 
de o barbă neagră și bine îngrijită, care a stat în spatele 
meu la coadă la cafea și a surprins câteva fragmente din 
conversația cu John. Foarte jovial, mi-a întins mâna, s-a 
prezentat și, lecturând ecusonul, m-a întrebat curios cum 
am ajuns acolo. I-am povestit că vin din București, capitala 
României, o fostă țară comunistă din Europa de Est, unde 
lucrez în cadrul Regiei Autonome de Electricitate a țării. 
L-am întrebat, la rândul meu, unde lucrează, mi-a spus că 
este inginer la General Electric și că în companie au un 
sindicat foarte mare și puternic și că, în opinia lui, situația 
lor ca angajați era asemănătoare cu cea de la noi de dinainte 
de ꞌ89: program de 8 ore, leafă fixă, sarcini precis definite în 
fișa postului și un regim destul de protecționist. 

L-am ascultat cu interes nu total surprins deoarece 
în primăvara acelui an, când am vizitat Compania soră a 
RENEL, Boston Edison, în cadrul programului UPP, în 
discuțiile cu inginerii de la dispecer am auzit același tip 
de discurs, în care americanii îi compătimeau și râdeau 
sarcastic de japonezi care nu știu decât să lucreze tot timpul 
ca niște mașini. 

Dintre comunicările audiate îmi mai amintesc și azi 
intervenția cu caracter mai general, mai filozofic despre 
importanța superiorității progresului tehnologic în apariția, 
evoluția și dispariția civilizațiilor de-a lungul istoriei 
omenirii. Totul era foarte logic, frumos și bine argumentat 
și pleda pentru susținerea cercetării și inovării ca motoare 
ale dezvoltării durabile a societății omenești.

La sfârșitul programului, după ora 17, în parcarea 
din fața Hotelului au sosit trei autocare mari, pentru 
efectuarea deplasării la masa de seară anunțată în program. 
Pablo ne-a invitat pe mine și pe John să mergem împreună 
cu mașina lui. 

A fost alocată o jumătate de oră pentru pregătirea 
plecării, timp în care ne-am schimbat hainele și am coborât 
din nou în parcare. 

Eram toți 4 bine dispuși și destinși în automobilul 
confortabil, care a demarat urmărind primul autobuz 
care a plecat. A ieșit din Scottsdale, a intrat în Phoenix în 
downtown, spre mirarea celor trei americani și bucuria mea 
care vedeam, măcar din mașină, centrul orașului Phoenix. 
La ieșirea din centru, surpriza mare era viteza cu care 
autocarul se deplasa, schimbând benzile și supunându-l pe 
Pablo la o adevărată probă de șoferie, un gen de cursă de 
urmărire desprinsă parcă dintr-un film polițist. Surprins, 
Pablo exclama mereu „O doamne Dumnezeule, tipul ăsta 
este nebun, să alergi așa cu autocarul plin cu oameni, prin 
această aglomerație, este incredibil”. Pe măsură ce ne 
apropiam de marginea orașului John îmi arăta oameni ai 
străzii, oameni fără case, care dormeau pe stradă înveliți 
în pătură și însoțiți, eventual, de către un câine. Era pentru 
prima dată când vedeam în realitate asemenea situații 
care spre surprinderea mea nu erau puține și contrastau 
total cu luxul și eleganța cartierului rezidențial prin 

care mă plimbasem cu două zile în urmă. După aproape 
o oră, misterul s-a dezlegat, autocarul era gol, fusese 
contramandat, iar șoferul s-a grăbit să ajungă la garaj și să 
plece acasă.

Un râs nervos ne-a cuprins pe toți, iar Pablo a devenit 
extrem de iritat, nu cunoștea orașul și în acea perioadă nici 
vorbă de GPS, se întunecase și trebuia să ne descurcăm 
doar cu harta pe care, la lumina lanternei, o urmărea Helen 
în calitate de copilot de ocazie. Cu mari eforturi și după 
mai bine de o oră eram din nou pe șoseaua de nord de unde 
plecasem și pe care o parcurgeam în sensul de mers spre 
hotelul în care eram cazat, am recunoscut împrejurimile și 
eram bucuros că la întoarcere voi rămâne acolo fără a să 
trebuiască să îi cer un serviciu de taxi lui Pablo. Am ieșit 
din oraș și am intrat în zona de deșert unde cred că am 
mai parcurs vreo 30 de Km până la ranch-ul unde avea loc 
petrecerea și în curtea căruia erau parcate celelalte două 
autocare.

De unde credeam că vom sosi primii cumva să mai 
prindem măcar un sfert de oră din lumina crepusculară a 
acelei zile, am ajuns ultimii în întuneric total, petrecerea 
era în toi, era o mare veselie, se dansa pe muzică country 
ca în filmele cu Cowboy, se servise primul fel de mâncare, 
ceea ce gazdele ne-au asigurat și nouă (spre surprinderea 
mea era mâncare tradițională, fasole boabe cu cârnăciori 
și pâine coaptă pe vatră, precedată de un aperitiv de 50 
grame de whisky). A fost foarte plăcut, a urmat friptură 
de vacă și porc cu murături, totul în cel mai autentic stil 
popular, cu carafe cu vin și cu bere distribuită la cerere, 
care îmi aduceau aminte din nou și de dansurile populare și 
petrecerile de la nunțile de la țară de la noi. 

A fost o seară foarte plăcută, am râs destinși 
rememorând detaliile pățaniei prin care trecusem și care 
dădeau întregii zile o culoare și un farmec aparte care mă 
răscolesc chiar și acum, după atâția ani, când scriu aceste 
rânduri. 

Am ajuns la Hotel sera în jurul orei 11, grație 
amabilității lui Pablo, le-am mulțumit pentru acea seară 
de neuitat. După un duș reconfortant, am adormit ușor, un 
somn odihnitor din care m-a trezit apelul de trezire de la 
ora 7 pe care l-am solicitat la recepție seara când am sosit. 

Ziua de vineri 10 decembrie, era ultima zi a lucrărilor 
și începeam să simt regretul că urma să mă despart de toate 
detaliile acelor zile pe care le-am recepționat și le-am 
trăit, cu mare intensitate și bucurie. Ca la orice asemenea 
manifestare, numărul participanților în a treia zi s-a redus, 
prietenii mei erau însă prezenți și ne-am revăzut cu mare 
plăcere. 

John m-a invitat în cameră, unde am îmbrăcat 
costumul lăsat și am împachetat în geantă hainele neoficiale, 
de excursie. I-am mulțumit încă odată pentru ajutor și i-am 
spus că voi părăsi acele locuri cu multe amintiri de neuitat, 
în care vor dăinui imaginile și calitatea oamenilor pe care 
i-am cunoscut și de care am putut să mă atașez într-un timp 
atât de scurt. Am mai avut o masă de prânz împreună și 
câteva pauze de cafea, după care, l-a sfârșitul zilei, ne-am 
despărțit, strângându-ne călduros mâinile și sperând că, 
cine știe, poate ne vom reîntâlni cândva, lucru care, din 
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păcate, nu s-a mai petrecut.
Ajuns la hotel, după amiază, am solicitat 

recepționerei să îmi cheme o mașină pentru transferul la 
aeroportul din Phoenix, de unde avionul spre New York 
urma să decoleze a doua zi la ora 10 dimineața. Mi-a spus 
că va solicita mașina pentru ora 715, să am timp pentru 
micul dejun care se servea cu începere de la ora 630. I-am 
mulțumit și i-am solicitat un apel de trezire la ora 6. 

Ajuns în cameră am început să îmi pregătesc 
bagajul, știam că dimineața va fi o zi grea, eu avem la mine 
și hainele de iarnă potrivite vremii de la București, așa că 
trebuia să aranjez bagajul cu multă atenție. 

Nu bănuiam însă ce surprize mă mai așteptau pe 
drumul de întoarcere a căror istorisire o voi face în paginile 
următoare.

Partea a VII-a
Întoarcerea. Drumul de la Phoenix la New York

Frumoasa, amabila și săritoarea taximetristă 
care mi-a asigurat marți dimineața transferul de la Hyat 
Regency la Fair Field Inn, m-a informat că mă aflam la 
12.000 mile de casă, iar în dimineața zilei de sâmbătă 11 
decembrie, începeam să refac drumul înapoi spre țară. În 
minte îmi veneau versurile din poezia Sergentul scrisă de 
Vasile Alecsandri: „Mai lungă-mi pare calea, acum, la-ntors 
acasă…”, numai că eu nu eram rănit și, mai ales și mai 
ales, nu mă întorceam dintr-o luptă, ci dintr-o experiență 
care mi-a fost benefică, foarte instructivă și mai ales foarte 
reconfortantă din multe puncte de vedere. În plus, drumul 
urma să îl parcurg în cea mai mare parte a lui, în zbor peste 
mări și țări, ca în basmele românești, calul înaripat hrănit 
cu jeratic fiind înlocuit de marile avioane, contemporane, 
hrănite și ele cu focul rezultat din arderea carburantului. 
Un zâmbet interior m-a bine dispus la realizarea acestor 
asocieri izvorâte  din substanța minunaților ani ai copilăriei.  

M-a deșteptat la ora 600 apelul de trezire primit de 
la recepție, m-am pregătit și la 630 eram la masă la prima 
oră. Era foarte devreme, fapt pentru care puțini clienți ai 
hotelului erau prezenți în sala de mese a restaurantului. 

Servirea micului dejun la hotelurile contemporane 
are aspectul unui ritual, în care toată lumea se comportă 
conform unei proceduri nescrise, mai întâi te duci și alegi 
un loc la o masă, după care urmează aducerea mâncărurilor, 
de regulă oferta este destul de diversificată, urmează 
alegerea și aducerea băuturilor răcoritoare, în cazul acela 
sucuri naturale de citrice, proaspete, alegerea pâinii pe care 
de regulă o poți prăji, apoi alegerea și prepararea băuturilor 
calde: ceai, cafea, lapte, cacao etc. și de abia apoi începe 
servirea mesei. Totul se face într-o atmosferă de calm, din 
difuzoare picură o muzică liniștitoare, conversațiile se 
poartă în șoaptă și în total respect față de ceilalți. Sunt create 
condițiile să te simți bine, relaxat și să poți să te bucuri 
de oferta hotelului. Totul este foarte curat, atent studiat și 
aranjat, iar personalul este amabil și foarte serviabil. De 
cele mai multe ori acest moment al zilei este unul din cele 
mai plăcute și promițătoare în privința a ceea ce va urma.

Așa a fost și pentru mine în acea dimineață agreabilă 

de decembrie. După servirea mesei am  urcat pentru ultima 
oară în cameră, am luat bagajul pregătit și am coborât la 
recepție să aștept mașina comandată.

La ora 715 a intrat pe ușă un om jovial, care imediat 
ce m-a văzut mi-a zâmbit larg, cu un bună dimineața tonic,  
și mi-a spus că dacă sunt gata putem pleca. Mi-am luat la 
revedere de la fata de la recepție, mulțumind pentru găzduire 
și spunându-i că m-am simțit foarte bine la ei, m-am întors 
și am observat că șoferul îmi luase deja geamantanul și l-a 
pus în compartimentul de bagaje al microbuzului de 14 
locuri, după care m-a invitat să urc și eu și, fiind primul lui 
pasager, mi-a spus că dacă vreau pot să mă așez pe scaunul 
de lângă el, pentru a vedea mai bine orașul. Retrăiam 
întâlnirea cu șoferul care m-a ajutat la aeroport, acum însă 
eram mult mai destins și relaxat și așteptam drumul spre 
aeroport ca pe un început de excursie.   

Șoferul microbuzului era un om în vârstă, bine 
încărunțit, dar cu o statură atletică, un om încă în putere, 
cu o față mare, cu trăsături regulate, un om foarte plăcut. 
Imediat ce am plecat mi-a spus:

- Dumneata pari a fi din Europa și mă întreb cu ce 
ocazie ai ajuns aici?

- Sunt din Europa de Est, din România, și am venit 
pentru a participa la un simpozion pe tema iluminatului 
electric eficient.

S-a luminat dintr-o dată și a început să-mi 
povestească despre viața lui, mi-a spus că și rădăcinile lui 
sunt în Europa, părinții lui au emigrat din Slovacia și că 
noi suntem vecini. Mi-a mai spus că el este pensionar, iar 
această slujbă îi umple timpul și îi completează veniturile. 
A locuit în Chicago, unde a lucrat ca polițist până la 
pensionare, după care s-au mutat aici în Arizona, o zonă 
mai liniștită și cu costuri mai mici, unde au cumpărat o casă 
în care locuia împreună cu soția lui. 

- Nu-i așa că nu ai avut timp să vizitezi orașul? Uite 
eu, am aici mai multe pliante care prezintă orașul Phoenix 
și zona Scottsdale. Ia din fiecare câte un exemplar și când 
vei avea timp, te vei putea uita peste ele pentru a-ți aduce 
aminte, ceea ce am și făcut, mulțumindu-i.

Am străbătut mai multe străzi din cartiere rezidențiale 
din Scottsdale, asemănătoare cu cel prin care m-am plimbat 
în prima zi, oprindu-ne la adresele de unde trebuiau luați 
clienții. În fiecare poartă aștepta de regulă o pereche de 
oameni în vârstă, pensionari, cu bagajele pregătite pentru a 
pleca fie în excursii, fie în vizite la copii, rude sau prieteni 
în SUA sau în afara țării. Deși aveau vârste înaintate, erau 
încă în putere, senini și plini de energie și entuziasme, 
auzindu-i vorbind, salutându-se și spunând unde merg, mi-
am adus aminte de excursia din vara anului 1989 pe care 
o făcusem la Leningrad, astăzi Sankt Petersburg, unde 
în Catedrala Sfântul Issac am întâlnit un grup de turiști 
americani, în mare parte oameni în vârstă, pensionari, cu 
o parte din ei am stat de vorbă, surprinzându-i că, deși 
veneam din România, o țară pe atunci comunistă, vorbeam 
fluent limba engleză și știam, în opinia lor, multe lucruri 
despre istoria Rusiei și despre geografia SUA. 

Acolo, în microbuz, mă gândeam că dacă vom avea 
șansa de a ajunge la pensie vom putea și noi să călătorim 
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și să ne bucurăm de frumusețile și bogăția materială și 
spirituală a acestei lumi. Microbuzul aproape se umpluse 
și am ajuns la Aeroport în jurul orei 815, avionul spre New 
York urmând să plece la ora 10 (ora locală), când la New 
York, din cauza diferenței de fus orar, era ora 13.

Am avut de așteptat mai puțin de două ore în 
aeroport, timp în care am făcut formalitățile de îmbarcare, 
am predat bagajul de cală, am trecut prin filtrul de  securitate 
și m-am îndreptat mai apoi spre poarta de îmbarcare, unde 
am așteptat sosirea celorlalți pasageri. 

Era o dimineață senină ce aducea aminte de o 
dimineață de vară de la noi, se încălzise bine, iar eu purtam 
pe mână geaca de piele pentru iarnă care nu avea loc în bagaj 
și păream în total dezacord cu temperatura și atmosfera de 
afară; știam însă că la București mă aștepta iarna cu zăpada 
și frigul pe care le lăsasem în urmă cu câteva zile.

Am început să observ pasagerii care urmau să se 
îmbarce împreună cu mine în avion. Erau oameni destul 
de diverși, o parte din ei erau chiar perechi de pensionari 
cu care venisem în microbuz, mi-a atras privirea o familie 
de indieni, părinți și copii, îmbrăcați de vară, tricouri, și 
pantaloni scurți, probabil de la New York urmau să plece 
undeva în sud, tot într-o zonă cu vară. Pe scaunele de lângă 
mine, în sala de așteptare se așezaseră doi tineri cu care am 
intrat în conversație, și care mi-au spus că sunt studenți și 
pleacă în Europa, în Olanda, pentru petrecerea sărbătorilor 
de iarnă și a vacanței de Crăciun. 

După îmbarcare, am constatat că avionul era aprope 
plin, dar spre surpriza mea plăcută cele două scaune de 
lângă mine erau neocupate. M-am așezat la geam, pregătit 
să observ tot ce se putea vedea  jos; era o zi senină cu 
atmosfera  clară și era prima dată când traversam teritoriul 
SUA din sud vest  spre nord est pe lumină. Când venisem a 
fost întuneric pe întreaga durată a zborului.

Așezat comod în scaunul din avion, mă gândeam cu 
un aer senin că sunt foarte aproape de casă, că în 12 ore 
voi ajunge din nou la București, deși urma să mai fac două 
escale: una la New York peste câteva ore și a doua la Viena 
în ziua următoare, pe 12 decembrie.

Într-adevăr în prima parte  a zborului se vedea foarte 
frumos, descopeream orașul văzut de sus și împrejurimile 
lui, după care am avansat spre inima deșertului  cu peisajul 
său arid și puțin populat, am văzut și Marele Canion cu 
panglica albastră a fluviului Colorado, șerpuind pe fundul 
hăului străjuit spectaculos de imenșii pereți de stâncă 
roșiatică.

Eram fascinat de imaginea imenselor spații 
nelocuite, la distanțe foarte mari unele de altele se vedeau 
ferme a căror imagine o știam din filme și din pagini ale 
revistei de geografie National Geografic. Am survolat zona 
orașului Chicago din statul Illinois și zona marilor lacuri.

În avion ni s-a servit masa de prânz al cărei cost 
era inclus în prețul biletului de avion, atmosfera era foarte 
plăcută, personalul de bord era foarte amabil, primele două 
ore petrecute în avion au fost foarte relaxante, zborul până 
la New York dura 3 ore și ajunsesem în nord deasupra 
statului Michigan, atmosfera devenise mult mai puțin 
transparentă, eram deasupra unui strat gros de nori albi și 

văluriți ce aminteau de crestele înzăpezite ale vârfurilor de 
munte.

- Ce se întâmplă doamnă, nu am înțeles mesajul:
- Aeroportul JFK din New York este indisponibil 

din cauza gheții și a vremii și vom fi nevoiți să aterizăm la 
Philadelphia.

- Bine, dar eu am legătură peste oră spre Viena?
-Toată lumea are legături, stați liniștit, o să avem 

grijă de dumneavoastră,    mi-a răspuns precipitată, după 
care s-a îndepărtat grăbită.

În avion s-a aprins semnalul legați centurile, nimeni 
nu se mai putea deplasa de pe scaun, și se auzea doar 
rumoarea generată de comentariile și îngrijorările pe care 
și ceilalți le exprimau în conversațiile lor și în dialogurile 
cu personalul de bord.

Dintr-o dată, plutirea lină a păsării de oțel și aluminiu 
a încetat, au apărut frecvent golurile de aer iar înaintarea se 
asemăna cu zdruncinăturile înregistrate de o mașină care 
parcurge în mare viteză un drum foarte accidentat, plin de 
gropi. Din partea echipajului se repetau  îndemnurile la calm 
și la răbdare și treptat în cabină s-a lăsat o liniște apăsătoare 
încărcată de emoțiile și spaimele resimțite de toți. Un plâns 
de bebeluș, care părea că simte și el starea de îngrijorare, 
spărgea această liniște în ciuda eforturilor părinților de a-l 
potoli. Eram deasupra orașului Detroit și coboram de acum 
nu spre New York ci spre noua noastră destinație de ocazie, 
aeroportul internațional din Philadelphia.

Concentrat și foarte atent la ce se întâmplă, auzeam 
șoaptele  rugăciunilor rostite în fața și în spatele meu. 
Zborul în aceste condiții a durat aproape o oră după care 
urma să aterizăm.

Aterizarea în Philadelphia a fost o adevărată probă 
de profesionalism din partea echipajului: dinspre ocean 
vântul sufla cu foarte mare putere, mai erau și golurile de 
aer, pe măsură ce se reducea altitudinea și ne apropiam de 
oraș se vedeau construcțiile foarte înalte, zgârie norii de 
care ne apropiam tot mai mult și pe deasupra cărora trebuia 
să trecem în zbor. Echipajul făcea eforturi să mențină 
avionul orizontal, înfundat în scaun priveam cum ba una 
ba cealaltă din aripi se curba periculos în impresia mea, era 
redresată după care fenomenul se repeta pe cealaltă parte  
și deși aveam mare încredere în funcționarea  întregului 
format din echipaj și aparat, tresăream de fiecare dată 
îngrozit ca nu cumva o aripă să atingă înaltele vârfuri ale 
clădirilor survolate. Aterizasem de multe ori până atunci 
dar niciodată nu am asistat la desfășurarea operațiunii, și 
nu am trăit această desfășurare cu atâta  emoție și groază.

În timpul acestor manevre dificile de apropiere 
pentru aterizare, în avion s-a așternut la început o liniște 
de mormânt, spartă brusc de hohotele de râs ale celor doi 
studenți, care întâmplător ocupau celelalte trei locuri de pe 
același rând cu mine, și pe care se părea că toate mișcările de 
pasăre rănită pe care le făcea avionul îi amuzau. Îi priveam 
surprins și mă gândeam că nu era un râs de bucurie, ci mai 
degrabă o descărcare spasmodică, care acoperea, sub aerul 
de bravură adolescentină, starea de teamă și de neliniște, 
mascată de această manifestare nefirească.

Piloții au reușit aterizarea cu bine, un oftat general 
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de eliberare a tensiunii și un ropot de aplauze le-au răsplătit 
performanța și competențele. Aeroportul era plin de 
avioane, toate programările inițiale erau dereglate și au fost 
nevoiți să parcheze în acea aglomerație undeva destul de 
departe de clădirea aeroportului, într-o zonă de margine. 

Niciodată nu am văzut până atunci atât de multe 
avioane îngrămădite, intrate parcă unele în altele foarte 
aproape, dirijate cu mare precizie. Vântul bătea atât de tare 
încât și după aterizare se puteau observa deplasările aripilor 
în plan vertical și se resimțea vibrația întregii structuri. 
Afară din avion era foarte frig și am fost nevoiți să așteptăm 
două ore până când au fost create condițiile pentru a coborî 
și a fi duși în aeroport într-o sală de așteptare unde ne-au 
fost aduse și bagajele, pe care a trebuit să ni le identificăm 
și să le luăm fiecare pentru ca nu cumva să se rătăcească. 

Ajunși în sala de așteptare din aeroport ni s-a spus 
că transferul de la Philadelphia la New York va fi făcut cu 
autocarul și că trebuie să avem răbdare să așteptăm sosirea 
acestui mijloc de transport terestru. Între Philadelphia 
și New York distanța este de aproximativ 150 Km. În 
aeroport era de asemenea rece, am desfăcut geamantanul, 
am îmbrăcat un pulover și am îmbrăcat geaca de iarnă. În 
numai câteva ore îmbrăcămintea mea de iarnă devenise 
folositoare și adecvată condițiilor. Mă uitam cu compasiune 
și cu tristețe la unii din colegii din grup care nu aveau haine 
groase în bagaje și tremurau de frig, se mișcau tot timpul 
pentru a se mai încălzi. 

Am intrat în sala aeroportului în jurul orei 8 seara 
iar așteptarea autocarului a durat mai bine de 2 ore. De 
fapt au venit, în jurul orei 22, câteva autocare cu locuri mai 
puține în care ne-am îmbarcat împărțindu-ne în grupuri. 
Îmbarcarea s-a făcut pe baza listei de pasageri sub asistența 
personalului de bord. 

Șoferul microbuzului în care am urcat era un individ 
scund, rotofei, cu ochi foarte vii și plin de viață. El ne-a 
ajutat la depozitarea bagajelor în spațiul rezervat și, fiind 
foarte deschis, l-am întrebat dacă pot să mă așez pe scaunul 
de lângă el  deoarece nu am mai fost niciodată la New york. 

- Ești invitatul meu, mi-a răspuns cu un zâmbet larg 
pe buze.

Ne unea, pe toți pasagerii, un interes și o dorință 
comună: să ajungem sănătoși pe Aeroportul JFK și să 
reușim să ne continuăm cu bine drumul spre destinațiile 
spre care am pornit împreună din Phoenix.

Ne-am urcat în autocar și, după o ultimă verificare, 
simpaticul șofer a pornit  cât a putut de repede. 

Stați liniștiți, am spus râzând, eu sunt ghidul 
dumneavoastră, sunteți pe mâini bune. Aveți grijă însă că 
eu vin din țara lui Dracula.

Am parcurs 10-12 Km, iar din spate se auzea un 
murmur tot mai intens presărat cu întrebări și discuții între 
pasageri, după care l-am văzut pe șofer că se uită spre mine 
cu o față răvășită și îmi spune:

- Ups, am greșit drumul, trebuie să ne întoarcem! și 
atunci am înțeles nedumeririle din spate, erau pasageri care 
cunoșteau orașul.

A întors mașina la prima ocazie și am refăcut 
înapoi kilometrii parcurși, după care ne-am înscris pe 

direcția corectă. Era târziu, se apropia miezul nopții. La 
jumătatea distanței dintre cele două orașe am făcut o pauză 
în parcarea unei stații de alimentare cu carburant în care 
funcționa un restaurant Mac Donald  cu program non-
stop, pentru a putea mânca ceva. Am intrat toți înăuntru 
și s-a format  coadă pe lângă care am trecut și am făcut o 
vizionare a ofertelor fiind interesat bineînțeles și de prețuri. 
M-am lămurit repede după care m-am așezat la o masă mai 
lăturalnică așteptându-mi colegii să servească produsele 
cumpărate.

La un moment dat din grupul nostru s-a desprins 
un domn, cu figură de intelectual, care purta o pereche 
de ochelari cu dioptrii mari. După aspect îmi era clar că 
era indian la origini, îmbrăcat în costum cu cravată, foarte 
corect, și a venit la mine cu un zâmbet prietenos zicând: 

- Pot să vă ofer ceva de mâncare? Vă rog să veniți și 
să alegeți ce doriți?

Surprins, am roșit, i-am mulțumit și i-am spus că 
nu-mi este foame, am mâncat în avion și îmi este suficient:

- Vă rog, a insistat, este plăcerea mea, vă dau și 
cartea de vizită și veți putea să îmi înapoiați banii prin poștă 
dacă gestul meu vă deranjează.

- Am luat cartea de vizită, i-am mulțumit din nou și 
l-am refuzat încă o dată, cât am putut de politicos, rugându-l 
să nu insiste. 

S-a scuzat și s-a retras, zâmbind stânjenit. Și acum 
când scriu aceste rânduri simt cum un val de sânge îmi 
inundă obrajii, și tresar interior la amintirea delicateții 
acelui om.

Când am ajuns la New York, l-am rugat pe șofer să 
îmi spună, în limita posibilului, pe unde intrăm și trecem. 
Am reținut că mi-a spus despre Tunelul olandez, dar era 
întuneric și nu se putea vedea mare lucru din oraș. Ce m-a 
șocat în acea noapte rece de iarnă a fost imaginea unui 
biciclist care pedala liniști pe una din străzi.

Am ajuns la terminalul de plecări interne de pe 
JFK, unde ne-ar fi lăsat avionul din Phoenix în jurul orei 
130. Era un ger tăios, ninsese mult și era un strat gros de 
zăpadă, iar dinspre ocean sufla un vânt aspru, ce amintea 
de iernile geroase din copilărie și de imaginile din filme 
despre iernile siberiene.

Ne-am luat fiecare bagajul și am intrat la un ghișeu 
de informații al companiei TWA unde am primit fiecare 
câte o pernă și o pătură și ni s-a recomandat să ne găsim un 
loc, pentru a ne întinde până mâine dimineață. Pe suprafața 
acoperită cu mochetă albastră a podelei din acea sală erau 
întinși oameni care dormeau sau încercau să doarmă, pereții 
acelei mari încăperi erau din sticlă groasă și în anumite 
zone nici nu acopereau totul până la podea.

Am căutat un locșor mai adăpostit, mi-am  așezat 
valiza, peste ea, am pus perna primită și, învelit în pătură, 
m-am întins și eu așteptând sosirea dimineții salvatoare, 
plin de neliniște și îngrijorări. S-au făcut mai bine de 12 
ore de la plecarea din Aeroportul din Phoenix, drum care 
în condiții normale se făcea în trei ore de zbor, confortabil.

Gândeam POZITIV, ca și Scarlett O’Hara,  „Mâine 
va fi o nouă zi!” 
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Partea a VIII-a
Întoarcerea. Drumul New York -Viena-București

În mod normal ar fi trebuit, conform biletelor, să plec 
din New-York spre Viena la ora 18 în ziua de 11 decembrie 
1993, iar noi am ajuns conform relatării anterioare la 130, 
pe data de 12, practic în noaptea de sâmbătă spre duminică. 
Încercarea de a mă odihni pe podeaua rece a acelei uriașe 
încăperi s-a dovedit a fi o iluzie. Totuși în cele câteva ore 
care au trecut până în jurul orei 7, am ațipit de câteva ori în 
reprize de somn agitat, bântuit de neliniști și îngrijorare. Nu 
știam cum mă voi descurca cu formalitățile de îmbarcare, 
cu actualizarea biletelor, dar mai ales nu aveam bani, ceea 
ce îmi crea o stare de stres. Înțelegeam mai bine ca oricând 
de ce se spunea în popor că „Sărac înseamnă pe jumătate 
bolnav!”.

Dimineața, am predat pătura și perna primite, am 
reușit să merg la un Rest Room și să mă spăl pe față și pe 
ochi și, revigorat, mi-am luat geamantanul și am ieșit în 
aerul rece de afară, urmând aleea înzăpezită care ducea de 
la terminalul de plecări interne spre terminalul de plecări 
internaționale unde trebuia să fac din nou formalitățile 
pentru rezervarea locului pentru avionul de după amiază; 
totul se decala deocamdată cu 24 de ore.

Ajuns în sala de plecări a terminalului, am identificat 
rândul la care se aștepta pentru ghișeul companiei Trans 
World Airlines (TWA). Și aici era o aglomerație de 
nedescris, pe jos, pe suprafața acoperită cu mochetă albastră 
erau încă întinși mulți pasageri, având alături bagaje, așa 
cum dormiseră sau încercaseră să doarmă în cursul acelei 
nopți nebune.

Coada la ghișeu era foarte lungă, trebuia să mă 
înarmez cu multă răbdare și să îmi adun puterile pentru 
a-mi păstra calmul și luciditatea. În grupul cu care am 
venit în microbuzul care ne-a adus de al Philadelphia erau 
și Dennis Kajala, profesor de drept la Universitatea din 
Tucson și Paolo, un tânăr și entuziast inginer automatist, 
șeful rețelei de calculatoare la Politehnica din Milano. 
Am plecat împreună în acea dimineață și mă bucuram că 
erau amândoi foarte prietenoși și, în plus, ne-a fost ușor 
să găsim subiecte comune de conversație, plecând de la 
fireștile comentarii pe marginea întâmplărilor acelei zile 
până la aspecte de cultură generală și informații despre 
viețile și activitățile noastre.

În timp ce coada șerpuită avansa în pas de melc, îmi 
aduc aminte de un tânăr, cred că era student după înfățișare 
și atitudine, care dormea pe jos alăturat cozii la bilete; s-a 
trezit buimac,  s-a frecat la ochi, a privit intrigat în jur  după 
care a rostit cu putere dar pe un ton șugubăț:

- Ce dracu căutați voi toți în patul meu?
Un hohot general de râs ne-a cuprins pe toți cei din 

jur, ironia acelui protest a înveselit puțin frunțile încruntate 
de oboseala de peste noapte și problemele inerente generate 
pentru fiecare de acea severă perturbare de moment a 
cursului normal al vieții. Mă gândeam că, la noi în popor, 
atitudinea acelui tânăr inspirat și cu un ascuțit simț al 
umorului intra în categoria de comportament salvator care 
face haz de necaz pentru a trece mai ușor peste momentele 

critice ale vieții. 
A durat mai bine de 3 ore parcursul anevoios al 

acelei cozi șerpuitoare până am ajuns la ghișeu. Din spatele 
acelui ghișeu mă privea o funcționară obosită și tracasată, 
dar care nu a uitat să afișeze zâmbetul profesional și să îmi 
răspundă foarte amabilă la salut:

- Bună dimineața domnule!
- Călătoresc la București, prin Viena, am spus! 
 Am pus bagajul pe bandă pentru cântărire și i-am 

înmânat biletele. Între New York și Viena aveam bilet 
la Bussines Class, iar de la București la Viena la clasa 
economic. Mi-a luat biletele mi-a eliberat tichetul de 
îmbarcare, mi-a pus eticheta pentru bagaj pentru destinația 
București și mi-a restituit documentele; făcea totul foarte 
repede, fiind presată de dimensiunea cozii. Văzându-mi 
biletul nu a uitat însă să îmi spună cu un zâmbet larg:

- Bucurați-vă de Ambassador Club din aeroportul 
nostru. 

Era prima dată când călătoream cu bussiness class 
și nu citisem pe bilet avantajele oferite, așa că nu știam 
că acel club, recomandat la ghișeu, era un fel de sală de 
așteptare Clasa I de la gară, cu niște posibilități de relaxare 
și de servit băuturi alcoolice, răcoritoare, dulciuri și snack-
uri etc., de mare diversitate, al căror cost era acoperit de 
prețul biletului. Am aflat toate acestea abia 11 ani mai târziu 
când am efectuat o călătorie la Bussiness Class, pe distanță 
foarte mare. M-am dus în dreptul restaurantului unde scria 
Ambassador Club și când am văzut prețurile afișate în 
vitrină, gândindu-mă că trebuie să plătesc, bineînțeles că 
am dat înapoi și nu am îndrăznit să intru.

La plecarea de la ghișeu nu am avut perspicacitatea 
de a verifica toate documentele restituite, operație pe 
care am făcut-o de abia după vizionarea vitrinei despre 
care am vorbit. Surpriza neplăcută pe care am avut-o 
a fost să constat că funcționara nu mi-a eliberat și tichet 
de îmbarcare pentru cursa Viena –București. Am intrat în 
panică, mă gândeam că voi fi într-o mare încurcătură la 
Viena, de unde urma să plec la numai o oră după sosire. 
Drumul meu de întoarcere continua să îmi ofere  peripeții 
ca într-un film cu regie proastă, plină de neprevăzut. Am 
fost nevoit să mă așez din nou la coada imensă, am stat 
însă mai puțin de data asta, circa o oră și un sfert. Ajuns 
din nou la ghișeu, nedumerită, doamna drăguță m-a întrebat 
despre ce este vorba. I-am explicat problema, a pus mâna 
pe telefon, s-a uitat în calculator apoi și, după vreo 10 
minute de așteptare, mi-a zâmbit din nou eliberator și mi-a 
înmânat tiketul de îmbarcare de care aveam nevoie. M-am 
scuzat pentru neatenția mea, s-a scuzat și ea pentru eroare, 
imputând graba și stresul, după care, în sfârșit, am respirat 
ușurat: știam că de acum totul este o chestiune de răbdare 
și, în mod normal, dacă nu va apărea nimic neprevăzut, la 
ora 6 după amiază voi reuși să mă îmbarc pentru Viena.

După rezolvarea și a acestei încurcături m-am 
reîntâlnit cu Dennis și cu Paolo. Se făcuse deja ora 1 
după amiază, și la propunerea lor am intrat împreună la 
un restaurant pentru a servi masa. Dennis înțelesese că 
eu stau modest cu banii din discuțiile anterioare în care 
le-am povestit și lor cum de am ajuns eu să particip la 
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Simpozionul ținut în Scottsdale, neuitând să le menționez 
și toate peripețiile prin care am trecut.

Am acceptat de data aceasta invitația lor, mai ales 
de dragul conversației și a sentimentului de înțelegere și 
solidaritate pe care îl simțeam din partea fiecăruia. 

Dennis era un om inteligent, sensibil și foarte 
deschis, se vedea în comportamentul și în atitudinea lui 
știința comportamentului cu oamenii, o tehnică aparte a 
comunicării, rafinate și perfecționate în anii de activitate 
la catedră și în munca cu studenții. Știa să asculte, era 
receptiv la ceea ce i se spunea și, la nou, dar mai ales 
era foarte clar și elocvent atunci când spunea ceea ce 
credea că trebuie spus. Era un om matur cu o bogată 
experiență de viață și cu mari disponibilități sufletești. 
La Universitate, preda dreptul proprietății intelectuale, 
protecția drepturilor de autor, iar mie îmi era oarecum 
familiară materia deoarece după primii ani de stagiatură în 
perioada 1986-1990, am lucrat la IDEB atât ca inginer de 
exploatare în cadrul secției PRAM, cât și ca responsabil 
pentru activitatea de invenții și inovații din întreprindere, 
alocată în cadrul serviciului tehnic, misiune pentru care 
am făcut cursuri de pregătire și perfecționare pe această 
temă, atât cu personalul specializat din cadrul Ministerului 
Energiei Electrice, cât și sub îndrumarea Oficiului de Stat 
pentru Invenții și Mărci-OSIM, un curs de câteva luni cu 
scoatere din producție, organizat în cadrul centrului de 
pregătire a cadrelor CEPECA din Băneasa. Iată de ce mă 
interesau toate părerile și lucrările lui privind îmbunătățirea 
legislației în acest domeniu și modalitățile de aplicare în 
practică în SUA în contextul economiei de piață care era 
în curs de introducere și în societatea românească a vremii. 
Discuțiile cu el pe această temă erau pentru mine, dornic 
de cunoaștere și înțelegere  cât mai corectă și completă a 
lucrurilor, ca  o prelungire pe alt teritoriu al efortului de 
instruire pentru care venisem la acel eveniment. Dennis era 
un om de statură medie, brunet, cu o față triunghiulară, cu 
trăsături puternic masculine, purta ochelari de vedere și îmi 
amintea în aspect și în  atitudine  de talentatul și cunoscutul 
actor, scriitor, comedian și regizor de film, Woody Allen. 

Paolo  era total diferit, era un tânăr inginer, foarte 
entuziast, îndrăgostit de profesia sa, și lucra așa cum am 
spus ca administrator al rețelei de calculatoare din cadrul 
Universității Politehnice din Milano. Primul lucru care 
m-a întrebat a fost dacă am adresă de poștă electronică, de 
e-mail. În primul moment, am fost derutat deoarece la birou 
aveam un calculator personal, echipat cu procesor 486 care 
încă nu era legat în rețea, nu lucrasem niciodată cu e-mail, 
el a fost primul om care mi-a vorbit despre această cale de 
comunicare. 

Era adevărat că nu a durat foarte mult până când 
am avut acces la internet și am primit și o adresă de e-mail 
oficială și posibilitatea de a-mi crea un cont personal de 
e-mail.  Paolo era un tânăr simpatic, înalt și suplu, cu o față 
cu trăsături regulate, avea aerul unui actor de cinema de 
succes, vorbea mult și numai despre calculatoare și viitorul 
lor, era convins că informatica și calculatoarele combinate 
cu dezvoltarea continuă a tehnologiilor de telecomunicații 
vor accelera evoluția tehnicii și științei și vor aduce 

progrese în economie și în toate domeniile vieții sociale. 
Era tonic și plăcut să îl ascuți. Am făcut schimb de cărți de 
vizită dar nu am ținut legătura și nu am mai avut ocazia să 
ne întâlnim vreodată în toți acești ani.

Cele câteva ore petrecute împreună au fost deosebit 
de plăcute și interesante. Paolo avea avion spre Milano 
după plecarea avionului nostru spre Viena deoarece și 
eu și Dennis mergeam la Viena de unde el urma să plece 
în Slovacia, la prietena lui, pentru a petrece împreună 
sărbătorile și vacanța de iarnă, iar eu urma să plec acasă 
la București. Spre marea mea bucurie, și el avea bilet la 
Bussiness Class, iar la ghișeu am primit locurile unul 
lângă altul ceea ce ne-a oferit o bună ocazie de a continua 
conversația și de a ne cunoaște mai bine. 

Înainte de a ne îndrepta spre poarta de îmbarcare, 
atât eu, cât și Dennis ne-am luat la revedere de la Paolo, 
eu i-am mulțumit și i-am spus că mi-a făcut mare plăcere 
să îl cunosc, să stăm de vorbă și să petrecem împreună 
momentele de neuitat ale acelei zile. I-am urat mult succes 
în carieră și în viața personală.

După îmbarcare, zborul până la Viena a decurs 
fără probleme, a fost chiar o mare plăcere, condițiile și 
tratamentul oferit de companie pasagerilor de la Bussines 
class a fost pe măsura prețului și a notorietății companiei 
TWA. 

În timpul celor 8 ore de zbor, am stat de vorbă 
pe îndelete cu Dennis. I-am povestit despre mine despre 
parcursul meu profesional, menționându-i și preocupările 
privind promovarea mișcării de realizare a invențiilor și 
inovațiilor și curiozitatea și interesul meu pentru domeniul 
juridic în care el era specializat. Am vorbit și despre viața 
personală, relatându-i faptul că, deși aveam o căsnicie 
fericită de mai bine de 13 ani, nu aveam copii ceea ce o 
consideram o mare neîmplinire.  

Stârnit sau poate stimulat de deschiderea mea, 
mi-a vorbit și el despre activitatea lui profesională, despre 
domeniul juridic al protecției proprietății intelectuale, 
despre legislația aplicabilă în SUA, opiniile lui critice și 
propunerile și preocupările sale de-a lungul timpului de 
îmbunătățire a cestei legislații. Pentru mine, era foarte 
interesant, deoarece, așa cum am mai spus, explica totul 
foarte clar, profesoral și mă bucuram să constat că înțeleg 
un teritoriu al cunoașterii și activității umane atât de diferit 
de profesia și calificarea mea de bază. 

Mi-a mai spus și faptul că și viața lui personală  
semăna oarecum cu a mea, deoarece fusese căsătorit timp 
de 15 ani cu o japoneză, fără să reușească să aibă copii 
împreună. Mi-a vorbit despre cât de complicată este viața de 
familie în condițiile în care există mari diferențe culturale 
care trebuie acceptate și surmontate, cât de dificil a fost 
să înțeleagă și să se apropie de modul de viață japonez, 
de fiecare dată când a fost în vizită în Japonia la familia 
soției pe care o iubea foarte mult. Cu toate strădaniile 
lor comune, în cele din urmă, căsnicia lor s-a destrămat. 
A cunoscut-o mai apoi pe Katrina o tânără femeie din 
Slovacia care trăia și ea drama destrămării unei căsnicii tot 
după mai bine de 15 ani, din care au rezultat și doi copii, 
un băiat și o fată aflați la vârsta adolescenței, pe care i-a 
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cunoscut și el în SUA, atunci când s-au întâlnit prima dată. 
Atât mama, cât și copiii vorbeau bine limba engleză, nu 
era greu de comunicat, dar existau o serie de probleme 
de diferențe de mentalitate specifice noii generații. S-a 
îndrăgostit de Katrina, sentiment împărtășit și de ea, iar 
acum mergea pentru prima dată în vizită la familia ei în 
Slovacia; corespondaseră tot timpul și erau hotărâți să se 
căsătorească, iar ea și copiii să vină și să se stabilească în 
SUA. Era foarte îngrijorat și emoționat, nu știa cum vor 
evolua lucrurile, cum va fi primit și, având experiențele 
anterioare, se gândea că are din nou de înfruntat diferențe 
de ordin cultural și religios, pentru care îi trebuia mult tact, 
multă răbdare și înțelepciune.

Dacă cineva ne-ar fi observat și înregistrat 
conversațiile, ar fi putut jura că suntem doi vechi și buni 
prieteni, cum de fapt am rămas o bună bucată de vreme, 
timp în care am corespondat regulat. Îmi aduc aminte că, în 
acei primi ani care au urmat, m-am bucurat să aflu că s-au 
căsătorit, că ambii copii au reușit să se integreze în noile 
condiții și că am primit din parte lui Dennis o poză cu el 
și cu soția lui la maternitate, la nașterea fetiței lor comune, 
pe care o păstrez și azi în arhiva personală, ca o dovadă 
a realității evenimentelor petrecute în acele zile de trăire 
intensă și a urmărilor plăcute generate de acele evenimente. 
În ianuarie 1998, când a avut loc următoarea mea vizită în 
SUA pentru un curs de perfecționare de două săptămâni 
la Universitatea din Florida, l-am sunat pe Dennis și am 
avut bucuria unei conversații telefonice, a fost însă ultima 
noastră luare de contact, viața cu dezvoltările ei tumultoase 
și neprevăzute nu ne-a mai oferit ocazia de a păstra legătura.

Drumul acela de la New York la Viena, din 
decembrie ꞌ93, a rămas pentru mine o amintire luminoasă, 
ca o înșiruire de momente trăite cu strălucire de cristal de 
diamant din montura unei bijuterii de mare valoare, pe care 
te strădui să o păstrezi închisă și bine păzită, pentru simpla 
bucurie de a o revedea din când în când.

După despărțirea de Dennis, în aeroportul 
internațional din Viena, am mai avut de așteptat una sau 
două ore, nu-mi mai amintesc precis, până la îmbarcarea 
pe avionul pentru București.  Acolo, în Viena, ținând cont 
de lungul drum parcurs, mă simțeam ca acasă, mă gândeam 
că, la o adică, de aici pot ajunge acasă și pe jos, deoarece 
Horea a făcut acest drum la împărat pentru drepturile 
românilor transilvăneni. Totul a decurs fără incidente, 
iar când am ajuns pe Aeroportul Internațional București 
Otopeni am răsuflat ușurat, mai zburasem de multe ori 
dar acea aterizare m-a bucurat cel mai mult, mi se părea 
că trecusem printr-un șir de  încercări menite să marcheze 
pragul atingerii maturității depline. Eram foarte obosit 
pentru a ajunge acasă cu autobuzele. A mai durat două ore, 
aveam și un sentiment de culpabilitate pentru că nu am 
putut  să comunic și să o informez pe soția mea care, eram 
convins că își făcuse multe griji.

Ecourile și concluziile acestei experiențe, așa cum 
s-au derulat și formulat ele, voi încerca să le sintetizez în 
câteva pagini viitoare ce vor încheia istoria acestei deplasări 
memorabile pentru mine.  

Partea a IX-a
Ecouri imediate, comentarii și concluzii

Conform programului inițial, trebuia să ajung în 
București, pe Aeroportul Internațional Otopeni, duminică 
pe 12 decembrie 1993, în jurul orei 14. Evenimentele care 
s-au petrecut au condus, în cele din urmă, la o decalare 
cu exact 24 de ore, fapt pentru care am ajuns luni, 13 
decembrie la ora 14.

Luni trebuia să încep serviciul la ora opt dimineața; 
colegii mei de birou mă așteptau cu nerăbdare să le 
povestesc cum a fost, ce am aflat, ce se poate aplica la noi 
sau se poate cuprinde în strategiile și politicile energetice, 
pe care noi eram chemați și desemnați să le elaborăm, în 
serviciul în care lucram, din punctul de vedere al sistemelor 
de tarifare a energiei electrice și energiei termice. 

Vestea că nu am sosit, că nu m-am prezentat la 
serviciu și nici nu am comunicat nimic, a generat o stare de 
agitație și nedumerire pentru foarte mulți colegi. Directorul 
DSDE, când a aflat, l-a rugat pe șeful meu să ia legătura 
cu soția mea și să se informeze pentru a putea. la rândul 
dumnealui. să informeze conducerea RENEL. Când a aflat 
de la soția mea că nici ea nu știe ce s-a întâmplat, au început 
să se nască tot felul de supoziții, unii având experiență cu 
deplasările, cum era și șeful meu de serviciu, ținând cont 
că era iarnă și că se puteau schimba oricând condițiile 
meteorologice, erau convinși că este vorba de o întârziere 
cauzată de fenomene neprevăzute. Alții credeau că am 
decis să nu mă mai întorc.  

Ajuns acasă, cu mijloacele de transport în comun, 
eram  frânt de oboseală. Dar eram în același timp foarte 
fericit, mi se părea că vin după o mare încercare a destinului. 
După bătălia cu dificultățile întâmpinate, primul lucru pe 
care l-am făcut a fost să pun mâna pe telefon și să o sun la 
serviciu pe soția mea, pentru a-i comunica sosirea, pentru 
a-i risipi grijile și a o informa că totul este în regulă. După 
un duș fierbinte, m-am băgat în pat, eram la mine în cel mai 
confortabil și liniștitor loc din lume, înconjurat de lucruri 
dragi și de toată atmosfera de pace și siguranță. Totul era 
în ordine, în casă era curat și toate erau aranjate la locul lor 
de Adi, cu mare grijă și mare știință și cu preocuparea de a 
crea cea mai primitoare atmosferă posibilă. În conversația 
telefonică am rugat-o să nu anunțe la serviciu la mine, 
deoarece le voi spune eu în ziua următoare toate detaliile 
și explicațiile de cuviință. Am adormit buștean, un somn 
odihnitor, ca în anii copilăriei în casa părintească. 

A doua zi, dimineața, imediat ce am intrat în birou, 
am observat că pe masa mea de lucru se întindea un fax pe 
care regretatul meu coleg și prieten, pe atunci director al 
direcției de personal, scrisese: „D-lui Indre, F.F.f. urgent” 
și semnase cu semnătura lui inconfundabilă, lăbărțată pe 
3 spații.  Mi-au revenit în minte spusele șoferului de taxi 
care m-a dus de la aeroport la Hyat Regency, și mi-am dat 
seama o dată în plus ce bogată experiență de viață avea 
acel om simplu și cumsecade. Era fax-ul de la USAID prin 
care Shelly Irby comunicase datele privind hotelul la care 
urma să fiu cazat. Împreună cu șeful meu m-am prezentat 
la domnul director al DSDE și le-am relatat toate pățaniile, 
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explicând cauzele pentru care am întârziat. Calm și foarte 
echilibrat, directorul m-a ascultat cu răbdare și interes, 
după care mi-a zâmbit și mi-a spus:

- Bine ai venit, aștept să redactezi raportul de 
deplasare pentru a-l putea prezenta conducerii. Sunt 
convins că va fi interesant și folositor. Mă bucur mult că te-
ai întors sănătos și fără probleme și îți doresc în continuare 
mult succes.

- Vă mulțumesc, domnule director, am răspuns 
fericit că nu mi-a reproșat nimic și convins că va informa 
corect conducerea regiei despre cele întâmplate. 

Raportul de deplasare l-am redactat de mână și l-am  
dat dactilografei pentru introducere în calculator și tipărire. 
Așa era modul nostru de lucru atunci, astăzi meseria de 
dactilograf aproape a dispărut. Mi-au ieșit 16 pagini scrise 
de mână. Folosind însemnările proprii și documentația 
am explicat destul de detaliat conținutul prezentărilor, 
încercând să subliniez aspectele de noutate și posibil de a 
fi puse în practică și în activitatea noastră viitoare. Era un 
raport neobișnuit, detaliat și redactat foarte cursiv, plăcut 
la lectură, în care se vedea lipsa mea de experiență în 
redactarea unui astfel de document. Directorul DSDE, după 
ce l-a citit și l-a aprobat, ne-a cerut să transmitem o copie 
la Direcția tehnică din cadrul DGTDE (Direcția Generală 
de Transport și Distribuție a Energiei Electrice) a RENEL. 
Directorul direcției tehnice a DGTEDE, care mă cunoștea 
deoarece lucrasem împreună și la IDEB și la DGTDEE, 
m-a sunat și m-a felicitat, spunându-mi că a dispus să fie 
difuzat la toate cele 42 de Filiale de rețele electrice din 
cadrul RENEL. I-am mulțumit și m-am bucurat că efortul 
și strădania mea nu au fost zadarnice, că au avut ecou și 
poate au folosit celor care au avut curiozitatea să îl citească.

Acum, de la înălțimea vârstei și a poziției de 
pensionar, poate puțin prea nostalgic, nu pot să închei 
relatarea istoriei acestei deplasări de referință pentru mine, 
fără a trimite un gând de mulțumire și recunoștință către 
toți cei care au făcut posibilă trăirea acestei experiențe 
de neuitat, din țară și din afară, către oameni cu care mi 
s-a intersectat în mod fericit existența, care, prin acțiunile 
și deciziile lor, au contribuit și ei, conștient sau nu, voit 
sau întâmplător, la formarea mea ca om și ca specialist în 
domeniul fascinant și de foarte mare importanță economică 
și socială al industriei energetice din România.

Mulți dintre aceștia ne-au părăsit pentru totdeauna, 
cu unii dintre ei mă mai întâlnesc în visele mele nocturne, 
mă surprind în fragmente, de acțiuni, de ședințe, de discuții 
aprinse care îmi par aievea și, pe măsură ce înaintez în 
vârstă, mă vizitează tot mai frecvent. Sunt însă și mulți pe 
care încă îi mai întâlnesc cu mare drag și cu multă plăcere 
și cu care mai colaborez în cadrul activităților organizate 
de CNR-CME. Prin posibilitatea oferită de CNR-CME 

de publicare a primelor episoade ale acestei „istorii” 
în paginile Mesagerului Energetic la rubrica Pasiuni și 
preocupări extraprofesionale nutresc speranța că voi aduce 
un strop de nostalgie pe chipul celor ce, implicați atunci, 
vor retrăi anii aceia de mare optimism și sinceră implicare.

În zilele astea,  tot documentându-mă, am descoperit 
că profesorul Dennis Karjala1, nu Kajala, cum era în 
memoria mea, s-a stins în 2017, la 78 de ani (era născut în 
1939). Pe wikipedia și pe internet, am găsit multă informație 
despre el și despre lupta lui în Senatul SUA pentru a stopa o 
lege incorectă, în opinia lui, privind extinderea termenului 
de Copy right pentru produsele software2. Le-am citit, 
cu ochii aproape în lacrimi; atunci când ne-am cunoscut, 
urma să împlinească, pe 19 decembrie, 54 de ani. Era 
foarte îndrăgostit de viitoarea sa soție, Katarina, cu care 
a mai avut un copil, pe lângă cei doi ai ei pe care tot el i-a 
crescut. Dar, cel mai interesant lucru, cea mai interesantă 
oarecum potrivire, este că, initial, a făcut studii de inginerie 
electrică, a luat Masterul, a făcut Doctoratul și de-abia după 
aceea a făcut dreptul și a ajuns unul din marii profesori 
americani în dreptul protecției proprietății intelectuale. Am 
înțeles, de atunci, că era un om special, aparte înzestrat, 
vorbea japoneza, a predat la universitatea din Tokio, vorbea 
germana, a predat și a făcut cercetări la Berlin, engleza, 
franceza și mai apoi slovaca. Eu cred că a fost unul dintre 
cele mai mari daruri ale vieții mele întâlnirea cu el, faptul că 
mai bine de 5 ani am corespondat prin scrisori, chiar dacă, 
în final, am întrerupt total această legătură sub presiunea 
vieții și a timpurilor.

În cariera mea, au urmat foarte multe deplasări, am 
reprezentat, în evenimente de mare diversitate, interesele 
și poziția RENEL, CONEL, Ministerului Economiei și 
Industriilor, ale SC Electrica și Translectrica. Am întâlnit, în 
aceste experiențe, sute de oameni, foarte calificați, oameni 
interesanți,  de mare valoare umană și profesională, dar nici 
una din aceste experiențe existențiale nu a avut dimensiunea 
sufletească și umană a acestei deplasări la capătul lumii, 
mai exact, în centrul lumii noastre moderne, America. Cu 
siguranță, fiecare ar merita analizată și rememorată, fiecare 
a avut specificul, dificultatea, emoțiile și valoarea ei și, 
poate, dacă timpul, sănătatea și puterile îmi vor îngădui, 
voi mai împărtăși din aceste fragmente de viață. 

Această deplasare într-o lume știută, dar 
necunoscută și neexplorată niciodată de mine și de pașii mei, 
a constituit însă prima mare înfruntare a necunoscutului, 
în și din viața mea activă de inginer în domeniul energiei, 
fascinantă și importantă pentru atunci și pentru acum, 
pentru ce va fi urmat și pentru ce va fi rămas, pentru acel 
trecut și pentru acest viitor. 

Gheorghe Indre

1  https://en.wikipedia.org/wiki/Dennis_Karjala
2  https://apps.law.asu.edu/files/faculty/cvs/karjaladennis.pdf
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Într-o lume țesută de griji, 
neliniște și provocări 

inedite ce ne afectează sănătatea, 
aș spune că este chiar un eveniment 
când cineva se mai dedică poeziei, 
emoția cea mai dragă mie, ea da 
strălucire sufletului .... și mai cred 
că fiecare dintre noi este emoție 
și poezie. Mă numesc Iuliana 
Hathazi, născută 05.05.1959, 
fiind al 9-lea copil dintr-o familie 
numeroasă și modestă din inima 
Ardealului. Mama mea, Maria, 
a fost cea care și-a dorit ca noi să învățăm carte. 
Tatăl meu, Gheorghe, a fost suportul înțelepciunii 
noastre, sfaturile și pildele ascultate de la tată ne-
au ajutat să creștem asemeni unor lăstari, care cu 
fiecare primăvară ne înălțăm cuminți și ascultători. 
M-am născut în comuna Luna, județul Cluj, o așezare 
frumoasă pe malul Arieșului, cu vedere largă spre 
pădure. Pe cerul albastru au rămas scrise visele 
noastre de copii, cu oameni harnici aflați într-o 
permanentă concurență a educației. Aici am trăit o 
copilărie de poveste, casa părintească păstrează și 
acum, ascunse în fiecare colț, glasurile și râsetele 
copilăriei noastre, într-o liniște desăvârșită. Am 
absolvit școala generală, apoi am învățat la Liceul 
„Pavel Dan”, în orașul Câmpia-Turzii, din apropiere. 

Am fost o visătoare și așa am rămas. În 
adolescență, obișnuiam să fac tot felul de notițe, 
sunt carnetele în care au rămas scrise impresii, luate 
din cărți, filme, despre actori, multe citate, poze cu 
păpușile Arădeanca, căci îmi doream și eu o păpușă, 
poze cu Nadia Comăneci, pe care am adorat-o și 
multe citate. 

Eram fascinată de poezie, și aici aș vrea 
să-l amintesc pe Lucian Blaga, prin poezia sa 
„Confesiuni”, ce a deschis fereastră sufletului meu. 
Scriam versuri pe care le citeam doar eu. Aveam vise 
și îmi doream să realizez multe lucruri în viață. Am 
trăit încercări, provocări care uneori mă copleșeau 

și mă risipeam în lucruri mărunte. 
Trăiam fiecare moment cu iubire și 
emoție. Viața mea emoțională a fost 
un fel de bâlci cu râsete și lacrimi 
și multe, multe dorințe. Având o 
sensibilitate crescută, plângeam 
ușor, eram un nor de emoție. 
Adolescența mea m-a premiat 
cu cele mai frumoase emoții. Am 
absolvit liceul, a urmat primul meu 
examen de admitere la Facultatea 
de Biologie, în Cluj.

În acele vremuri, concurența 
la facultate era foarte mare, erau tineri bine pregătiți, 
și reușeau cei mai buni. Picasem examenul. În urma 
acestui eșec, era foarte normal că trebuie să muncesc. 
Așa că, sprijinită de sora mea Maria (pe care o respect 
foarte mult), absolventă a facultăți de filologie din 
Cluj, profesa la Sibiu, m-a luat la ea și am ocupat 
un loc vacant la catedra de franceză că suplinitor, 
clasele a 5-a până la clasele a 8-a . Anul școlar s-a 
scurs repede. Dorința mea de a studia a rămas vie și 
următorul an am încercat un nou examen de admitere, 
dar de data aceasta, sprijinită de fratele meu, Ghiță, 
care era student la București, el era modelul de om 
scufundat în studiu. Din păcate, a fost un nou eșec 
nereușita mea la admitere, suferisem foarte mult în 
acea vară fierbinte. Braț la braț cu viața mea, am 
învins greutățile, nu m-am supărat că viața mi-a jucat 
feste. 

Apoi, curând, m-am angajat la Cluj, fiind un 
oraș atât de mare se găsea mai ușor de muncă. Aici, 
emblema orașului era „ORAȘUL STUDENȚESC”. 
Eram fascinată când străzile orașului erau inundate 
în fiecare toamna de tinerii studioși. După ceva timp, 
am părăsit Clujul și am plecat la Râșnov, un orășel 
mic de munte, aproape de Brașov. Aici locuia sora 
mea Cornelia, căsătorită, cu doi copii mici, iar mama 
și-a dorit mult să fim împreună. Cu sprijinul ei, m-am 
angajat la Institutul de cercetare în chimie. Am făcut 
cursurile de laborant chimist.. Aici am cunoscut o 

CONFESIUNI

CONFESIUNE
Iuliana HATHAZI
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echipă de oameni frumoși, intelectuali și mi-a plăcut 
foarte mult. Viața mea a decurs într-o ordine diferită.

După angajarea mea, m-am căsătorit, locuiam 
în chirie. Dumnezeu m-a binecuvântat cu un băiețel, 
care este pentru mine Luceafărul vieții mele. La vârsta 
de trei ani a fiului meu, m-am despărțit de soțul meu. 
S-a întâmplat în anul revoluției, 1989. Am realizat ce 
răspundere mare este să crești un copil singură. Am 
reușit să cumpăr un apartament în rate. Jobul meu 
era de 6 ore, câștigăm destul de bine, eram bucuroasă 
și păstrez și acum acel sentiment că eu și fiul meu nu 
duceam lipsa de nimic. 

Nu renunțasem însă la ideea mea de a continua 
să studiez, aveam nevoie de această împlinire.. Așa 
că am reușit să urmez cursurile la Facultate de 
Psihologie-Sociologie „ Spiru Haret” din Brașov, 
cursuri de zi. Am absolvit Facultatea, eram prima 
promoție. A fost perioada cea mai dragă din viață mea. 
Datorită programului de 6 ore, am reușit să studiez, 
copilul meu creștea frumos, munceam, studiam și 
eram bucuroasă că puteam împăca armonios viața 
mea. Apoi am avut un Job la SC. Electrica Brașov, 
departamentul Relații cu publicul, am iubit oamenii și 
îmi plăcea mult serviciul meu. Păstrez și acum relații 
bune cu colegii. 

Am rămas în acest Job, până la plecarea mea 

din țară. Luasem decizia să plec în Germania, unde 
am aflat că Occidentul era diferit de ceea ce știam 
eu. Nici nu eram pregătită pentru a trăi în Occident. 
Trăisem prea mult din cărți. Începutul nu a fost de 
loc ușor. Am studiat limba germană la Kolping 
Akademie – Augsburg. Mai târziu, l-am cunoscut pe 
soțul meu Ioan Hathazi, chiar fiica lui și-a dorit să 
ne cunoaștem. Avem o comunicare foarte bună, soțul 
meu are o mică firmă la care lucrez și eu contabilitate. 
Locuim în Köln, avem o viață liniștită, modestă și ne 
bucurăm de viață. Fiul meu a studiat Politehnica în 
România, s-a realizat și sunt mândră de el. Avem o 
comunicare bună și tot ce îmi doresc este ca el să fie 
fericit. Eu am rămas aceeași persoană sensibilă și 
mă răsfăț uneori scriind, având aplecare spre poezie. 
Dacă veți citi versurile mele, pot fi ușor descoperită.

În concluzie iubesc viata cu bune și cu rele, 
am credință cât un bob de grâu. Și mă asemăn 
cu un bulgare de zăpadă ce se rostogolește, se tot 
rostogolește, se încarcă cu o avalanșă de gânduri, 
griji și emoții, dar știu că, la topirea lui, gândurile 
se așază cuminți, merg pe făgașul lor, grijile dispar, 
emoțiile se topesc în apa pură, este un fel de limpezire 
a tot ce am trăit.

 
Iuliana Hathazi

CONFESIUNI

Anton Rațiu, PRIMIREA  ARGINȚILOR
bronz, piatră, lemn, H 35 cm 2015
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Gh. I.: Stimată doamnă Rodica 
Subțirelu este o mare bucurie pentru 
revista Gândul Anonimului să vă avem 
partener de conversație în cadrul 
rubricii Opinii. Privesc această ocazie 
ca pe o posibilitate de a avea un dialog 
de suflet, cu un om de excepție, cu 
care împărtășesc aceeași experiență 
a dăruirii și zidirii prin cuvântul scris 
sau rostit. Din CV-ul primit, redactat 
cu zgârcenie și modestie, am descoperit că v-ați născut 
în comuna Lunca din județul Bihor, în mirifica zonă a 
Munților Apuseni și a Țării Crișurilor. După cum știți, 
revista noastră are o rubrica permanentă, dedicată  
satului natal al întemeietorului, ei regretatul militar 
și scriitor Ion Mazere Luneanu. Ce reprezintă pentru 
dumneavoastră satul și locurile natale ? Ce amintiri  
aveți  și ce  experiențe ați trăit acolo?

R.M.S.:  Domnule Gheorghe Indre, vă 
mulțumesc pentru propunerea acestui „dialog de 
suflet”, cum îl numiți dumneavoastră, sensibilizându-
mă, astfel, chiar de la începutul mărturisirilor noastre. 
Da. M-am născut în Ardeal, într-un Ardeal pe care 
Marin Sorescu îl definește într-o măiastră poezie așa: 
„Ardealul e starea mea de spirit cu care mă gândesc 
la țară/ De parcă aș respira lumină/ și existență 
milenară./ La orice pas îți râde o floare/ Sub orice pas 
e un mormânt/ Ardealul întregind o roată/ sub care 
Horia s-a frânt.” Da, da… Ardealul.

Am venit grăbită în lume, născută la 8 luni, 
în satul mamei mele, plecată la oraș din vremi 
adolescentine. Tata, născut în Bucovina, a fost dus de 
viață în Maramureș, unde a cunoscut-o pe mama, la 
Baia Mare și au plămădit, acolo, ființa mea.

Copilăria, vacanțele petrecute în comuna 
Lunca Vașcăului au creat, în adâncul ființei mele, un 
loc aparte, asemeni unui tezaur cu amintiri luminoase, 
ce mi-au călăuzit și îmi călăuzesc, încă, pașii, chiar 
dacă viața mea este o viață de oraș.

Gh.I.: În marea sa dragoste 
de țară și de poporul român, poetul 
ardelean prin excelență Octavian 
Goga scria în tulburătorul poem Noi: 
„La noi de jale povestesc, a codrilor 
desișuri / Și jale duce Mureșul și duc 
tustrele Crișuri”. Cum rezonează în 
opinia dumneavoastră astăzi ecoul 
acestor versuri cu iz de durere și 

compasiune pentru situația românilor din acele 
vremuri? 

R.M.S.: Uneori, în zilele noastre atât de 
fierbinți în știri tot mai tulburătoare, simt nevoia să 
citesc din stihurile poeților clasici, iubitori de țară și 
neam, crescuți în credință și respect pentru tot ceea 
ce înseamnă plai românesc. Da. Octavian Goga, un 
sensibil și tulburător poet, spune: „La noi sunt codri 
verzi de brad/ Şi câmpuri de mătasă;/ La noi atâţia 
fluturi sunt,/Şi-atâta jale-n casă./ Privighetori din alte 
ţări/ Vin doina să ne-asculte;/ La noi sunt cântece şi 
flori/ Şi lacrimi multe, multe...”

Uneori, mă gândesc că, un diamant, ca să ajungă 
briliant, trebuie șlefuit, iar șlefuirea înseamnă durere. 
Eu cred într-o dumnezeiască menire a României 
noastre. 

Gh.I.: Între București și Lunca este o mare 
distanță geografică și o și mai mare distanță socio-
culturală. Cum ați ajuns să urmați cursurile unui 
mare liceu din inima capitalei și cum au fost anii 
adolescenței petrecuți în liceu?

R.M.S.: Am locuit tot timpul la oraș: Baia 
Mare, București, Oradea, București. Tatăl meu, fiind 
militar, era mutat mereu în interes de serviciu. Despre 
adolescență, ce să vă spun? Vă spun că eram retrasă, 
timidă, visătoare, citeam foarte mult, desenam, 
cântam, scriam poezii și visam să devin o mare artistă. 

 UN DIAMANT, CA SĂ AJUNGĂ 
BRILIANT, TREBUIE ȘLEFUIT,  

IAR ȘLEFUIREA ÎNSEAMNĂ DURERE
- Dialog cu doamna Rodica Marioara Subțirelu realizat de Gheorghe Indre -
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Și... eram frumoasă.

Gh.I.: Sunteți și acum. Frumusețea, când 
există și acolo unde există, nu se pierde niciodată. 
În anii adolescenței mele, care își au originea în 
aceeași perioadă cu cea parcursă de dumneavoastră,  
tentația zborului, ca ideal și formă de realizare,  a 
fost și pentru mine pregnantă. Când, în 1968, am 
terminat clasa a VIII-a în școala generală, fiind cel 
mai bun elev dintre cele două clase paralele din satul 
natal Luna și cochetând cu poezia, mi s-a cerut de 
directorul școlii să scriu un Motto în versuri pentru 
tabloul de absolvire și am scris: „Din pragul vieții 
luminos/ Pornim în zbor spre zările albastre/Vom fi 
constructori de frumos/Sau bravi cuceritori de astre”. 
Cu toată exaltarea și naivitatea din aceste cuvinte , 
propunerea a fost acceptată și apreciată, era în stilul 
educației școlare a vremii. Cinci ani mai târziu, 
mânat de nevoi și de dorința și ambiția de a-mi depăși 
condiția socială, am terminat cu premiul I cele 5 clase 
ale Liceului Industrial Energetic din Cluj Napoca, 
iar dirigintele și colegii de clasă m-au rugat din nou 
să aleg Moto-ul pentru tablou de absolvire al clasei 
V-B. Am ales o cugetare din gândirea lui Nicolae 
Iorga: „Zburând sus, te faci nevăzut, dar vezi”. A fost 
acceptat, deși unul dintre colegii de clasă, devenit 
mai târziu profesor de filozofie la universitățile din 
Cluj Napoca și Budapesta, a scris, de mână, într-o 
altfel de exaltare și bravadă adolescentină, pe 
sonetele tipărite, conform tradiției, pentru distribuire 
colegilor și profesorilor: ”Nu vreau să zbor, vreau să 
rămân pe pământ unde sunt durerile și suferința”. 
Dumneavoastră ați decis să alegeți, exercițiul 
zborului, ca ocupație de bază din care să vă câștigași 
existența. Ce v-a determinat să faceți această alegere, 
plină de riscuri, dar și de dăruiri, în condițiile lumii 
închise în care trăiam în acele vremuri ? Ce satisfacții 
și descoperiri v-a oferit această alegere? 

R.M.S.:  „Acum, aici,/ Mă simt mai aproape de 
soare/ Mă-mbrac în albastru/ Și-mi transform privirea 
în lumină stelară” – este un fragment dintr-o poezie 
dedicată zborului, pe care am scris-o când conduceam 
Cenaclul „Pasărea Măiastră”, fondat de mine în cadrul 
Companiei TAROM. Membrii cenaclului erau colegii 
mei de zbor, aviatori și stewardese. A fost o perioadă 
foarte frumoasă! Eram invitați la televiziune, la radio, 
presa ne lăuda. V-am spus, doream să devin artistă, 
dar viața, surpriză!, mi-a dăruit o altă profesie despre 
care, la început, nu știam nimic. A fost o întâmplare, 
un joc al vieții care a ținut 28 de ani și care mi-a oferit 
prilejul să călătoresc prin lume descoperind culturi și 
oameni, să simt cerul mai aproape de sufletul meu, 

învățând să nu-mi fie teamă, învățând că viața trebuie 
iubită și prețuită.

La maturitate, am urmat cursurile la F.F. ale 
Facultății de Științe Juridice, am publicat câteva 
volume de poezii și am fondat publicații de cultură. 
Unele s-au stins, altele continuă să trăiască, de 
exemplu „Cronica Timpului” editată de Uniunea 
Ziariștilor Profesioniști din România.

Gh.I.: Suntem colegi de generație, generația 
născută în obsedantul deceniu al secolului XX după 
1950. Schimbarea radicală a regulilor de organizare 
și funcționare a societății din România, în sângerosul 
decembrie 1989, am trăit-o la vârsta deplinei 
maturități. Ce a însemnat pentru viața și cariera 
dumneavoastră această schimbare, cum v-a afectat 
parcursul existențial și cum evaluați efectele ei din 
perspectiva prezentului pe care îl trăim azi? 

R.M.S.: În sângerosul decembrie ʼ89, eram 
mamă de trei luni. Îl născusem pe Mihail în octombrie 
și în ființa mea a avut loc „o revoluție maternă”, care 
mi-a deschis o nouă cale a vieții, devenisem MAMĂ. 
Ce să spun?! Generația noastră este formată din aleși 
ai sorții care trec prin transformări incredibile, uneori 
înțelese, alteori surprinzătoare și greu de acceptat, 
eroul piesei contemporane (ne spune Shakespeare că 
„viața e o scenă”) fiind omul care pare din ce în ce 
mai obosit și dezorientat în această mișcare covidiană 
ce are loc planetar, dar și în viața fiecăruia, sub egida 
unei evoluții tehnologizante bună și periculoasă, în 
același timp, prin unele efecte ale ei. 

Gh.I.: Pentru mine, familia reprezintă cea 
mai importantă realizare și realitate din viața unui 
om, pe tot parcursul existenței sale, chiar și în 
situația în care, din păcate, nu avem împlinirea prin 
copii. Ce a reprezentat și reprezintă familia pentru 
dumneavoastră, atât în anii copilăriei și adolescenței 
cât și în anii maturității  și a vârstei a treia?   

R.M.S.: Familia, pentru mine a reprezentat 
mama, tata și copilul mereu împreună. Așa am 
crescut. Casa era casă, cu bunele și, uneori, cu relele 
ei, dar focul ardea în cămin aprins de iubire, iertare 
și respect. Era cald acasă în copilăria și adolescența 
mea. Acum, la maturitate, familia înseamnă pentru 
mine fiul meu Mihail și iubita lui Mădălina. Și mai 
înseamnă ceva – frumoase amintiri despre timpul 
petrecut împreună cu soțul meu, până când drumul a 
ajuns la o răscruce și -au apărut două cărări. Se poate 
greși și din iubire, nu-i așa?
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Gh.I.: Nu, din iubire nu se poate greși, pentru 
că iubirea este modus-ul nostru vivendi pe planeta 
Pământ. Dar, uneori, viața ne separă pașii, fără 
să ne ceară permisiunea. Haosul în care plutim. 
Și meandrele lui. După 1989, ați pășit pe teritoriul 
tentant al presei de cultură și informare, ați fondat 
și ați condus o serie de publicații, periodice. Ce v-a 
determinat să vă angajați într-o astfel de activitate, 
extrem de pretențioasă și plină de riscuri, angajantă 
și foarte solicitantă?

R.M.S.: Scrisul este pentru mine un „sânge 
special”, al inimii. Probabil, numai al ei. Încă de la 
vârsta de cinci ani, stând la o măsuță printre mușcate 
roșii, uneori până târziu, scriam..., scriam și nu știam 
să scriu..., scriam într-o limbă neînțeleasă, spre 
admirația părinților mei, oameni cumsecade. 

Acum se împlinește rostul meu în viață prin 
publicațiile fondate, prin cărțile tipărite oferind 
cititorilor o parte din simțirea și gândirea mea, o parte 
din inima mea. Și mai dau ceva. O publicație liberă, 
„Cronica Timpului”.

À propos de presă. Ion Luca Caragiale ne 
dă următoarea replică celebră apărută în „Moftul 
Român”: „Eu: Ce mai spun gazetele nene? Nenea: 
Mofturi.”

Gh.I.: Care ar fi setul de valori fundamentale 
pe care le promovați prin aceste publicații și care 
este mecanismul de selecție a materialelor în raport 
cu acest set de valori, care sunt dificultățile de ordin 
material și spiritual cu care vă confruntați?

R.M.S.:  „Cronica Timpului”, fondată acum 
aproape șapte ani de către un grup de membri ai 
Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, 
continuă să trăiască liberă, respectându-și principiile 
de promovare ale valorilor cultural-științifice și 
sociale, românești și universale, respectând adevărul 
și limba română. Suntem un colectiv unit ce știe să 
dăruiască, scriind articole cu subiecte interesante din 
domenii diferite, fără scandal și intrigi otrăvitoare.

Gh.I.: Trăim într-o perioadă marcată 
de explozie informațională , de diversificare și 
dezvoltarea neîntreruptă a mijloacelor de comunicare 
în masă, un timp dominat de și poate chiar subjugat 
de, forța de pătrundere a imaginii , propagată prin 

televiziune, internet, rețele de socializare, folosind ca 
suport telefonia , mobilă , tablete și calculatoarele 
personale. Cum vedeți  în aceste condiții viitorul presei 
scrise, și al cărții, al  bibliotecilor și preocupărilor 
pentru lectură?

R.M.S.:  Cât timp omul continuă să fie om și 
nu robot, scrisul și cartea, bibliotecile și lectura vor 
fi garanția supraviețuirii umanității pe această planetă 
creată după modelul unui paradis ceresc, spre bucuria 
și evoluția omului și nu spre tristețe și năruire.

Gh.I.: Care sunt proiectele dumneavoastră de 
viitor și cum se vor dezvolta ținând cont de mulțimea 
de conflicte cu care lumea contemporană se confruntă,  
cum ar fi tradiție versus  schimbare, patriotism versus 
globalizare, religie versus ateism etc. ?

R.M.S.: Cineva spunea că basmul este un 
adevăr îmbrăcat în podoaba fantasticului, iar basmul 
ne învață că binele este mereu învingător. Așa că, am 
încredere în vitejia Mileniului III și în omul creator 
prin grația lui Dumnezeu. Mulțumind pentru harurile 
primite și dorind să fiu de folos, voi continua să scriu, 
să mă ocup de Serata „Eminescu, jurnalistul” și de 
coordonarea „Teatrului Nostrum”. Și voi mai face 
ceva. Am să zâmbesc mai mult, ca să apară soarele. 
Așa ne învață marele povestitor Creangă.

Gh.I.: Cum vedeți dumneavoastră proiectate 
în viitor imaginea și evoluția României ca țară și a 
națiunii  române ca izbândire și realizare a poporului 
român?

R.M.S.:  Cred cu tărie într-un vers eminescian: 
„La trecutu-ți mare, mare viitor!”

Gh.I.: Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc 
multă sănătate, putere de muncă și mult succes în 
toate aspirațiile și acțiunile dumneavoastră absolut 
remarcabile.

Gheorghe Indre



105Gândul Anonimului  Nr.  73-76    *     Anul  XVIII/Ianuarie-Decembrie 2020 

OPINII

RODICA MĂRIOARA SUBŢIRELU

Data naşterii: 05.09.1950, com. Lunca, jud. Bihor 
Domiciliul: Bucureşti, sect. 1, str. Turda nr 127, bl. 2, sc. D, ap. 179, etj. 7
Telefon: 0724 582 699

- Liceul teoretic „Nicolae Iorga” – Bucureşti
- Cursul de Însoţitori de bord – calificarea Instructor pregătitor însoţitori de bord – Compania TAROM
- Absolventă – cu licenţă – Facultatea de Drept – Universitatea „Spiru Haret”
- Limbi străine: franceză, engleză
- Fondator Cenaclul „Pasărea Măiastră” din cadrul Companiei TAROM; participant TV – emisiuni de 

divertisment şi culturale; emisiuni radio în calitate de invitat; colaborări cu Teatrele „Eveniment” , „C. I. 
Nottara”; „Ion Creangă”.

- Fondator publicaţii: „Şcoala de Bucureşti”,; „Super... Şcoala!”; „Piţigoi”; „Cronica Fundaţiilor”; „Cronica 
Timpului”

- Membră a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România (U.Z.P.R) 
- Redactor şef „Cronica Timpului ” (U.Z.P.R)
- Cofondator Serata „Eminescu, jurnalistul” (U.Z.P.R.)
- Fost redactor şef adj. – revista „Independenţa Română . Independenţa prin cultură” editată de Fundaţia Literar-

Istorică „Stoika”
- Fondator şi coordonator Teatru „NOSTRUM” – seniori – U.Z.P.R.
- Fondator revista „Personalităţi contemporane – mileniul III” – tipărite: -pictor George Rădeanu;

-prof.univ.dr. Mihail Diaconescu
       -      Volume tipărite – Poezie: „Într-o zi...”; „Haiku”; „De ce te ascunzi în tăcere?”. 

Proză: „No, hai! Călători prin Apuseni” (împreună cu Dan Liviu Mut şi Corina Vlad Diaconescu); 
Fondator colecţia „Din Iubire pentru tine” – vol. „Haiku” şi „Vise din vis”.

- În pregătire: vol Haiku (română, franceză, engleză); vol. „Prin anotimpuri...” (pentru copii); vol. Interviuri; vol. 
„Scrisori fără adresant”   
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Uneori, fugim sau, măcar, încercăm să 
fugim de constrângerea formei. Ni se pare 

că forma îngrădește prea mult, într-un mod nepotrivit, 
libertatea de exprimare și pe cea de configurare. Unii 
dintre noi cred – și chiar sunt convinși – că exprimarea 
de orice fel trebuie să fie absolut liberă, scutită de 
orice fel de constrângere. O expresie, un gând, un 
crez, o opinie, o creație de orice fel n-ar trebui să 
fie obligată să intre în tipare predefinite, nici să sară 
peste zăplazuri, să treacă prin labirintul judecăților și 
prejudecăților, al formelor și formulelor de tot felul. 
Este vorba, în primul rând, de formele consacrate, de 
cele care au echipat, de-a lungul mileniilor, textul, 
fraza muzicală, imaginea etc. Creația ar trebui lăsată 
să-și aleagă sau să-și creeze singură forma. 

Poezia se compune din strofe, strofele se 
compun din versuri, versurile se compun din cuvinte, 
dar nu din orice fel de cuvinte, ci doar din acelea care 
fac parte din limbajul poetic. E foarte greu de stabilit, 
cu precizie, care este și cum este acest limbaj poetic, 
dar nimeni nu-și bate capul cu așa ceva. Nimeni nu 
a stabilit cu precizie matematică dimensiunea acestui 
limbaj, chiar dacă există fel de fel de dicționare, de 
îndreptare de glosare poetice etc. etc. Dar toți cei care 
scriu versuri – și, aproape orice om de pe planeta 
Pământ, măcar odată în viața lui, a scris sau a încercat 
să scrie și o poezie, așa cum spune un cântec de demult 
– știu sau intuiesc acest lucru și, nolens volens, își dau 
ochii peste cap să fie în ton cu tonul care se dă, așa 
cum se dă, de parcă stelele ar coborî în cuvinte.. 

Desigur, nu totdeauna, poeții s-au conformat… 
formei sau formelor consacrate. Unora, aproape că nu 
le pasă de formă, mai exact, atunci când scriu, simt 
nevoia să evadeze din orice șabloane, concentrându-
se nu pe eidetica trudei, înțeleasă ca reducere la formă, 
ci pe ceea ce numim centrare pe conținut, centrare pe 
cuvânt. Desigur, conținutul, fără formă, ar fi ca o carte 
fără format și fără coperte, iar așa ceva, deocamdată, 
nu prea există, așa cum nu există casă fără temelie, 
fără un plan și fără o arhitectură a ei, om fără formă, 
râu fără maluri. Numai că foarte mulți dintre creatorii 
de versuri, de poezii, de texte de orice fel, de pelicule, 

LIBERTATEA FORMEI,       
FORMA LIBERTĂȚII

Gheorghe VĂDUVA

de… de… și de… etc., nu acceptă, cu dragă inimă, 
formele prestabilite, adică tiparele, ba, mai mult, 
fac chiar alergie la ele. Istoria literaturii, a artei, a 
creației de orice fel este plină de asemenea exemple 
de nonconformiști, de rebeli, de condeieri, pictori, 
realizatori de emisiuni tv, radio sau de care or fi, care 
fac bot la formele fixe. După mintea lor strălucitoare 
și chiar genială, conformismul, conformul, 
conformitatea, în general, forma, înseamnă, atunci 
când e impusă, îngrădire, reducere, pat al lui Procust. 

Ca atare, de câțiva ani buni, unii dintre poeți 
au renunțat să mai migălească versuri în formele 
lor clasice – ceea ce nu este deloc foarte rău – și au 
trecut la excluderea titlurilor, a literelor mari, spre 
exemplu, a semnelor de punctuație, pe ici pe acolo, 
chiar a diacriticelor, iar rezultatul nu este catastrofal, 
ci, dimpotrivă, pare chiar atractiv pentru foarte mulți. 
A devenit chiar o modă. Dacă nu scrii așa – fără 
litere mari la început de vers, fără forme fixe, fără 
punctuație etc., înseamnă că ești de modă veche, 
nostalgic, depășit și incapabil de a înțelege înțelesul. 
Desigur, versul alb, versul eliberat de constrângerile 
formelor fixe, nu s-a născut azi – există de când lumea 
– și, atunci când este bine scris, are aceeași valoare ca 
oricare alt vers scris cu mâna, cu pixul, cu ordinatorul, 
cu creierul, cu inima și cu toate instrumentele acelui 
mecanism care genează, în om, o astfel de trebuință.  

E chiar mai greu, mult mai greu, să găsești 
cuvântul potrivit în versul eliberat, în versul alb, 
decât în cel limitat de constrângerea formei, a rimei. 
Chiar dacă și mulțimea cuvintelor care rimează între 
ele (rime de gradul 1, 2, 3) face parte tot din marea 
mulțime a cuvintelor unei limbi, ca să-i spunem așa, 
dar și aceasta este variabilă, găsirea unei rime, mai 
exact, construirea unui vers cu rimă este mai simplă, 
mult mai simplă, decât alcătuirea unui vers eliberat, a 
unui vers alb, care nu este constrâns de nicio formă. 
Domeniul de selecție al cuvântului potrivit, în cazul 
versului alb, neîngrădit de forme, de rime, de măsură, 
de cerințe stilistice etc. este mult mai mare. Dar și 
dificultatea este la fel de mare. Pentru că trebuie să 
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cauți acel cuvânt nu într-o gentuță cu rime, ci într-un 
vortex al tuturor cuvintelor care candidează la rolul pe 
care-l pui la bătaie.

Poezia este nu numai muzica inimii, ci și a 
creierului, a inteligenței creative, a cunoașterii. Ea 
nu trebuie să fie în niciun fel îngrădită, constrânsă la 
forme fixe, oricât de interesante ar fi acestea, pentru 
că orice constrângere a formei îi limitează universul 
semantic, universul expresiv, universul inteligent și 
chiar transparența la semnificație. Desigur, de aici 
nu rezultă că poezia clasică, în forme consacrate, cu 
rimă și măsură, cu accentul pe prima silabă (troheu), 
dintr-un picior de două, pe cea de a doua (iamb) sau 
în cazul piciorului cu trei silabe, pe prima (anapest), 
pe cea de a doua (amfibrah) pe cea de a treia (dactil) 
etc., este desuetă. Niciodată nu va fi, atunci când este 
bine scrisă. Rezultă doar că formele clasice, ordonate 
și cuminți, care trezesc fiori, nu mai sunt singure pe 
scena lirică a lumii, ci trebuie s-o împartă cu poezia 
liberă, cu poezia constrânsă doar de libertatea creației 
și de fluiditatea și flexibilitatea formei, și ea un act de 
creație. 

De aceea, fiecare creator de versuri, de proză 
scurtă, de romane, de literatură utilitară, profesională, 
monografică sau universală își asumă – și trebuie să-și 
asume – pe lângă salahorlâcul generării de conținut, 
și punerea rezultatului într-o formă potrivită. O formă 
clasică, una nonclasică sau de care o fi, dar formă să 
fie, întrucât, chiar și în cazul unei reduceri eidetice, nu 
există conținut fără formă. Și nici formă fără conținut.

În ceea ce privește poezia și chiar textul narativ, 
descriptiv, reportericesc etc., unii aduc, în formatarea 
acestora, de prin alte părți, conceptul de nano. Nano-
eseu poetic, spre exemplu, prin aceasta înțelegându-
se exprimarea extrem de scurtă, adică reducerea 
la esență sau la o simbolistică pepost de esență. În 
logica matematică, există noțiunea de formă normală 
perfectă, fnp, care presupune dezvoltarea unei 
propoziții (ecuații) logice, compusă din totalitatea 
termenilor și relațiilor – functori, litere și cifre etc. 
– care nu este însă operațională și, de aceea, trebuie 
redusă la forma normală minimă fnm. Abia această 
formă, care reprezintă o esență, este operațională. Ei, 
bine, unii dintre poeții noștri de azi consideră că, în 
condițiile societății informatizate, care are alergie 
la texte lungi, nano-eseul poetic, spre exemplu, 
ar reprezenta o soluție. Una dintre formele nano-
eseului poetic ar fi catrenul. Care nu s-a născut azi, 
ci, probabil, a apărut odată cu tăblițele de la Tărtăria, 
ca să spunem așa. Spre exemplu, catrenul de mai jos, 
care este extras dintr-un poem, ar putea fi considerat, 
în această viziune, un nano-eseu poetic sau o nano-
poezie: 

Se risipește vântu-n patru vânturi
și cad pe gând găsirile pierdute, 
în fiecare vrut, sunt vrute și nevrute,
dar gândul stă mereu pe gând cu gânduri.

Poeziile scrise de poetul Gheorghe Canache 
și catrenele lui Aculin Tănase se înscriu foarte bine 
în acest concept. De altfel, ei înșiși sunt creatorii, 
susținătorii și operatorii acestui concept. Nu este 
vorba de o simplă găselniță, sau de un altfel de a 
spune ceea ce se știe, probabil, de vreo cinci mii de 
ani. Este chiar o formă de a exprima un esențial, și el 
existent în noi de când ne știm, adică a unei capacități 
a omului de a formaliza nu doar prin limbaj abstract, 
matematic, ci și prin limbaj natural. Poezia modernă, 
deformalizându-se, se reformatează, redescoprindu-
se pe sine în esențele ei subtile, sensibile și, mai ales, 
inteligente și surprinzătoare. 

Și distihul are, câteodată, valențe nano-
eseistice: 

În Unul se adună totul, iubire dulce și venin,  
prea-plinul din cuvântul vorbei și vorba goală 

din prea-plin.

Tot o formă a eseului sau nano-eseului poetic 
este și maxima scrisă în limbaj poetic. Spre exemplu, 

Simplitatea este cea mai complexă esențializare. 

Desigur, dacă este scrisă în această cheie nano-
eseistică. Adică dacă și numai dacă este capabilă să 
concentreze în ea, în acest caz, universul simplității, 
din perspectiva procesualității (algoritmului) 
operațiunii de esențializare. 

Aproape toate figurile de stil prezente în poezie 
– metafora, comparația, hiperbola, oximoronul, 
metonimia etc. – sunt sau pot fi efecte-cheie ale 
limbajului atât de specializat, de bogat, de frumos și 
de inteligent al poeziei, fie el esențializat, complicat, 
simplificat sau chiar improvizat. Important e ca, prin 
vers, să poți vedea și dincolo de ceea ce se vede, să poți 
simți, să-ți deschizi aripi pentru gând, pentru rațiune, 
pentru simțire, pentru suflet, pentru viață. Poezia, ca 
și floarea sau fecioara, este partea frumoasă, partea 
delicată, sensibilă și curată a acestei lumi, care învață 
să crească, să înflorească și să zboare.

În poezie, ca și în proză, pot exista construcții 
magice, reale sau ireale, paradoxuri, antifraze, alegorii, 
atribuiri sau înșiruiri sau de fenomene imposibile, 
scorniri ale minții, elemente absurde și câte altele. 
Apa poate să sară din piatră în piatră, adâncurile se 
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pot înălța, vulturii se pot târî, mintea poate râma, 
flacăra poate întuneca…

Poetul și poate permite „să privească-n ochi o 
floare”, chiar dacă, vor spune unii, floarea n-are ochi, 
sau că prezentul nu-i prezent, trecutul nu-i trecut, apa 
curge în sus… 

Un televizionist a spus cu ani în urmă că o 
imagine face cât o mie de cuvinte. Chiar dacă expresia 
este un fel de pastișe după celebra expresie a lui 
Napoleon că o gazetă face cât o mie de baionete, care 
înseamnă cu totul altceva, ea a intrat deja în limbaj. 
Deși nu este adevărată, ba, mai mult, denigrează 
cuvântul, atentează la valoarea lui semantică. E drept, 
o imagine poate avea o funcție explicativă, în sensul 
că ține loc de o explicație (de exemplu fotografia unui 
morman de gunoi din mijlocul străzii), una artistică 
(fotografia unei femei frumoase sau a unei flori), care 
impresionează, sau una inteligentă, creativă, care 
sugerează (spre exemplu, patru cartușe de război ținute 
între degete). Dar niciodată o imagine, oricât ar fi de 
bine realizată, nu va putea suplini bogăția descrierii 
unei frunze căzute. În acest caz, cuvintele nu sunt 
imagini, nici note muzicale care ating sensibilitatea 
auzului, nici ecuații care modelează zborul… Sunt 
toate acestea la un loc, dar și elemente noi, specifice 
limbajului natural sau simbolistic, prin care se ating 
corzile delicate ale inteligenței, ale sensibilității, ale 

rațiunii, ale cunoașterii, ale culturii… 
Fiecare creator este liber să-și aleagă  sau să-

și stabilească (creeze) forma pe care o dorește pentru 
conținutul creației sale. Unii autori, dintre care fac 
parte și eu, preferă formele clasice, care se primesc 
mereu cu veștminte potrivite noului conținut, potrivit 
unui principiu al unității formei și conținutului. 

E drept, înalta tehnologie, tehnologie infor-
mației, biotehnologia, nanotehnologia etc. aduc noi 
elemente ale domeniului la care referim. Se vorbește 
azi de formatarea textului, a imaginii,  există noi 
softuri de redactare și tehnoredactare, de grafică pe 
computer, de web design etc., prin care crește imens 
diversitatea formei, flexibilitatea și dinamica ei, se 
îmbunătățește relația dintre conținut și formă.  Întreaga 
procesualitate de adaptare și integrare în același 
concept a formei și conținutului devine, pur și simplu, 
un flux dinamic, asistat electronic, de autoprocesare. 

Dar frumusețea armonizării formei și conținu-
tului nu va fi, probabil, niciodată pe deplin o funcție 
a inteligenței artificiale. Ea va rămâne pe veci un act 
de creație, o calitate incomensurabilă și de neprețuit 
a omului inteligent, acest potențial intelectual, 
totdeauna creator și nedegradabil. 

Gheorghe Văduva

Anton Rațiu, MELANCOLIE
bronz H 55 cm 1998
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În fiecare zi, orbiți de trecerea implacabilă 
a timpului, uităm să observăm, să ne minunăm de 
cuceririle științei și tehnicii. Ne deplasăm cu mașina, 
cu metroul, cu trenul, cu avionul, locuim în blocuri, 
în vile, cu tot confortul necesar, la serviciu folosim 
aparatură electronică pe care nu am visat-o. ni se 
pare totul firesc și ne întrebăm, foarte rar, cum a fost 
posibilă o asemenea miraculoasă evoluție. Progresul 
științei a fost posibil datorită unor genii, unor minți 
luminate, care au schimbat lumea. Istoria omenirii 
consemnează niște valori care au marcat această 
evoluție. Și suntem datori să aducem inventatorilor 
un omagiu, un minim respect. 

n Valori naționale necunoscute de 
români

Numai că, din păcate, noi nu dorim să promovăm 
valorile ingineriei romanești, clădirile și realizările 
științei care constituie patrimoniul industrial, parte 
integrantă a patrimoniului cultural național.

În acest context, anul trecut am lansat inițiativa 
unui eveniment de o covârșitoare importanță, 
campania „2019 – anul Gogu Constantinescu” la 
împlinirea a 100 de ani de la prezentarea genialei teorii 
a sonicității. Am scris un articol în paginile acestei 
reviste pentru organizarea unor manifestări întru 
cunoașterea marelui savant de renume mondial, dar 
care, în România, este încă un ... ilustru necunoscut.

În urma demersurilor noastre, cel care a avut 
peste 400 de invenții în lume, fiind apreciat și omagiat 
în Marea Britanie, Franța, SUA, Germania, a fost 
recompensat post-mortem, cu titlu de cetățean de 
onoare al municipiului Craiova, o minimă reparație 
morală după 30 de ani de democrație și, în rest, absolut 
nimic. După ce a cucerit lumea cu teoria sonicității 
și aplicațiile sale, savantul Gogu Constantinescu 
ar merita să fie un brand al orașului Craiova, al 
Bucureștiului și al României. 

Ne-am considerat victime ale unei mașinațiuni 

birocratice, ne-am declarat învinși în fața autorităților 
nepăsătoare, care nu au găsit timp pentru un 
simplu răspuns, măcar de respectare a deontologiei 
profesionale. Și am tăcut... 

n „În plină pandemie, se demolează 
într-o veselie”

Dar iată că a venit primăvara 2020, care 
ne-a adus cumplita veste a acestei crize a omenirii, 
apariția virusului ucigaș. Și știrile din acele zile ne-
au îngrozit. A fost declarată starea de urgență. Am 
ascultat măsurile anunțate de guvern. Apoi am aflat că 
„se dărâmă Turnul IFMA, cea mai înaltă construcție 
industrială din București – 114 metri și totodată 
cel mai înalt turn pentru testarea ascensoarelor din 
Europa”. Am văzut reportaje de la fața locului: „în 
plină pandemie, se demolează într-o veselie”, „un turn 
înlocuit cu un „tun”, „Țiriac demolează turnul IFMA”, 
„ acolo în zona Gării de Nord își făcuse apariția, în 
Bucureștiul de acum 150 de ani, Fabrica „Bucher și 
Durer”, „cea mai sigură clădire din București în cazul 
unui cutremur puternic”, „ce se află în spatele afacerii  
pe pandemie”...

A doua zi, am vizitat șantierul și am văzut 
un spectacol grotesc. Am rămas consternați, triști 
și neputincioși în fața unui act ce ni s-a părut a fi 
nesăbuit, nedrept și dureros. Turnul era „mușcat” de un 
necruțător ciocan demolator dirijat de o impunătoare 
macara. 

DOAMNE, DE UNDE ATÂTA SFIDARE, 
NEPĂSARE, INDIFERENȚĂ ȘI DISPREȚ?!

-Istoria demolării turnului IFMA -
Sorin MIHĂILESCU

DISTRUGEREA  INDUSTRIEI  ROMÂNEȘTI
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n „Salvați Turnul IFMA”

Și am întrebat distinșii noștri colaboratori, 
cu care lucram la anuarul „Istoria Industriei 
Românești”. Toți sunt oameni trecuți de 80 de ani, 
iluștri conducători ai unei industrii performante din 
anii 1970-1989. Am aflat întreaga poveste a Turnului 
IFMA și adevărata valoare a fabricii. A fost constituit 
un Comitet de inițiativă „Salvați Turnul IFMA” care 
a lansat o petiție. Și am solicitat oprirea demolării 
și transformarea acestui simbol național, care să 
devină un monument cu adânci semnificații în istoria 
Bucureștiului: „Muzeul Industriei Românești”. 
Argumentele noastre țineau de descoperirea de către 
presă a unor elemente noi, esențiale, de importanță 
hotărâtoare juridică, istorică și sociologică privind 
tradiția de 150 de ani a fabricării ascensoarelor în 
acest loc și valoarea turnului, o invenție de realizare a 
pereților prin tehnologia unică de turnare a betoanelor 
cu cofraje glisante, folosită numai la construcția 
hidrocentralelor. 

Autorul anuarului editat de Academia de 
Științe Tehnice, reputatul ministru al construcției 
de mașini, din perioada 1978-1988, Ion Avram, cel 
care a coordonat construcția Turnului IFMA, de la 
înălțimea vârstei de 89 de ani, spunea: „Susțin cu toată 
convingerea proiectul propus de salvare a Turnului 
IFMA și transformarea acestuia în Muzeul Industriei 
Românești, care ar evidenția progresele industriei 
noastre, care este un bun național. Cunoscând istoria 
tehnicii românești, tineretul nostru va participa la un 
nou program de reindustrializare a României necesar 
și actual. Domnule Țiriac, dăruiți inginerilor români 
o bucurie!”. 

n „Ne vindem oasele, numai banii să 
iasă”

Academicianul Mircia Dumitrescu se întreabă 
retoric: „De ce demolăm Turnul IFMA? Nu mai 
avem imaginație și respect față de munca părinților 
noștri? Să demolăm, să dărâmăm, căci noi suntem 
noua generație a banului și a eficienței lui! Nu mai 
avem nevoie de urmele locuirii acestui popor din care 
facem parte, ne vindem oasele, numai banii să iasă. Să 
dărâmam vechile statui și din bronzul lor să ne refacem 
noii idoli ai timpului nostru, ai îmbuibării. Să uităm că 
pământul în care locuim are urme ale viețuirii noastre 
de peste două mii de ani, templul de la Căscioarele, 
Gânditorul de la Hamangia, Vasele civilizației de la 
Cucuteni, sunt cioburile care ne definesc. Timpurile 
au fost vitrege cu noi, într-o căruță am cărat biserica 

noastră, am îngrijit-o, am ascuns-o și am apărat-o! așa 
am existat. Când te gândești că America are un muzeu 
cu care se fălește și ne prezintă cioburi de la începutul 
secolului al XXI-lea, noi trebuie să demolăm tot: 
clădiri, statui, istorie și mai ales pe Eminescu.  Noroc 
că arheologia poate va mai avea grijă de urmele 
existenței noastre pe acest pământ pe  care-l locuim.”

Fostul ministru al Lucrărilor Publice, eminentul 
academician Nicolae Noica a susținut că: „nu putem 
să avem un viitor fără să ne respectăm trecutul, care 
reprezintă rădăcinile noastre. O lucrare de valoarea 
acestui turn reprezintă o mândrie pe care trebuie să o 
păstrăm !”.   

Iar marele patriot și cărturar, generalul Nicolae 
Rotaru, făcea un apel către Ion Țiriac să fie „un oștean 
al iubirii de neam și Patrie, care să pună un umăr 
puternic la triumful istoriei pentru respectul valorilor 
naționale simbolice, precum acest Turn al biruinței 
inginerești”. 

Și au mai așternut gânduri elogioase pentru 
cei care au realizat industrializarea României în 
perioada 1970-1989, distinse personalități care 
au condus cu pricepere, devotament și sacrificii 
cetățile de producție ale Bucureștiului: Vasile Baltac 
(MICM), Gheorghe Ciontu (Semănătoarea), Mircea 
Pupăză (Mașini Unelte), Florin  Teodor Tănăsescu 
(ICPE), Petre Popescu (Republica), Gheorghe Făciu 
(Autobuzul), Emanuel Babici (IMGB), Ion Petre 
(Faur), Constantin Stan (Microelectronica), Sandu 
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Aurel (IMUAB), Constantin Cocenescu („părintele 
locomotivelor românești”) și mulți alți împătimiți 
făuritori ai progresului tehnic. 

n Frumusețea aparține tuturor

Demersul jurnalistic a început prin a ne adresa 
ministrului Culturii, care a ordonat o ședință cu 12 
oameni de cultură angrenați în mecanismul declanșării 
procedurii de clasare a monumentelor istorice. 

La întrevederea din 05.05.2020 am aflat 
că, inițial, cererea investitorului de a demola 
Turnul IFMA a fost respinsă de Direcția Cultură și 
Patrimoniu Cultural București. Contestația făcută a 
ajuns la Comisia Națională a Monumentelor Istorice 
- CNMI, care a studiat cele două rapoarte aduse de 
solicitant cu propunerea de demolare și nu desemnate 
de reprezentanții Ministerului Culturii. Legal, zice-
se, dar, parcă, imoral. Au fost consultate forurile 
academice, organizații, fundații? Dar societatea 
civilă, cetățenii? Ar fi interesant să parcurgem cele 
două rapoarte de la Ministerul Culturii, care au 
condus la schimbarea hotărârii Direcției București: 
expertul tehnic Vișan Gheorghe: „Clădirea nu poate 
fi refuncționalizată”!?! și expertul în monumente 
istorice, Daniela Elena Zerva: „Turnul nu este 
valoros” !?!  Comisia s-a întâlnit în 21.11.2017, în 
cadrul biroului cu numai 3 membri și nu în cadrul 
plenului, care avea 21 membri. Concluzia? Turnul 
IFMA este o „construcție comunistă”, deci se aprobă 
demolarea!?!

Am trimis petiția și investitorului „Țiriac 
Imobiliare” S.A. Și ne-a răspuns sec că Primăria 
Sectorului 6 a emis autorizația de desființare nr. 600 
din 21.06.2018. Și atât ... Le-am comunicat că nu 
contestăm legalitatea actelor prezentate, că respectăm 
dreptul de proprietate al investitorului, dar trebuie să 
respectăm și dreptul tuturor cetățenilor de a se bucura 
de acest „edificiu istoric și monumental”, așa cum 
este scris în Raportul Comisiei Prezidențiale pentru 
Patrimoniu Construit, Situri Istorice și Naturale, emis 
de Administrația Prezidențială în septembrie 2009: 
„Dreptul de folosință aparține proprietarului, dar 
frumusețea sa aparține tuturor. A-l distruge înseamnă, 
deci, a-și depăși drepturile”, citat din Victor Hugo, 
rostit în 1832 !

n „Să ne faceți dovada legală”

Am adus la cunoștință elementele noi, 
esențiale, de importanță hotărâtoare și am cerut și 
poziția Primarului municipiului București. Într-
un memoriu de 45 de pagini, am prezentat opiniile 

unor personalități ale vieții științifice, miniștri, 
academicieni, am menționat articolul din Ordinul 
ministrului culturii nr. 2480 din 2009, art. 23, în care 
se precizează foarte clar că „primarul este obligat să 
intervină în cazul unui pericol eminent”. Care a fost 
răspunsul? „Posibilitatea de a clasa monumentele 
istorice o are Direcția Cultură București, dar din 
cadrul Ministerului Culturii”. Adică, un passing-shot 
în terenul advers. Și, nici măcar nu i-au interesat 
răspunsul colegilor: „Vă rugăm să transmiteți 
răspuns direct petentului”! Și s-au spălat pe mâini... 
Răspunsul de la Direcția Cultură a sosit după 45 de 
zile și a întrecut orice închipuire a imaginației noastre. 
Auziți explicația: „Vă rugăm să ne faceți dovada 
legală a domeniului de activitate a fundației IMAGO 
în protejarea monumentelor istorice.” Adică, noi 
semnalăm că a luat foc casa, vă chemăm să stingeți 
urgent incendiul și voi ne răspundeți insensibili 
și ne cereți să vă arătăm autorizația că lucrăm în 
domeniu. Incredibil! Repetăm, aceasta a fost poziția 
aceluiași organism care, inițial, a respins solicitarea 
investitorului de a demola Turnul IFMA. Ulterior, 
poziția oficială s-a schimbat, pare-se după ce șefii 
culturii au primit indicații prețioase, probabil de la 
vârful piramidei. 
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Ne-am adresat și Fundației Țiriac și am propus 
ca marele tenismen, manager, om de afaceri român să 
fie fondator al Muzeului Industriei Românești. Țiriac 
a rămas imperturbabil, colții escavatoarelor au mușcat 
literă cu literă din sloganul „Țiriac Auto” care domina 
turnul. Și acesta a devenit din ce în ce mai mic...mnn

n „Tăcerea e de aur”

Ce atitudine au luat fundațiile și organizațiile 
profesionale? Ordinul Arhitecților din România a 
spus inițial că nu s-a respectat recomandarea OAR 
de a organiza concurs de arhitectură. Apoi a tăcut 
și nu a reacționat la propunerea de a găsi o soluție 
de integrare a turnului. La Ministerul Economiei am 
prezentat toate actele, elementele nou apărute, și am 
întrebat dacă s-a respectat contractul de vânzare-
cumpărare încheiat cu investitorul. Am primit numai 
promisiuni, care au rămas neonorate.  Niciun răspuns. 
UAR nu s-a deranjat, probabil pentru că, pe vremuri, 
vicepreședinte a fost chiar tatăl celei care a fost 
președinta CNMI si a aprobat decapitarea turnului... 
La ARACO, misiunea constructorilor este să 
construiască, nu să demoleze. Și aici am găsit o tăcere 
totală timp de 3 luni. Alte organisme? La Institutul 
Național al Patrimoniului și UNESCO, după discuții 
de câte doua ore, nu am primit niciun răspuns scris. 
Tăcerea e de aur ... De la organizațiile de profil in 
protecția monumentelor istorice nu am auzit nimic în 
cele cinci luni ale demolării. 

n Aveam modele de integrare a Turnului 
IFMA

Singură organizație, cu adevărat profesională 
care își apără interesele membrilor săi, a fost UGIR. 
Președintele Mihai Mihăiță, fost ministru adjunct la 
Ministerul Transporturilor si Telecomunicațiilor și 
director general al Regionalei CF București, de 30 de ani 
strateg al inginerilor români, spunea că „distrugerea în 
mod inconștient și incontrolabil a industriei românești 
după 1990 și demolarea tuturor construcțiilor aferente, 
care constituiau valori incontestabile de patrimoniu în 
favoarea unor persoane dornice de înavuțire rapidă, a 
adus prejudicii enorme economiei poporului român, 
creatorul tuturor acestor valori”. Nu ne-am lăsat 
impresionați și am crezut că putem face o minune și 
investitorul poate fi rugat/ influențat/ forțat să includă 
în viitorul ansamblu rezidențial și o parte a Turnului, 
mai precis cele 4 nivele betonate rămase din totalul 
de 23 construite inițial. Am prezentat niște modele de 
integrare: Teatrul Național București, Casa Păucescu, 
Tipografia 13 Decembrie, Casa Cesianu etc. A rămas 

un simbol al fiecărei clădiri, un minim respect față de 
înaintașii noștri, față de istoria neamului românesc !

Aceeași procedură extraordinară de clasare 
a fost adresată, din nou, în 08.08.2020, ministrului 
Culturii, Primarului Capitalei, directorului Direcției 
Cultură București și directorului Institutului Național 
al Patrimoniului. Așteptarea a fost, ați ghicit, în zadar 
... niciun răspuns, niciun mail, niciun telefon, niciun 
demers... nu este timp pentru apărarea patrimoniului 
industrial, nu este timp pentru istorie! 

nTradiție de 150 de ani 

Se poate observa că situația juridică și contextul 
în care s-a construit turnul IFMA au fost prezentate 
în mod eronat, lăsându-se să se înțeleagă că tradiția 
ascensoarelor în România a început în ...1986, odată 
cu edificarea acestei simple „clădiri comuniste”, așa 
cum s-a scris în raport.

Or, reportajele din mass-media arată exact 
contrariul: „150 de ani de tradiție a ascensoarelor 
românești”. Da, în 1870 a luat ființă fabrica „Bucher 
și Durer”, deoarece era nevoie, și în România, după 
ce americanul Otis a inventat ascensorul pentru 
persoane în 1853, iar, în 1878, inginerii de la Siemens 
inventează liftul cu curent electric. S-a montat primul 
lift la Castelul Peleș, în 1883, alte 3 lifturi cu frânghii, 
care funcționează și azi la Sighișoara.  În 1926 lifturi 
Stieger la Craiova, toate blocurile vechi din perioada 
interbelică din București (inclusiv clădirea de azi a 
Primăriei, inaugurată în 1910), au lifturi de colecție, 
care erau montate, reparate, întreținute de specialiștii 
care și-au edificat atelierele pe acest loc, în cartierul 
Grant. În anul 1961, „a luat ființă IFMA, fosta 
denumire Soc. Română de ascensoare SA, construită 
din unirea mai multor ateliere și întrep.de prod. și 
montaj - într. 184, Secția Ascensoare a Într. AMIT și 
secția de Ascensoare a IA” (Libertatea ).

Toate blocurile și sediile administrative din 
București și din țară au fost dotate cu lifturi produse la 
IFMA. Au fost construite peste 50000 de lifturi, numai 
la Casa Poporului funcționând 55 de ascensoare.

Tocmai pentru verificarea acestor ascensoare a 
fost construit Turnul în 1984-1986, dar care, atenție!, 
a înlocuit un alt turn, de numai 37 m, funcțional într-o 
perioadă de 20 de ani!  Turnul IFMA a fost conceput 
pentru a deservi întreprinderea unde se fabricau 
ascensoare, a fost parte integrantă din aceasta, nu  
o clădire de sine-stătătoare, izolată, întâmplătoare, 
fără destinație. A fost cea mai însemnată clădire, cea 
mai înaltă și reprezintă un simbol al întregii fabrici 
de montat, reparat și fabricat ascensoare, care și-a 
desfășurat activitatea pe aceste locuri încă din 1870. 
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Deci, Turnul IFMA a preluat istoria turnului vechi și 
a întregii fabrici, având o importantă valoare istorică.

 Așadar, este indubitabil faptul că Turnul 
IFMA a continuat o tradiție de 150 de ani pe aceste 
istorice locuri, de fapt a fost distrus un simbol al 
acestei importante ramuri, un simbol al industriei 
constructoare de mașini, al întregii industrii din 
perioada 1970-1990 și, de la înălțimea celor 114 
metri, un simbol al Bucureștiului.

Construcția îndeplinea criteriile de clasare 
a bunurilor imobile. CNMI a apreciat subiectiv, 
deoarece nu a avut sau a ignorat elementele istorice 
esențiale. La criteriul unicitate, nimic nu mai poate 
fi interpretat, este clar că sunt 3 (trei) elemente de 
unicitate, condiția obligatorie pentru clasa A fiind 
„acordarea cel puțin a unui calificativ excepțional”! 
Noi nu am contestat legalitatea emiterii autorizației de 
desființare, ci am cerut o nouă evaluare a CNMI, ca 
urmare a elementelor noi descoperite. Exact ca în cazul 
unei case ce are autorizație de desființare și, în timpul 
demolării, se descoperă un contract de închiriere 
care atestă faptul că acolo a locuit un mare scriitor 
român. Ce facem?  Oprim demolarea și clasăm casa, 
în regim de urgență, în lista monumentelor istorice, în 
avantajul urbei și al proprietarului. Integrăm casa în 
noua construcție și punem o placă: „Aici a locuit ...”

n Ștampilă rușinoasă:  
                         „construcție comunistă”

Ne întrebăm cu indignare și cu tristețe în 
suflet: cum a fost posibil ca o Comisie Națională a 
Ministerului Culturii să pună o ștampilă  rușinoasă  
pe o  „minunăție de 114 m ”? Sintagma „construcție 
comunistă” îngroapă toate realizările incontestabile 
din acea epocă. După același raționament, Năstase, 
Țiriac (marele om de afaceri si gloriosul investitor 
de azi pe platforma IFMA), Nadia,  jucătorii de la  
Steaua ar fi fost sportivi comuniști !?!  Nu, ei sunt 
mari campioni ai României, într-o eră a comunismului 
care a produs mari nedreptăți sociale, dar în care chiar 
au fost „realizări mărețe”, așa cum sunt prezentate în 
volumele editate recent de către Academia Română. 
A lega performanțele lor de acel regim, înseamnă a 
falsifica istoria. Ar trebui să demolăm toate blocurile 
de pe bd. Unirii,  fost „Victoria socialismului”, din 
toate cartierele muncitorești, să demolăm Metroul, 
Casa Poporului, tot ce s-a construit atunci și folosim 
și azi, după trei decenii! Toate victoriile obținute în 
arenele de sport, în literatură, în teatru, în medicină,  
pe șantierele patriei, au fost ale celor care le-au creat, 
le-au plămădit, le-au pus în operă.  Și Turnul IFMA a 
fost o mare realizare, a fost o Victorie !  Nu  putem 

distruge valorile fără a lăsa măcar un semn.
Au trecut trei luni și jumătate de când 

am solicitat Ministerului Culturii și Primăriei 
Municipiului București să întreprindă măsurile legale 
care se impuneau pentru a putea salva cele 13 etaje 
ale Turnului IFMA, rămase la data memoriilor din 
18.05.2020. Nu am primit niciun răspuns !?! Și nici la 
memoriile din 04.08.2020, când „turnulețul” răpus mai 
avea 4 etaje. Lipsa de reacție a autorităților a condus 
la tragica dispariție a acestei „mândrii naționale.” 

n Sfidare, nepăsare, indiferență și 
dispreț

La Turnul IFMA, absurdul a depășit orice 
imaginație. Nu s-a oprit demolarea după apariția 
elementelor noi – 150 de ani vechime și valoare 
colosală –, nu s-a transformat în „Muzeul Industriei 
Românești”, s-a demolat tot, absolut tot, în criza 
pandemiei... Turnul IFMA este în pământ și nu poate 
fi îngropat! Trebuie să rămână un simbol pe care să 
rămână scris, din păcate la timpul trecut: „Spuneți 
generațiilor viitoare că aici a fost în perioada 1983-
2020, Turnul IFMA, cea mai înaltă construcție 
industrială - 114 metri, cel mai înalt turn din Europa, 
cea mai sigură construcție, pe terenul fabricii «Bucher 
și Durer», fondată în 1870, devenită Ascensorul, 
apoi IFMA. Aici s-au fabricat 50.000 de ascensoare. 
Glorie eternă slujitorilor acestui reper emblematic al 
industriei românești”.  Un destin nemeritat, dureros 
și nedrept ! Dar, este o minimă reparație morală. 
Obligatorie! 
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Altfel, semenii noștri și generațiile următoare 
ne vor judeca aspru! Cum ar fi arătat azi Bucureștiul 
nostru fără Foișorul de Foc, vestitul simbol de 42 
metri, construit în anul 1890, cea mai înalta clădire 
la acea vreme? Mulțumim celor care s-au ostenit 
să-l transforme în Muzeul Pompierilor ! Sau cum ar 
fi Parisul fără Turnul Eiffel, Pisa fără celebrul turn 
înclinat, Berlinul fără Turnul TV ?  

 
n Parfum de legendă de la Dinicu 

Golescu

În Legea nr. 422 din 2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, este definită o categorie de 
monument istoric - „ansamblu”, care este format din 
„construcții urbane sau rurale care împreună cu terenul 
aferent formează o unitate delimitată topografic ce 
constituie o mărturie cultural-istorică semnificativă 
din punct de vedere arhitectural,  urbanistic, 
arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, 
științific sau tehnic”. Deci, zona istorică a fabricării 
ascensoarelor, cu o tradiție de 150 de ani, poate fi 
declarată de autorități ca fiind o „zonă protejată”? 
Vis-a-vis, se află o clădire boierească ridicata în 1784 
de cărturarul Dinicu Golescu. 

În 1830, Dinicu Golescu și Ion Heliade 
Rădulescu  au hotărât ca destinația acestui edificiu 
să devină pension pentru fetele boierilor scăpătați 
cu denumirea  Palatul Belvedere sau Casa cu Turn.  
În 1863, diplomatul Effinghen Grant, căsătorit cu 
nepoata lui Dinicu Golescu, a înființat Fondarie 
E. Grant et comp. Belvedere, prima turnătorie din 
București. 

În 1864, britanicul pune bazele primului atelier 
de prelucrare a tutunului din țară, Manufactura de 
tutun Belvedere. Se naște Regia Tutunului, cartierul 
Regie și strada Orhideelor, după o nouă afacere 
nemaiîntâlnită în țară, creșterea de orhidee. Tot aici, 
este conacul Golescu-Grant, iar vecinătățile fostei 
fabrici „Bucher și Durer” sunt delimitate de Gara 
Basarab, Podul Grant, inaugurat în 1910 și Stadionul 
Giulești. Ce frumoasa istorie !

Este imposibil să păstrăm pentru istorie, pe 
locul mărețului Turn IFMA, o suprafață de numai 
1% din cei 25750 mp cumpărați de Ion Țiriac pentru 
„desfășurarea activității”? Pe locul turnului IFMA 
trebuie să rămână un simbol, eventual integrat în 
noul ansamblu rezidențial. Până acum am ascultat, 
în fiecare zi, inclusiv sâmbăta, „glasul” asurzitor al 
ciocanului demolator ... Și niciun răspuns din partea 
investitorului și nici din partea autorităților. Doamne, 
de unde atâta sfidare, nepăsare, indiferență și dispreț? 

n Întrebări incomode pentru unii 
conducători ai neamului

Este greu, înjositor, domnule ministru Bogdan 
Gheorghiu, după 4 luni de tăcere, să recunoașteți o 
greșeală, poate o eroare de comunicare? Elementele 
noi privind vechimea de 150 de ani nu pot fi luate 
în considerare de Comisia Națională a Monumentelor 
Istorice? Ați declarat că „nu mai putem să stăm 
impasibili și să vedem cum imobile ce au potențialul 
de a fi clasate ca monument istoric se demolează în 
fiecare zi”. Puteți lăsa măcar un semn al platformei 
IFMA?  

Este imposibil, doamnă Primar General,  să 
apărați valorile unice ale Bucureștiului? Doar citim 
în tot orașul că „Iubirea este în FIREA oamenilor” 
și că dăruiți „Forță, Iubire, Realitate, Eficiență, 
Adevăr”. Când vedem locul gol unde se înălța semeț 
impunătorul turn IFMA de 114 metri, cea mai înaltă 
construcție industrială din București, clădire-simbol 
cu trei elemente de unicitate, ne aducem aminte de 
cântecul pe care l-ați fredonat la TV: „Mi se rupe 
inima din mine”.  Nu era mai bine sa fie un obiectiv 
turistic iluminat noaptea si vizitat de turiști români și 
străini ? 

Dar, oricum, acum și primarul s-a schimbat…
Poate actualul va înțelege câte ceva… Poate…
Și, nu în ultimul rând, domnule Ion Țiriac, 

ați rămas imperturbabil, ați continuat să ștergeți 
numele dumneavoastră scris pe turn, până ce acesta a 
dispărut complet. S-au demolat astfel două simboluri 
naționale: Țiriac și IFMA. Nu am primit niciun 
răspuns. Sportul alb nu poate exista fără Fair Play. În 
ceasul al 12-lea lăsați cele două simboluri să existe 
în memoria noastră, să câștige Progresul, adică exact 
numele celebrei arene din „Parcul cu platani”, care 
v-a marcat existența! Perioada comunistă chiar a avut 
idoli și valori inestimabile. 

n Un simbol al platformei IFMA pentru 
generațiile următoare

Și dacă întrebările noastre au rămas și, aproape 
sigur, vor rămâne fără răspuns, măcar să nădăjduim  
că veni-va ziua în care un patriot român, un tehnocrat 
inteligent ar putea să găsească resurse umane, 
dar și spirituale pentru a înfrânge mecanismele 
perfide, înjositoare, meschine, de preluare a zestrei 
industriale românești. Transparența și rațiunea trebuie 
să învingă! Până atunci, nu putem să nu rostim, cu 
durere, memorabilele versuri ale Poetului din „Adio, 
Mamă Patrie, Adio”: „Sus-pușii nu mai au nimica 
sfânt,/ Simțim în noua epocă barbară,/ Nu mai avem 
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nici fabrici, nici pământ,/ Și am ajuns chiriași la noi 
în țară!”

Până să se facă dreptate la ministere, în primării, 
putem să avem inițiativa, îndrăzneala și chiar tupeul 
să cerem mai-marilor Cetății un lucru firesc, normal, 
un minim respect față de valorile industriale ale 
poporului român, față de făuritorii acestora, ingineri, 
maeștri, tehnicieni, muncitori de înaltă calificare, dar, 
în special, față de bunicii și părinții noștri, care ne-
au lăsat o bogată moștenire: o industrie performantă 
a anilor 1970-1989, care ne-a adus pe un onorant loc 
cinci în ierarhia țărilor dezvoltate. Așadar, în memoria 
lor, fiecare platformă industrială dispărută merită să 
aibă un simbol, o statuie, o lucrare de for public, un 

mic imobil din vechiul amplasament, niște panouri, 
niște fotografii, o siglă, o marcă de renume.

Să începem acest demers cu platforma 
industrială IFMA, cu o vechime de 150 de ani și 
Turnul IFMA, repere emblematice ale industriei 
românești. Trebuie să rămână un simbol.  Pe teren, 
în subsol, mai sunt 22 de metri din această frumoasă 
istorie. Nu ignorați patrimoniul industrial ! Nu putem 
îngropa istoria bucureștenilor ! Nu putem distruge în 
totalitate acest posibil ultim simbol, cu înalte vibrații 
de simțire românească. 

Fundația IMAGO
ing. Sorin Mihăilescu

Fostul turn IFMA
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EVOCĂRI DIN ISTORIE

Mărturisesc faptul că aveam intenția să scriu 
despre transformarea Uniunii Europene ca urmare 
a crizei provocate de coronavirus, despre măsurile 
adoptate la ultimul Consiliu European Extraordinar și 
despre cele obținute ori nu de România. Însă, căutând 
la un moment dat fișiere în ordinatorul meu portabil, 
am zărit, uitate, două înregistrări, prima de o oră și 
douăzeci și patru de minute iar a doua de cincizeci 
și două de minute, puse sub titlul «Crizele Europei». 
Erau părți ale unui dialog purtat cu regretatul 
academician Mircea Malița într-o zi de februarie și 
într-o zi de martie ale anului 2016. Intenția era să 
publicăm împreună un dialog chiar despre Crizele 
Uniunii Europene, cele spuse de profesorul Maliţa să 
fie o bază pe care ar fi trebuit să o dezvolt. Viața a făcut 
să nu ne atingem scopul propus, dar încredințez un 
fragment din înregistrări revistei Gândul Anonimului 
pentru a-l îndeplini măcar parțial, cu atât mai mult 
cu cât și acum Uniunea Europeană traversează o 
criză. De altfel, așa cum veți observa în rândurile 
ce urmează, profesorul Malița a căutat să surprindă 
timpul lung al istoriei europene, cu extraordinara 
sa succesiune de crize. O mărturie care, și peste 
ani, rămâne stimulantă pentru reflecția cu privire la 
viitorul Uniunii Europene.  

Ştefan Popescu : Domnule profesor, de cele 
mai multe ori când vorbim despre Uniunea Europeană 
folosim termenul «criză» - criză economică și 
financiară, criză migratorie, criză a procesului de 
decizie, criză provocată de lipsa unei politici externe. 
Oare acest lucru traduce o anumită incapacitate 
structurală a Uniunii Europene de a-şi gestiona 
crizele? Putem spune oare că Uniunea Europeană 
suferă de pe urma unui «sindrom bizantin»?

Mircea Maliţa : Într-un fel, expunerea ta 
introduce foarte bine cele ce aveam intenția să afirm. 
Însă cred că ar fi bine să lămurim pentru cititorii 
noștri și câteva concepte. Era o zicală a unui gânditor 
antic care spunea: Înainte de a vorbi, «curăță-ți» 
conceptele.  Deci să vedem ce înțelegem mai întâi 
prin criză deoarece acest cuvânt poate desemna de 
la criza castraveților pe o anumită piață și până la 

crizele premergătoare războaielor. Avem de-a face, 
prin urmare, cu un concept destul de larg iar acest 
lucru derivă din însăși originea sa greacă ce semnifică 
«moment de judecată», de «căutare a unei soluții». 
Nu avem de-a face cu un termen pozitiv. Criză 
înseamnă problemă. Cei care suferă o criză merg 
la doctor, țările care traversează o criză cer sprijin 
internațional pentru a-și reveni. Repet, criza este 
sinonimă cu maladia. Acum, revenind la chestiunea 
specifică a crizelor europene, trebuie spus că Europa 
a oferit dintotdeauna un cadru propice crizelor. Toată 
istoria Europei de la sfârșitul Imperiului Roman este 
o succesiune de încordări care pot foarte bine figura 
sub numele de crize. Interesant este să privim și 
momentele când au avut loc crizele. Ei bine, crizele 
se manifestau când edificiile politice europene se 
năruiau. De exemplu, criza care a precedat sfârșitul 
Romei. Altă criză europeană, majoră, a fost aceea a 
incapacității stăvilirii marilor migrații venite dinspre 
Asia, în valuri succesive și cărora nimeni nu le-a 
putut face față. Referitor la acest aspect al istoriei 
europene, este bine să remarcăm marea rapiditate și 
capacitate de adaptare, de acomodare a migratorilor 
pe sol european. Exemplul cel mai elocvent este cazul 
ungurilor care, deși ajunși de puțin timp în Europa, își 
vedeau regele apelat «Cel Sfânt». 

 
 Ștefan Popescu: Sfântul Ștefan, încoronat la 

anul 1000 și canonizat la 1083… 
 
Mircea Malița : Iar țara lor intrase deja în 

competiția puterilor ca și cum s-ar fi aflat dintotdeauna 
în Europa. Este motivul pentru care românii 
transilvăneni au fost cu totul derutați de viteza cu care 
s-a coagulat puterea maghiară. Rezistența noastră 
a fost absolut nepregătită pentru a face față unui 
asemenea dușman și acest lucru a dus la pierderea 
Transilvaniei pe la anul 1100.  

Ștefan Popescu: Aproape în același timp cu 
Croația care cade sub dominație ungară la 1102… 
Prin urmare putem vorbi și de o criză a formațiunilor 
transilvănene și a societăţilor aflate în contact 

CRIZELE UNIUNII EUROPENE
- Dialoguri inedite cu Mircea Malița -

Ștefan POPESCU
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cu regalitatea ungară, pe fondul constituirii și 
expansiunii acesteia.

Mircea Malița : Da. De fapt, marile tranziții 
ale istoriei europene nu s-au făcut pașnic. Au fost 
rezultatul unor crize. Avem și cazul Franței care 
este rezultatul unei succesiuni de conflicte, de crize. 
Aproape că nu există nicio altă țară europeană care 
să fi fost traversată de atâtea crize ca Franța. Vreau 
să spun, cu aceste exemple din trecut, că situațiile 
de criză fac parte din istoria noastră europeană. Dar 
dacă este să ne referim la prezent, putem observa că 
succesiunea de crize într-un timp foarte scurt este 
însoțită de sentimente colective de neliniște. Acest 
lucru este natural, întrucât orice criză a adus tot 
timpul mai multă tensiune în cadrul societăților și 
între națiuni. Nicio criză structurală și de durată nu 
s-a terminat pașnic. 

Ştefan Popescu : Să revenim la Uniunea 
Europeană, o construcție regională, civilizaţională 
am putea spune, cu totul aparte. În ce măsură ultimele 
crize pot pune în pericol această construcție ?

Mircea Maliţa : La început, Europa unită nu a 
fost pentru nimeni un singur concept. A fost proiectul 
unor state independente care au urmărit fie o alianță 
militară, fie o organizație politică, fie o coaliție care 
să apere civilizația europeană. În ce privește Uniunea 
Europeană, două tendințe majore s-au confruntat, 
unitatea și diversitatea. Iar prima a câștigat în fața 
celei de-a doua, iar acest lucru nu cred că este lucrul 
cel mai bun. 

 
Ştefan Popescu : Domnule profesor, dar nu 

oare o anumită formă de unitate poate face ca Europa 
să continue să fie un pol de putere în secolul XXI ?

Mircea Maliţa : Din păcate, unitatea este mai 
mult înțeleasă drept standardizare, iar acest lucru 
merge împotriva esenței europene, a ceea ce a făcut 
ca Europa să domine lumea. Tocmai diversitatea 
extraordinară din Europa a avut marea calitate 
de a genera creativitate. Diversitatea este o stare 
care încurajează inovația, schimbarea, noutatea. 
Istoria ne-a arătat cum marea concurență dintre 
națiunile europene a avut o influență pozitivă în 
revoluțiile tehnico-științifice, inclusiv în aspirația 
fiecărei societăți europene de a-și consolida nu 
numai poziția pe harta politică a continentului dar 
și prin dezvoltarea culturală. Ambiția de dezvoltare 
și modernizare, care a caracterizat Europa, este tot 
rodul diversității. Expansiunea și influența mondială 

extraordinară a Europei au fost un suflu care pornea 
din mai multe piepturi. Cele mai multe țări europene 
au avut aspirația să își depășească teritoriul național. 
Mult timp am avut de-a face cu o colecție de state 
europene interesate de expansiune iar apartenența la 
ceva comun era dată numai de religie și îndeosebi 
de catolicism care este un cult expansionist – catolic 
înseamnă universal. Papalitatea este o moștenire 
romană a puterii centralizatoare și dominante. Dar 
nu puteam vorbi atunci despre Europa. Europa, ca 
civilizație comună, apare după trei momente succesive 
care au căutat să aducă o nouă ordine după dezordinile 
cauzate de crize: revoluția industrială de la sfârșitul 
secolului al XVI-lea, Marea Revoluție Franceză de la 
finele secolului al XVIII-lea și Iluminismul, un factor 
economic, unul politic și altul cultural-ideologic. […]

Ştefan Popescu : Şi atunci unificarea europeană 
nu încearcă şi ea sa rezolve o criză, să aducă o nouă 
ordine ? 

Mircea Maliţa : Aici trebuie să fim foarte 
atenți. Nu putem vorbi de ordine atunci când instaurăm 
un sistem peste o ordine deja existentă. Pentru a crea 
o ordine trebuie să ștergi tot și să o iei de la început. 
Este și motivul pentru care nu putem avea o ordine 
sănătoasă în societatea românească. De mai bine de 
două decenii încercam să construim o nouă ordine 
pe cea existentă ieri. Este o metodă care nu va duce 
nicăieri. Ordinea cere o reformă profundă de care apoi 
nu te mai atingi.  

Ștefan Popescu: Insist domnule profesor. 
Procesul de unificare europeană a venit pe distrugerea 
ordinii europene de către al Doilea Război Mondial. 
Nu putem spune asta? 

Mircea Malița: Nu. Chiar nu o putem spune. 
Simplificând, dacă vrei să faci Europa unită, calci în 
picioare diversitatea, deci esența civilizației europene 
care a dus la extraordinara sa dezvoltare. Dacă vrei 
să păstrezi diversitatea, trebuie să o iei cu unitatea 
mai încet. Această punere sub capac a diversității 
națiunilor europene a făcut ca Europa să fie devansată 
la capitolul creativitate și de SUA și de China. 

 
Ștefan Popescu: Dar cei care militează pentru 

Europa unită merg pe principiul următor: statele 
europene sunt prea mici pentru a rezista în fața SUA 
și a marilor emergenți. Să ne unim ori vom pieri. 

  Mircea Malița: Este o axiomă: diversitatea 
este creatoare, unitatea este ordonatoare. Unitatea nu 
creează nimic, ci exclude competiția. Însăși inovația 

EVOCĂRI DIN ISTORIE
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derivă din competiție. 
 
Ștefan Popescu: Deci Europa nu riscă 

marginalizarea internațională fără unitate? 

Mircea Malița: Sacrificarea trăsăturii de 
bază a civilizației europene este o lovitură dată 
de marile puteri care își redefinesc imperialismul. 
După al doilea Război Mondial, Statele Unite ale 
Americii și Anglia, iar după Războiul Rece, cuplul 
franco-german. Când unifici domini mai eficient. 
Așa cum a încercat și imperialismul sovietic să 
unifice Europa de Est. Acesta este punctul meu de 
vedere. Imperialismul în Europa nu a murit o dată 
cu sfârșitul Războiului Rece și nici cu integrarea 
europeană. Comportamentele imperiale ale marilor 
puteri europene nu au dispărut nici ele, ba dimpotrivă 
au găsit alte forme de manifestare. Iar statele medii 
și mici europene nu au capacitatea de a rezista. 
Formele de integrare regională, prin programele 
de standardizare și politicile comune pe care le 
promovează nu sunt altceva decât imperialisme soft. 
Vreau să fiu bine înțeles. Toate lozincile care cuprind 
cuvântul «unitate» ascund o formă de imperialism. 
Spun asta deoarece marile puteri europene cu misiuni 
universale sau continentale reprezintă motorul acestor 
proiecte. 

Ştefan Popescu : Și totuși, domnule profesor, 
tocmai țările mici și mijlocii au fost cele care au 
cerut să fie integrate și au făcut chiar mari eforturi pe 
parcursul de aderare. 

Mircea Maliţa : Da, dar prețul plătit este 
că niciodată acestea nu vor fi cele care vor avea un 
cuvânt de spus în procesul de decizie comunitar și nici 
nu se vor afla în centrul revoluției tehnico-științifice 
care modernizează Europa. Cred că nu am reflectat 
suficient în ce măsură participarea la acest proces 
integrator nu ne-a afectat capacitatea de a ne mai 
susține prin forțe proprii pe scena istoriei. […] Noi 
românii nu vom mai fi, la un moment dat, subiecți ai 
istoriei. Sunt ferm convins că peste ani se va scrie la 
frontiera de est a României : «Aici începe regiunea 
turistică și culturală a Europei, România». […] 
Europa unită este în mare măsură produsul marilor 
grupuri industriale occidentale. 

Ştefan Popescu : Și nu este oare ceva inerent 
procesului de mondializare care presupune o și mai 
mare interconectare între națiuni ?

Mircea Maliţa: Da, dar cu toate beneficiile ei 
interconectarea nu e lipsită de primejdii. Poate vom 
găsi luciditatea la un moment dat de a realiza acest 
lucru, deși mă îndoiesc la cât de anesteziați suntem 
din punct de vedere cultural. Interconectarea duce la 
uniformizare și când aceasta s-a produs nu mai poți 
vorbi de libertate sau de independență. Știu că nu mai 
e deloc la modă, însă, în momentul în care o societate 
și-a pierdut independența, ea nu își mai poate asuma 
un rol pe scena istoriei. Istoria secolului al XIX-
lea ne-a arătat în Europa ce a însemnat obținerea 
independenței naționale pentru Grecia, România, 
Serbia, Bulgaria…Acest lucru le-a permis să fie actori 
ai istoriei. Nu există sărbătoare națională în lume care 
să nu celebreze independența! Dacă națiunea nu mai 
e independentă, această situație se repercutează și 
asupra individului. Aceasta necesită o discuție mult 
mai amplă, dar sunt intim convins, prin toate cele ce 
am trăit și cercetat, de justețea acestei afirmații. Să 
nu mi se spună că marile puteri, precum Franța și 
Germania, au renunțat la reflexele lor imperiale! Aș 
spune că tehnicile lor de influență au devenit mult mai 
inteligente. În perioada actuală, marile puteri folosesc 
îndeosebi puterea de convingere, nu mai au nevoie 
de forță pentru a-și extinde influența. Aici dacă nu 
ai o direcție clară, așa cum au avut și au Polonia și 
Ungaria, pierzi. Numai așa poți cu adevărat spera să 
contezi cât de cât în Europa unită. 

Ştefan Popescu : Ați participat la Davos, 
la Clubul de la Roma, ați reprezentat România în 
Consiliul de Securitate al ONU. Ați constatat o 
anumită solidaritate a marilor puteri care trecea 
peste divergențele pe dosare punctuale?

Mircea Maliţa : Noi nu realizăm capacitatea 
marilor puteri de a ajunge la înțelegeri. De exemplu, 
chestiunea războiului care nu se pune între marile 
puteri posesoare de arsenale nucleare. La ONU, după 
confruntări tumultuoase, observam cum ambasadorii 
american şi sovietic ieşeau braţ la braţ. […] 

Ștefan Popescu
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Când am scris acest articol, m-am gândit în primul rând la nou-sosiții în domeniul 
criminalisticii, dar și la profesioniștii cu experiență, pentru că o revedere a 

cazului „Dreyfus” este binevenită dacă avem în vedere în primul rând consecințele pe 
care le au de suportat uneori unele persoane implicate în dosarele judiciare pentru a căror 
activitate de stabilire a adevărului, se efectuează expertize criminalistice.

Chiar dacă în formă sintetică, în acest moment considerăm necesar să amintim 
întâmplările ce țin de cazul (afacerea) „Dreyfus” care, dincolo de lecturile și interpretările 
istorice, constituie una din cele mai celebre erori judiciare și de expertiză grafică și care, 
evident, a contribuit la creșterea neîncrederii în acest gen de expertiză criminalistică.

Literatura referitoare la acest subiect este destul de vastă și pentru că afacerea nu e numai judiciară, 
ci și emblematică în confruntarea politică dintre partidele republicane și socialiste de stânga (dreyfusarde) și 
partidele monarhiste și naționaliste de dreapta.

Este vorba de un proces lung și complex sau, mai bine zis, de o serie de procese care încep din 1894 și 
țin până la 1906, chiar dacă din punct de vedere tehnic, putându-se verifica direct originalul bordereau-ului, 
chestiunea era relativ simplă.

Scrisul verificat la început este atribuit căpitanului Alfred Dreyfus1. Ulterior este identificat adevăratul 
autor: maiorul Esterhazy2 .

Doamna Bastian3  este o femeie de serviciu care lucrează la ambasada germană din Paris. Serviciile 
franceze de informații o plătesc pentru a aduna hârtiile (ce conțin informații secrete provenite de la francezi) 
pe care locotenentul-colonel Maximilian von Schwartzkoppen4 atașatul militar al Germaniei la Paris, le aruncă 
în coșul de gunoi. în 1894 adună fragmente dintr-o scrisoare redactată de un ofițer (oficial) francez prin care 
comunică nemților o serie de informații (chiar faimosul bordereau).

La 29 octombrie 1894, „La Libre Parole” a anunțat arestarea unui ofițer al cărui nume însă nu l-a dat.
La 31 octombrie 1894, vine „Le Matin” cu știrea care precizează că este vorba de spionaj în favoarea 

Germaniei și este dezvăluit numele lui Dreyfus, aceasta după ce la 6 octombrie 1894, bordereau-ul îi este 
atribuit lui Dreyfus și ministrul de război generalul Mercier a semnat ordinul de arestare a căpitanului.

Cu instruirea „afacerii Dreyfus”, care să rămână secretă pentru a menaja „onoarea armatei” a fost 
însărcinat, împotriva voinței sale, maiorul Du Paty de Clam care la 15 octombrie 1894 îi dictează lui Dreyfus 
la Ministerul de Război, în prezența șefului Siguranței, Cochefert, un text asemănător celui din bordereau și 
după ce acesta scrisese al patrulea rând, îl declară arestat sub învinuirea de colaborare cu dușmanul. 

El nu încetează să-și susțină nevinovăția. Dar nu știe pentru ce este acuzat. I se percheziționează 
apartamentul. Soția sa este interogată cu asprime, fără a i se spune unde se află soțul ei. I se atrage atenția că 
dacă va semnala dispariția lui, îi va semna condamnarea la moarte.

La 15 zile după arestare, lui Dreyfus îi este în sfârșit arătată o fotocopie a bordereau-ului.
Doi experți grafologi diletanți (Du Paty de Clam - despre care am amintit mai sus și care se vedea în 

calitatea de „ofițer de poliție judiciară”, și locotenentul- colonel d’Aboville, subșeful Biroului IV) își orientează 
studiul către căpitanul Alfred Dreyfus, evreu, personalitate introvertită.

Gobert, expert al Băncii Franceze, amintește că bordereau-ul nu poate fi atribuit lui Dreyfus. Generalul 
care a cerut expertiza, fiind nesatisfăcut de răspuns, se adresează lui Bertillon5  care a făcut pentru Gobert 
fotografii mărite, dar care, cum precizează Jules Crepieux-Jamin „nu era un expert în scrieri și nici nu mai 
efectuase vreodată o expertiză”, în rest, conform spuselor lui Edmond Locard (1914), Bertillon „avea oroare 

AFACEREA DREYFUS
- Istorie și Criminalistică -

Constantin RADU 
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de expertiza privind scrisul și nu avea deloc încredere în rezultatele obținute prin tehnicile neconsistente ale 
celor care se ocupau de acest lucru”.

Căpitanul Drreyfus în fața Consiliului de Război

Prima concluzie a lui Alphonse Bertillon înclină spre faptul că scrisul nu aparține lui Dreyfus. Ulterior, 
acesta dezvoltă ideea autofalsificării, acreditată prin „manipulări” obținute cu ajutorul cadrelor fotografice ale 
fragmentelor și apărată cu ardoare în primul proces.

Alături de Bertillon, la proces intervin și alți experți: Pelletier, funcționar al Ministerului Artelor 
Frumoase (conform teoriei acestuia, bordereau-ul nu este disimulat), Charavay, comerciant de autografe, și 
Teyssonnieres, gravor (după părerea căruia bordereau-ul duce la Dreyfus).

În baza unui dosar secret discutabil și a probelor fabricate de maiorul Henry6 , șeful Departamentului de 
contraspionaj, Dreyfus este condamnat la degradare și deportare pentru toată viața din cauza livrării de secrete 
militare unei puteri străine. Avocatul său, Edgar Demange a aflat că a fost condamnat pe baza unui dosar 
secret, care nu a fost pus la dispoziția apărării. Apelul este respins.

Colonelul Picquart, noul șef al Contraspionajului, prin aceeași doamnă Bastian, intră în posesia unei alte 
liste de lucruri lipsite de valoare și pe care Esterhazy o trimisese aceluiași locotenent-colonel Schwartzkoppen 
și își dă seama de asemănările acesteia cu bordereau-ul. Superiorii îi spun să tergiverseze lucrurile și îl transferă 
în Tunisia. Picquart, temându-se că va fi ucis, lasă un dosar avocatului său, care, deși trebuia să păstreze 
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secretul, face în așa fel încât ziarele publică unele documente de la proces, inclusiv faimosul bordereau. Un 
bancher recunoaște asemănarea cu scrisul clientului său, maiorul Esterhazy.

Fratele lui Dreyfus, pe baza reproducerii bordereau-ului, publicată în ziare, apelează la 12 experți 
internaționali, printre care și Jules Crepieux-Jamin (pentru care marele criminalist al secolului XX, Edmond 
Locard avea să declare în 1959: „Nu se va repeta niciodată îndeajuns faptul că Crepieux-Jamin este primul 
care a făcut lumină în atribuirea bordereau-ului într-o epocă în care afacerea Dreyfus prezenta multe puncte 
obscure”), Edouard de Rougemont și Preyer care ajung la concluzia că scrisul nu aparține lui Dreyfus. Mathieu 
Dreyfus îl denunță pe Esterhazy, care este dat și el pe mâinile Consiliului de război. în cel de-al doilea proces, 
care se desfășoară la Rennes, sunt numiți 3 experți (Couard, Varinard și Balhomme) care la presiunea Statului 
Major (dar acest lucru se va afla abia după aceea), declară că scrierea nu aparține lui Esterhazy și acesta este 
achitat (ianuarie 1898). ~

În acest timp, Emile Zola, indignat de eveniment, pe care îl vede ca pe o degenerare a vieții militare, civile 
și culturale a Franței și care luptă pentru cauza Dreyfus, redactează celebrul ,,J’accuse...!”, care este publicat în 
L’Aurore, protestând împotriva tratamentului aplicat lui Dreyfus, acuzând ierarhiile militare că ascund în mod 
deliberat probe ce pot dovedi nevinovăția lui Dreyfus și pe judecătorii din procesul lui Esterhazy că l-au achitat 
în mod intenționat. în urma acestui articol, scriitorul este acuzat de defăimare și apare în fața Curții cu juri. In 
ciuda extraordinarei elocvențe a apărătorilor - frații Clemenceau și Fernand Labori, Zola este condamnat la 1 
an de închisoare (foarte curând el va părăsi Franța, pentru a se îndrepta spre Anglia).

În același an, maiorul Henry, dușmanul lui Dreyfus și protectorul lui Esterhazy, mărturisește falsurile 
făcute de el și se sinucide.

După episodul Zola, dezbaterea pentru revizuirea sau nu a procesului Dreyfus se transformă într-o 
afacere națională. Partizanii revizuirii (printre care și soția lui Dreyfus) cer ca Dreyfus să fie din nou judecat 
de Consiliul de Război la Rennes (1899). Cei doi avocați au păreri diferite despre strategia care ar urma să 
fie adoptată: Demange este gata să pledeze în beneficiul îndoielii, în timp ce Labori vrea o reparare totală a 
imaginii acuzatului. Detestat de anti-dreyfusarzi, este rănit de un glonte, din fericire nu foarte grav; apărătorii 
cauzei îl preferă în cele din urmă pe Demange, care pledează singur.

Rennes, 1899. Dreyfus și cei doi avocați ai săi, 
Demange (în centru) și Labori (în dreapta). Imaginea este 
redată după „PARIS ET SES AVOCATS” de saint Louis â 
Marianne, Exposition realisee par la Direction Generale de 
f Information et de la Comunication de la Mairie de Paris et 
l’Ordre des Avocats â la Cour de Paris, 6 novembre 2001-2 
marș 2002, pag. 5.

În cel de-al treilea proces, Meyer, Molinier și Giry dell’Ecole des chartes, atribuie bordereau-ul lui 
Esterhazy. în ciuda tuturor acestora și în ciuda confesiunii lui Esterhazy, Tribunalul militar nu recunoaște 
neimplicarea lui Dreyfus, ci se limitează la comutarea pedepsei la 10 ani de detenție.

În 1904 este înaintat și acceptat un recurs. Cei 3 experți Darboux (secretar al Academiei științelor), 
Appel (decanul Facultății de științe) și Poincare (profesor la Facultatea de științe), printr-o supra-expertiză 
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statistică-matematică asupra tezei lui Bertillon, relevă că reproducerile sunt alterate și corelațiile evidențiate 
de acesta nu au valoare științifică și deci, nu pot fi hotărâtoare

Detalii ale bordereau-ului (partea finală, partea de sus), ale scrierii lui 
Dreyfus (în partea de jos-stânga) și ale scrierii lui Esterhazy (în partea de jos-
dreapta), conform Annachiara e Pacifico Cristofanelli, „Grafologicamente. 
MANUALE Dl PERIZ1E GRAFICHE”, Casa editrice CE.Dl.S. S.r.l. Roma, 
2004, pag. 58.

Sunt audiați experții de dinainte. Charavay își recunoaște propria greșeală, în timp ce Bertillon se 
încăpățânează să-și păstreze poziția (același mare criminalist Edmond Locard o va defini ca: „celebra eroare a 
unui creier magnific”).

Schematic, acestea au fost pozițiile experților în această afacere: 
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Dreyfus este eliberat de Președintele Emile Loubet, este recunoscut ca fiind nevinovat de Curtea de 
Casație în 1906.

În 1930 publicarea memoriilor lui Maximilian von Schwartzkoppen va aduce confirmarea totală a 
neimplicării lui Dreyfus.

Locard a comentat amar și în mod realist (1924): „După această înfrângere, a avea curajul de a relua 
studiul grafismelor, ar putea părea imprudent. Și totuși asta s- a întâmplat”.

În Italia, Congresul Național al experților caligrafi din 1901 se naște tocmai ca o reacție la „spectacolul 
urât” oferit de unii dintre cei mai renumiți experți din Franța.

La rândul său, Jules Crepieux-Jamin (1935) scrie: „Nici un caz nu se pretează mai bine decât cazul 
Dreyfus la judecarea stării actuale a expertizei asupra scrisului. Aici se vede cum sunt comise toate erorile, cum 
se produc toate excentricitățile și cum se manifestă cele mai mari talente”.

Salvatore Ottolenghi (1924) scrie că „eroarea foarte gravă pe care a comis-o nu numai Franța, 
ci și întreaga lume” ar fi putut fi evitată dacă s-ar fi făcut apel, pe baza criteriilor „extra-grafice” și deci 
antropologice-psihologice, la studiul și la confruntarea celor două personalități: a falsificatorului suspectat 
(Dreyfus) și falsificatorului (Esterhazy). 

Note

 1Alfred este cel mai tânăr dintre cei șapte copii, trei fete și patru băieți, provenit dintr-o familie alsaciană. El își face studiile la 
Mulhouse, Basel, Paris. Este admis la Școala politehnică, apoi e sublocotenent la Școala de aplicații din Fontainebleau, locotenent 
de artilerie la Mans, după aceea la Paris; căpitan în 1889, este adjutant la Școala centrală de pirotehnie militară din Bourges. Primit 
la Școala de război în 1890, este repartizat în 1892 la statul-major al armatei. înalt, cu ochii de un albastru cenușiu, Dreyfus este un 
om foarte rece, tăcut extrem de rezervat și chiar închis în sine, sobru în gesturi și expresii, cu o stăpânire de sine care-i frânează orice 
manifestare exterioară. Distant, uneori tăios, nu are nimic din expansivitatea firească a „unui băiat bun și de treabă”. Mathieu Dreyfus, 
fratele său, spunea că Alfred are „un caracter foarte dificil”. De o corectitudine specifică militarului, este în același timp sigur de sine și 
sub o aparență de om repezit, e de fapt un timid. Acest alsacian care n-are nimic deosebit nu se lasă în voia sorții. Are simțul autorității 
și ierarhiei și un spirit de disciplină cât se poate de pronunțat. Când nepotul lui Leon Blum, Jacques Kayser i-a prezentat manuscrisul 
cărții scrise de el despre afacerea Dreyfus, Alfred Dreyfus s-a mulțumit să-i rectifice doar o cifră. își face serviciul ca stagiar în mai 
multe birouri ale statului- major al armatei. începută în octombrie 1894, afacerea Dreyfus s-a terminat în iulie 1906. La 13 iulie Dreyfus 
era înaintat la gradul de maior și numit șef de escadron. La 22 iulie, la Școala militară unde fusese degradat, Dreyfus primea în fața 
trupei Legiunea de onoare în prezența a 250 de oameni în cadrul unei ceremonii care a durat vreo zece minute. întrucât n-a putut obține 
gradul de locotenent-colonel cu titlu de reparație, Dreyfus cere la 26 iunie 1907 să fie trecut în rezervă cu anticipație. La 4 iunie 1908, 
în timp ce era transferată la Pantheon cenușa lui Zola, mort în urmă cu șase ani, Louis-Anselme Gregori, un om de litere bătrân și sărac 
trage la sfârșitul ceremoniei un foc de revolver asupra lui Dreyfus, pentru a provoca în fața Curții u juri o revizuire a revizuirii. Dreyfus 
este foarte ușor rănit la brațul drept. La 2 august 1914, maiorul Dreyfus este adjunct al colonelului comandant al artileriei din zona de 
Nord a taberei fortificate a Parisului. Apoi, el primește comanda parcului de artilerie al unei divizii a Corpului 20. La începutul anului 
1918, ca urmare a unei circulare cu privire la limita de vârstă a ofițerilor din unitățile de luptă, trece la comanda parcului de artilerie din 
Orleans. La 9 septembrie 1918 este numit locotenent-colonel și promovat ofițer al Legiunii de onoare. Moare la 11 iulie 1935 în urma 
unei boli îndelungate, (conform Maurice Baumont, membru al Institutului Franței, „ÎN MIEZUL AFACERII DREYFUS”, 1976, Edi-
tions Mondiales, Paris, tradusă în limba română de A. Toader și B. Hacker, 1980, Editura Politică, București, pag. 100-101 și 377-378);

  2Esterhazy (cel care afirma ulterior la Londra în 1903 lui Marius Gabion, ziarist la Le Temps: „între spionaj și contraspionaj nu este 
o distanță mai mare decât grosimea unei foițe de țigară”) s-a născut în 1847. Acest Marie-Charles-Ferdinand Walsin-Esterhazy, fiu și 
nepot al unor generali francezi, legat prin străbunica lui de o familie celebră în istorie, al cărei descendent nelegitim era, va deveni 
curând un aristocrat declasat. După ce studiază la liceul Bonaparte cutreieră Germania și Austria. Timp de un an, este ofițer în armata 
pontificală; trece ca sublocotenent în Legiunea străină; face războiul din 1870-71 în armata din Loire și este avansat căpitan de infante-
rie. Din ianuarie 1877 până în septembrie 1880, este detașat ia Serviciul de informații. în 1887 „cintele” Walsin Esterhazy se căsătorește 
cu o fiică a marchizului Jacques dc Nettancourt. în iulie 1892 el este avansat maior în Regimentul 74 infanterie, (conform Maurice 
Baumont, op. cit. pag. 157-158);

  3Doamna Bastian, născută Marie Caudron, soția unui tâmplar (un vechi guard republican) din strada Saint Honore nr. 398, Paris. Ea 
se îngrijea de curățenia și încălzirea camerelor și birourilor ambasadei și a apartamentului atașatului militar von Siisskind, din strada 
Lille, nr. 103.
Simulând un profund devotament față de germani, ea fura cu dibăcie nu numai bucățele de hârtii, ci și scrisori din buzunarele hainelor, 
precum și documente militare. Strângea documentele rupte și aruncate la coș, le ducea cu regularitate cel puțin o dată pe săptămână 
portarului Rohmer, în strada Foburgul Saint-Honord nr. 3 sau 5, într-un plic, pe numele domnului Resch. Documentele de dimensiuni 
mari, suluri etc. le preda direct căpitanului Rollin, la serviciul de informații (începând din 1886). Atașatul militar al S.U.A. scrisese 
ambasadei Germaniei că: „în fața germanilor, doamna Bastian se prefăcea că nu știe să citească, ținea scrisorile pe dos...; dar ea citea 
foarte bine...și era amestecată în toate uneltirile criminale împotriva Ambasadei Germaniei”. La 29 august 1899, cu prilejul Consiliului 
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de Război de la Rennes, Times pomenește de doamna Bastian și de activitățile ei legate de serviciile franceze de informații. Aceste 
relatări trezesc o foarte mare curiozitate, pe care Times caută s-o satisfacă la 1 septembrie, arătând că timp de mai bine de 20 de ani ea 
a fost femeie de serviciu la ambasadă și acum, retrasă într-un colțișor pierdut din Franța, se bucură de „roadele muncii sale cinstite”. Ea 
primea de la Secția de statistică 100 de franci pe lună, iar mai târziu, când soțul ei n-a mai putut munci, 250 de franci. Din când în când, 
mai căpăta și câte o primă excepțională. în registrele Secției de statistică, doamna Bastian figura sub numele de August, (conform Mau-
rice Baumont, op. cit. pag. 20-22 și Annachiara e Pacifico Cristofanelli, „Grafologicamente. MANUALE DI PERIZIE GRAFICHE”, 
Casa editrice CE.DI.S S.r.l. Roma, 2004, pag. 55);

  4Maximilian von Schwartzkoppen (după cei doi autori italieni citați mai sus ar fi „Schwartzkopfen”) ocupă, între 10 decembrie 1891 
și 15 noiembrie 1897, funcția de atașat militar al Germaniei la Paris. S-a născut la Postdam în 1850, intră la infanterie în 1868. Sublo-
cotenent în 1869, el luptă la Forbach, la Gravelotte și, după asediul Metz-ului, ia parte la campania împotriva armatei din Răsărit. între 
1873 și 1876 urmează cursurile la Kricgsakademie, unde a lucrat la secția pentru Franța a statului-major. In 1862, căpitan de stat-major, 
este trimis la ambasada din Paris în calitate de al doilea atașat militar și rămâne aici din 1882 până în 1885. între anii 1885-1888 este 
instructor militar al marelui duce de Hessen-Darinstadl. în 1888 este maior la statu l-major al unei divizii de infanterie. în 1891, după ce 
a comandat câteva luni un batalion al Regimentului 3 de gardă, este numit atașat militar la ambasada din Paris și, în exercițiul acestor 
funcțiuni, avansat în 1893 locotenent-colonel, în 1896 aghiotant imperial și regal, în 1897 colonel. Avea reputația unui om amabil, cult, 
acomodabil și era bine văzut de împărat: Wilhelm al II-lea voia să aibă la Paris un ofițer care se prezintă bine. Foarte monden, mai mult 
om de lume decât de cazarmă, Schwartzkoppen, celibatar convins (nu se va căsători decât la 52 de ani, la cinci ani după plecarea sa 
din Paris), își țesea intrigile într-un domeniu care nu trebuia neapărat să țină de biroul de informații, (conform Maurice Baumont, op. 
cit. pag. 65-66);

  5Alphonse Bertillon s-a născut la 23 aprilie 1853 într-o familie lyoneză (de numele acestui oraș avea să se lege și numele altor doi 
titani - Lacassagne și Locard), era fiul doctorului Louis Adolphe Bertillon, un ilustru statistician, vicepreședinte al Asociației de an-
tropologie și nepotul lui Achille Guillard naturalist și matematician. A fondat Serviciul de identitate judiciară și de asemenea Serviciul 
antropometric a fost opera sa, activitate (măsurarea anumitor variabile ale corpului) care a dus la identificarea criminalilor. în schimb 
se opunea tehnicii dactiloscopiei, având o aversiune pentru amprente, pe care le numea „pete minuscule” („taches minuscules”) și care 
nu puteau servi, după opinia sa, niciodată, ca mijloc esențial la constituirea unui sistem de identificare valabil. Bertillon a refuzat cu 
cerbicie să adopte dactiloscopia. Când Sir Galton i-a propus să contribuie la studiul amprentelor, nu a găsit alt motiv ca să-l refuze pe 
ilustrul savant, decât acela că metoda este dificilă, pentru că...murdărește degetele! Și ca o ironie, presa a răspândit ideea că identifi-
carea cu ajutorul amprentelor se datorează lui...Bertillon! Totuși Bertillon era la curent cu dactiloscopia: în 1893 s-a inițiat în secret 
asupra principiilor care-i stau la bază și el care avea geniu și care din nefericire cu nici un preț nu accepta ideile altora, a inventat toate 
elementele unei clasificări dactiloscopice. El considera ca o soluție combinarea celor două metode - antropometrică și dactiloscopică 
- soluție preferabilă ca siguranță și rapiditate în identificarea unui suspect. în 1894, contrar voinței sale, Bertillon este amestecat în afa-
cerea Dreyfus. Este consultat în calitate de grafolog, domeniu care îi era complet străin. Comite o gravă eroare și raportul său contribuie 
la condamnarea unui nevinovat. Chiar după reabilitarea lui Dreyfus, Bertillon nu a vrut să-și recunoască greșeala. Bertillon a suferit 
toată viața de migrene. Poate că această suferință și-a pus amprenta și asupra caracterului său. Cert este că, prin anul 1913, migrenele 
și durerile de stomac și intestine se intensifică.
La toate acestea, se adaugă o stare de slăbiciune generalizată. Are senzație permanentă de frig; se învelește cu pleduri și încinge soba. 
Medicii îi diagnostichează o anemie pernicoasă avansată. Și starea sa psihică se înrăutățește, mai ales la aflarea faptului că pretutin-
deni metoda antropometrică este înlocuită cu cea dactiloscopică. Este cuprins de accese de furie și firea sa devine și mai insuportabilă 
pentru cei din jur. Se recurge la o ultimă încercare, riscantă pentru vremea aceea: i se face o transfuzie de sânge. Bertillon își recapătă 
vederea și puterile, reluîndu-și activitatea. Dar nu pentru mult timp: după două luni boala îi revine, iar repetarea transfuziilor nu mai 
are efecte de lungă durată. Aproape orb, își petrece zilele într-un fotoliu. O ultimă mângâiere: i se acordă Rozeta Legiunii de Onoare. 
Alphonse Bertillon moare la 13 februarie 1914. (conform Paul Ștefănescu, „în slujba vieții și a adevărului”, voi. 1, Editura Teora, 1998, 
București, pag. 87, 96, 157-159; Maurice Baumont, op. cit. pag. 97; Annachiara e Pacifico Cristofanelli, op. cit. pag. 56);

  6Maiorul Henry s-a născut în 1846 în Marna, dintr-o familie de cultivatori. Joseph Henry intră în armată la infanterie, în 1865; sergent-
major în 1870, în timpul războiului franco-german devine sublocotenent, apoi locotenent. Căpitan în 1879, Henry ia parte la expediția 
din Tunisia precum și la cea din Tonkin; este rănit în sudul regiunii Oran. Din Oran pleacă în 1890 la Pâronne cu gradul de maior; aici 
se căsătorește cu fiica unui hangiu. în 1893 este detașat la Secția de statistică. Era un bun ofițer de trupă, provenit din rândurile trupei. 
Fiind de origine țărănească, antidreyfusarzii spuneau despre el că este „un plebeu energic”, iar dreyfusarzii un „țărănoi viclean”.
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ROMÂNI CARE AU STRĂLUCIT ÎN ULTIMA SUTĂ DE ANI

 Sorin MIHĂILESCU

Constantin Cocenescu face parte din 
categoria oamenilor care, prin demnitate, 

autoritatea profesională și munca neobosită și-a 
creat drum spre prețuirea și respectul celor care l-au 
cunoscut. 

Născut în la 10 februarie 1937 în satul Fințești 
din comuna Năeni, județul Buzău, astăzi, la vârsta de 
83 de ani, viața sa măsoară  realizările și faptele pe 
care le-a acumulat de-a lungul timpului, astfel încât 
spunem că bogăția realizărilor sale simbolizează un 
trecut de prestigiu ingineresc și o experiență bogată 
cu realizări meritorii.

Un om care, prin contribuțiile sale, a ridicat 
prestigiul și performanțele echipamentului feroviar 
autohton și în mod deosebit al locomotivelor 
românești.

Este continuatorul tradiției fabricației de 
material rulant românesc al Uzinei Malaxa și a 

specialistului în domeniu, dr. ing. Henry Holban.
A construit mult pentru țară și a participat la 

licitații internaționale, câștigate cu succes, aducând 
un aport deosebit la valuta țării. În Egipt, la licitații a 
sprijinit Întreprinderea de Tractoare Brașov pe lângă 
exportul de locomotive, reechipări de automotoare 
și locomotive fabricate și de către alte societăți, cât 
și exportul de tancuri românești fabricate de FAUR 
București pentru dotarea armatei egiptene.

După absolvirea Institului Politehnic București, 
facultatea de Transporturi, pe 10 august 1960, a fost 
repartizat ca inginer la Întreprinderea ,,23 August” 
din București unde, alături de alți specialiști, și-a 
pus semnătura entuziasmului și a competenței sale în 
proiectarea și realizarea noilor locomotive românești. 
Așa s-au născut ,,Săgeata albastră” (destinată 
transportului de călători pe ruta București - Constanța) 
și alte două automotoare Diesel-hidraulice care au 
ajuns pe căile ferate din Bulgaria.

Plecarea  la Sulzer SLM – Elveția pentru preluarea licenței 
de locomotive. În foto: ing. Constantin Cocenescu membru al 

delegației     

Performanțele sale s-au îmbunătățit continuu 
prin realizarea locomotivelor Diesel-hidraulice cu 
puteri cuprinse între 350-1250 CP. Au urmat apoi 
locomotivele de 700 CP pentru ecartament normal, 

CONSTANTIN COCENESCU, 
PĂRINTELE ÎN VIAȚĂ  
AL LOCOMOTIVELOR 

ROMÂNEȘTI
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pentru manevre ușoare care au luat calea Ungariei, 
Elveției, Austriei, Greciei, Egiptului etc.,  dar și 
realizarea de locomotive Diesel-hidraulice pentru 
manevre grele folosite atât în țară cât și în Bulgaria și 
Cehoslovacia.

La firma SLM Sulzer din Elveția: colectivul care 
a preluat licența de locomotive. De la stânga 
la dreapta: ing.Hanry Holban, ing.Constantin 
Cocenescu, ing.Dumitrache Ion și Președintele 

firmei Sulzer SLM dl.Bolman

Domnul Constantin Cocenescu, ca reprezentant 
al României la licitația de locomotive din SUA, a 
încheiat primul contract de export locomotive la 
Compania de Transport Santa Fe, cu aprecieri pozitive 
ale specialiștilor de peste  ocean, ajutând la obținerea 
,,clauzei națiunii celei mai favorizate”.  

 

Legitimația de intrare eliberată la 09.01.1971 de Combinatul 
Siderurgic Helwan-Egipt, unde am livrat     locomotivele Diesel 

hidraulice de 700 CP

Destinul său profesional a cunoscut o nouă 
etapă ascendentă în anul 1971 în calitate de proiectant 
principal gradul I, când a contribuit cu succes la 
finalizarea unor licitații și încheierea de numeroase 
contracte pentru proiectare, execuție și livrare la 
export, dintre care menționăm: realizarea a 25 de 
locomotive 1100 CP pentru ecartament îngust de 760 
mm, livrate pentru Căile Ferate din Bulgaria (pe ruta 
dintre localitatea September și granița cu Grecia, pe 
o distanță de 100 km cu 33 tuneluri, cu numeroase 
curbe foarte strânse); realizarea a 32 de locomotive 
de 1740 CP, ecartament 1050 mm pentru Căile Ferate 
din Mozambic; realizarea a 200 locomotive Diesel-
hidraulice de 2400 CP, ecartament normal de 1435 
mm, la care s-au executat modificări ale motorului cu 
injecție directă – și care se realizau până atunci sub 

licență Maybach -, ajungându-se în final la realizarea 
celei mai mari locomotive de fabricație românească 
după puterea instalată.

În anul 1987 inginerul Constantin Cocenescu 
s-a înscris la doctorat la Institutul Politehnic ,,Traian 
Vuia” Timișoara, sub îndrumarea eminentului 
,,Profesor Emerit” Ioan Zăgănescu, cu tema 
,,SUSPENSIA PNEUMATICĂ PE VEHICULE 
FEROVIARE”. A susținut cele 4 referate dar, din 
păcate, prin moartea profesorului Zăgănescu nu a mai 
susținut examenul final. În perioada următoare se va 
definitiva doctoratul.

Prima locomotivă de 250 CP pentru Fabrica de zahăr 
din   Comombo-Egipt, înainte de expediere, în FAUR 
cu directorul general al Sugar Company – Saad Esmat

             

Discuție 
cu directorul 
general al 
atelierului 
de reparații 
automotoare din 
Cairo –  
ing.Abdin

Automotor GANZ-
MAVAG reechipat cu          

subansamble românești  
în Egipt                                                                                       
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Directorii Dumitru Constantin, Paul Blaier și ing.Constantin 
Cocenescu în vizită în Egipt, privind analiza derulării contractelor de 

reechipări și livrări  de locomotive

În perioada 1975 – 1991 a lucrat la FAUR 
București unde a obținut numeroase realizări: 
coordonarea întocmirii proiectului, a execuției 
prototipului și a punerii în funcțiune a utilajului de 
curățire a estacadei de cărbune la termocentralele 
Turceni; activități de urmărire, proiectare, execuție și 
probe la locomotivele DLH 2400 CP pentru Republica 
Democrată Germană., LDH 1250 CP pentru Bulgaria, 
LDH 1250 CP pentru China, reparații și modernizări 
cu implementări de echipamente românești la 
numeroase motoare și instalații, activități de service 
pentru locomotivele livrate în Egipt etc. Totodată a 
desfășurat activități de cercetare privind dezvoltarea 
materialului rulant, optimizarea suspensiei 
vehiculelor moderne de cale ferată, studiul calității de 
mers în aliniament și în curbe a unui vehicul feroviar 
cu suspensie pneumatică, adaptarea locomotivelor 
Diesel-hidraulice la funcționarea în sistem dual (gaz 

metan - motorină), fiind prima realizare din lume în 
acest domeniu, funcționarea generatorului sincron 
trifazat pentru locomotivele Diesel, și prin participarea 
sa la programului dieselizarea transportului feroviar, 
în prima grupă de specialiști români.

Urmare a prestigiului acumulat și datorită 
creșterii exportului de locomotive Diesel din gama 
100 – 2400 CP, a creat premiza organizării de sesiuni 
de comunicări tehnico-științifice cu tema ,,Realizări 
și preocupări în dezvoltarea materialului rulant”, 
dintre care se remarcă Prima sesiune organizată la 
Clubul Uzinei FAUR în perioada 5-7 noiembrie 1987, 
la care au participat specialiști în domeniu din țară 
din institutele politehnice, institutele de proiectări și 
uzinele producătoare. În urma succesului obținut de 
prima sesiune s-a organizat a Doua sesiune, la Poiana 
Brașov, în perioada 10-14 octombrie 1989, cu o largă 
participare internațională.

Inginerul Constantin Cocenescu a participat 
în calitate de specialist la soluțiile tehnice 
privind fabricația de locomotive la Întreprinderea 
,,Electroputere” Craiova și motoare termice la 
U.C.M. Reșița. Și după 1990, domnul inginer 
Constantin Cocenescu a participat activ la dezvoltarea 
materialului rulant românesc.

Este un bun român, participând la realizarea 
monumentelor importante din România din ultimii 
20 de ani, dintre care se remarcă statuia ecvestră a 
regelui Carol I, autor Florin Codre, amplasată în 
Piața Revoluției din București, a cărei dezvelire a 
avut loc pe 6 decembrie 2010, în prezența Principesei 
Margareta și a Principelui Radu. 

Statuia Regelui Carol I – București
Sculptor Florin Codre

Realizat de firma R.E.C. București
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Datorită acestor realizări, inginerului Constantin Cocenescu i s-a conferit diploma de DOCTOR 
HONORIS CAUSA de către ACADEMIA DACOROMÂNĂ, la 25 aprilie 2013

IATĂ CUM O VIAȚĂ NU SE MĂSOARĂ PRIN ANI, 
CI PRIN FAPTELE ANILOR !

     ing.Sorin Mihăilescu
Vicepreședinte al Fundației Naționale ,,Niște țărani”

Fondator al Grupului Contrast
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L-am cunoscut inițial pe scriitorul Mihail 

Diaconescu în cadrul intâlnirilor cu rudele familiei 
soției, apoi l-am descoperit și apreciat prin cărțile sale. 
Trebuie să punem în evidență opera sa remarcabilă în 
care atinge subiecte de un larg interes și ca rezultat la 
o profundă cercetare în spiritualitatea românească. La 
Mihail Diaconescu am descoperit lumina lui lăuntrică, 
a cărei sursă provine în urma unor lungi și neobosite 
căutări prin bibliotecile europene, căutări de povești ale 
românilor, ale ortodoxiei pe aceste meleaguri, istorii pe 
nedrept de puțin cunoscute de noi.

A strălucit mai ales ca scriitor istoric și profesor. 
A avut o carieră impresionantă, și o operă complexă 
și voluminoasă. Unii au scris romane, alții au făcut 
cercetare în biblioteci, dar el a scris și dezvoltat prin 
cercetare subiectele abordate, îmbinând inspirația 
artistică cu documentarea științifică. A scris despre 
istoria veche despre care nu se cunoaște în profunzime, 
abordând subiecte pentru care a „scormonit” la propriu 
arhive și biblioteci străine. 

Ca romancier el nu s-a limitat doar la inspirația 
condeiului și a combinat povestirile cu studii și cercetări 
de profunzime pe subiectele abordate, subiecte cu teme 
istorice sau religioase, abordând o tematică puțin atinsă 
de alți scriitori sau chiar istorici.

În 1989 părintele Dumitru Stăniloae spunând 
despre Mihail Diaconescu că este „cel mai reprezentativ 

scriitor al spiritualităţii româneşti, începător al scrisului nostru viitor”, înseamna că deja îl vedea ca o 
personalitate cu o operă literară, istorică și filozofică de o anvergură istorică. De-a lungul timpului s-a adeverit, 
a efectuat cercetări în biblioteci, a identificat mistere în documente care au contribuit la zestrea culturală și 
la  profunzimea evocărilor, punctând pe subiecte din adâncul societății din punct de vedere istoric, filozofic, 
religios. 

Biografia lui Mihail Diaconescu începe în comuna Priboeni din judeţul Muscel unde s-a născut la 
8.11.1937,  fiind fiu al preotului şi învăţătorului Aurelian Diaconescu. Având de mic un apetit de carte și 
învățătura a fost trimis și absolvit în 1955 Liceul Gheorghe Şincai din Bucureşti. În anul 1960 el a absolvit  
Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti. În anul 1972 a obţinut titlul de doctor în filologie la 
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi cu o teză intitulată „Gib I. Mihăescu. Prezentare monografică” 
publicată apoi în volum în 1973, în colecţia Universitas  a Editurii Minerva.  

MIHAIL DIACONESCU, REPER  
AL SPIRITUALITĂŢII ROMÂNEŞTI

- Scriitor, istoric, profesor -
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A debutat în publicistica literară de la absolvirea facultății în 1960. Editorial a debutat în anul 1963 cu romanul 
Visele au contururi precise.

A început activitatea profesorală între 1960-1964 ca profesor de limba română, limba latină, logică şi 
psihologie la Liceul “Şt. O. Iosif” din Rupea, jud. Braşov.

Apoi între anii 1965-1985 a fost asistent, lector şi conferenţiar, şef de catedră la Universitatea din Piteşti. 
În această perioadă, în anul 1966 a înfiinţat revista literară şi culturală Argeş, pe care a condus-o până în anul 
1969. Este cofondator al revistelor Astra (1966), apoi mai târziu la Noua revistă română (1996) şi Analele 
Universităţii Spiru Haret, Seria Filologie, Limba şi Literatura Română (1999). 

În octombrie 2001 a reînfiinţat revista Argeş. Este perioada când alături de alte personalităţi din ţară şi 
străinătate, face parte din consiliul ştiinţific al publicaţiei Philosophia militans, Revistă de filosofie şi gândire 
socială, care apare sub egida Asociaţiei de cultură Argedava, a Universităţii din Piteşti şi a Bibliotecii Judeţene 
Dinicu Golescu Argeş.  Apreciat fiind, a fost invitat ca membru în colegiul de redacţie al revistei  de cultură 
Familia Română  din Baia Mare.

O etapă importantă care a marcat formarea și adâncirea cunoașterii sale pe teme filozofice, istorice, de 
religie, precum și opera sa, a fost între anii 1972-1975 când a fost conferenţiar invitat (Gastdozent) la Institutul 
de Romanistică al Universităţii Humboldt-Berlin. Aici a ţinut cursuri, a condus seminarii şi a îndrumat 
elaborarea unor teze de licenţă cu subiecte româneşti. 

La Berlin a colaborat cu studii, articole, eseuri, cronici şi recenzii pe teme ştiinţifice, literare şi 
culturale româneşti la revistele Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften, Der Morgen, Beitraege 
zur romanischen Philologie, Sonntag, Zeitschrift für Geschichtwissenschaften, Börsenblatt für den Deutsche 
Buchhandel, Horizont şi altele. 

În țară, între anii 1985-1995 a lucrat în calitate de cercetător ştiinţific principal la Institutul de Istorie şi 
Teorie Literară “G. Călinescu” al Academiei Române. Anii următori a ţinut prelegeri la Facultatea de Limbi 
Străine a Universităţii “Spiru Haret” şi la Facultatea de Sociologie şi  Psihologie a Universităţii „Hyperion” din 
Bucureşti.  A ţinut, de asemenea, cursuri la Facultatea de Sociologie a Universităţii din Bucureşti precum şi la 
Facultatea de Filologie şi Istorie şi la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Piteşti, a făcut parte 
din numeroase comisii de doctorat în filologie sau teologie ale unor eminenţi doctoranzi.

Dar cum am prezentat deja, personalitatea sa spectaculos de polivalentă s-a manifestat în bogata și 
diversa sa activitate, Mihail Diaconescu, cu o cultură vastă și solidă fiind deopotrivă romancier, teolog, critic 
și istoric literar, critic de artă, profesor universitar, publicist, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 
România. 

 A realizat nenumărate traduceri din greacă, latină și a realizat o operă vastă în domeniul filozofiei, a 
calendorologiei și al scrierilor juridice, fiind cosiderat fondatorul dreptului canonic. 

 

În activitatea de scriitor și publicist, Mihail Diaconescu este 
remarcat ca autorul a numeroase romane. Proza sa este plină de pitoresc 
și dramatism, izvorâtă mereu din spiritualitatea și cultura românilor: 
Visele au contururi precise (1963), Culorile sângelui (1973),  Adevărul 
retorului Lucaci (1977), Umbrele nopţii (1980), Marele cântec (1982), 
Călătoria spre zei (1982), Speranţa (1984), Depărtarea şi timpul (1986), 
Sacrificiul (1988), Nopţi şi nelinişti, Pseudojurnal metafizic (2008). 
Majoritatea romanelor sunt concepute astfel încât pot constitui părţi ale 
“fenomenologiei narative a spiritului românesc”, pe care a teoretizat-o și 
în numeroase alte studii, eseuri, articole şi interviuri. Romanele sale au 
avut căutare și deci au apărut în numeroase ediţii. 

 

În 2007 apare romanul Marele cântec, într-o ediţie specială (a III-a); la recomandarea Comisiei Naţionale 
UNESCO, cu ocazia proclamării oraşelor Sibiu şi Luxemburg capitale ale culturii europene.

De-a lungul anilor a publicat în ţară şi în străinătate numeroase alte studii, comunicări, articole, cronici, 
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recenzii şi eseuri pe tematică privind teoria literaturii, istoria culturii, filozofia istoriei, estetică şi istoria 
literaturii. O parte din aceste lucrări au fost adunate în volumul Istorie şi valori (1994). 

Pe parcursul activității sale, „profesorul și scriitorul” Mihail Diaconescu a prezentat comunicări la 
reuniuni ştiinţifice internaţionale desfăşurate la Bucureşti, Piteşti, Berlin, Leipzig, Halle, Sofia, Bonn, Chişinău, 
Paris, Roma. El a efectuat numeroase călătorii pentru informare, cunoaștere şi stagii de studiu în arhive, muzee 
şi biblioteci din marile capitale sau centre culturale.

Aprecierea activității și a talentului este marcată în anul 1996, când 
Universitatea din Oradea i-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa pentru 
întreaga sa operă literară şi ştiinţifică. Laudatio sollemnis a fost rostită de 
părintele  Prof. Univ. Dr. Dumitru Abrudan, eminent savant ebraist, decanul 
Facultăţii de Teologie Ortodoxă.

 În 2005 a primit titlul de cetăţean de onoare al municipiului Brad din 
judeţul Hunedoara “pentru prestigioasa sa activitate literară, publicistică, 
filozofică şi didactică”.

În anul 2007 a primit titlul de cetăţean de onoare al comunei 
Vultureşti din judeţul Argeş, comuna de suflet unde a copilărit, trăit în 
vacanțe și vara şi a scris o parte din cărţile care l-au făcut remarcat. Tot în 
anul 2007 a primit titlul de cetăţean de onoare al judeţului Argeş „pentru 
întreaga activitate depusă”.

 În anul 2011 Universitatea din Piteşti i-a acordat al doilea titlu de 
Doctor Honoris Causa.  “pentru întreaga sa activitatea literară, ştiinţifică 
şi teoretică pusă în serviciul valorilor reprezentative ale culturii române.”  
Laudatio sollemnis  a fost rostită de doamna Prof. Univ .Dr. Alexandrina 
Mustăţea, decanul Facultăţii de Litere.

 Din partea Academiei Dacoromâne, în anul 2011, Mihail Diaconescu a primit titlul şi diploma de Doctor 
Honoris Causa „pentru întreaga activitate ştiinţifică, didactică, pedagogică şi de creaţie literară”. Diploma este 
semnată de dr. Geo Stroe, preşedintele Academiei Dacoromâne, şi de dr. Aurel David, secretar.

La editia din 2017 a Zilelor municipiului Câmpulung Muscel, profesorul universitar și scriitorul Mihail 
Diaconescu a primit titlul de cetățean de onoare. Era al șaselea titlu primit. 

Mihail Diaconescu a fost membru titular al Uniunii Scriitorilor din România, de asemenea, membru al 
Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România.

 Mihail Diaconescu a făcut parte din Comitetul Ştiinţific European al 
Societăţii Ad Fontes. Alle Fonti Dell‘Unita D’Europa aflate sub patronajul 
Secretariatului General al Consiliului Europei, al Preşedinţiei Republicii 
Italia. Mihail Diaconescu a fost primit în Comitetul Ştiinţific European 
al Societăţii Ad Fontes. Alle Fonti Dell‘Unita D’Europa la recomandarea 
Excelenţei Sale  Monseniorul Jean-Claude Perisset, Arhiepiscop titular de 
Justiniana Prima, fost nunţiu apostolic în România.

Tot ca apreciere este faptul că o parte din proza sa constituită 
din romane sau fragmente de romane a fost tradusă în limbile germană, 
franceză, engleză, rusă, italiană. 

Criticii şi istoricii literari ai scriitorului, de cele mai diferite 
orientări, sunt de acord că îmbinarea specifică de date documentare, fluxul 
narativ plin de tensiune dramatică, descrierile pitoreşti alternând cu cele 
fantastice, dezbaterile morale, simbolurile etnospirituale şi particularităţi 
stilistice din romanele lui Mihail Diaconescu au marcat profund evoluţia 
prozei româneşti, în care găsim artisticul îmbinat cu istoria. Trecem în 
revistă câteva din operele reprezentative.

 
Tratatul Prelegeri de estetica Ortodoxiei compus din vol. I, Teologie şi estetică; vol. II, Ipostazele artei, pe 
care l-a publicat în 1996, este o lucrare realizată pe o largă bază de cercetare interdisciplinară. Romanul nu 

ROMÂNI CARE AU STRĂLUCIT ÎN ULTIMA SUTĂ DE ANI



       Gândul Anonimului  Nr.  73-76     *     Anul  XVIII/Ianuarie-Decembrie 2020132

are comparație cu alte opere din creația românească şi europeană. „Adoptarea metodei dialectico-speculative, 
amploarea viziunii, spiritul analitic, dar îndeosebi structurarea sistematică şi integratoare a fiecărei expuneri 
asigură perspectiva transdisciplinară a demonstraţiilor. Ediţia a II-a revizuită şi adăugită a acestui tratat, apărută 
în 2009, cuprinde cinci capitole noi precum şi 112 planşe color imprimate pe hârtie cretată, ce ilustrează 
principiile teoretice expuse.  

Pentru tratatul său ‘’Prelegeri de estetica ortodoxiei’’ publicat de editura Mitropoliei Moldovei 
și Bucovinei din Iași, Mihail Diaconescu a fost distins cu premiul Academiei Române ‘’Mircea Florian’’, 
secțiunea filozofie. 

  O altă prezentare a principiilor teoretice afirmate în tratatul Prelegeri de estetica Ortodoxiei se află 
în amplul album monografic pe care Mihail Diaconescu l-a intitulat Lainici, capodoperă a artei româneşti şi 
europene (2011). Relatările sunt discutate din perspectivele oferite de teologia dogmatică şi liturgică ortodoxă, 
istoria artei bizantine şi postbizantine, teoriile estetice construite de autor şi critica de artă. 

Şi trilogia Teologia ortodoxă şi arta cuvântului. Introducere în teoria literaturii (Vol. I Aspecte generale. 
Personajul în literatură; Vol. II Genul epic. Genul liric; Vol. III Genul dramatic. Receptarea operei literare, 
2013) constituie o aplicare în opera literară a principiilor afirmate în Prelegeri de estetica Ortodoxiei. 

Tratatul Istoria literaturii dacoromane (1999; ediţia a II-a 2013) 
constituie o sinteză ştiinţifică cu caracter fundamental, unică în cultura 
română şi europeană. El este o noutate într-un domeniu de strictă actualitate 
datorită prezentării scriitorilor dacoromani de valoare universală din 
secolele I-VI – Aethicus Histricus, Sfântul Ioan Cassian, Sfântul Niceta de 
Remesiana, Sfântul Dionisie Smeritul şi Areopagitul, Leontius Byzantinus, 
Ioan Maxentius şi alţii. Aceştia au fost incluşi în programele analitice ale 
cursurilor de literatură română pentru licee şi facultăţile de filologie.

Volumul Antologie de literatură dacoromană. Texte comentate 
publicat în 2003 la Casa de Producţie şi Editură Corifeu este o completare 
necesară la tratatul Istoria literaturii dacoromane. 

Textele cu specific de antologie şi prezentările care le preced sunt 
în măsură să demonstreze rolul catalizator al mesajului operelor literare 
dacoromane în timp, de-a lungul civilizaţiei umane. Prin mesajul moral 
şi constanța lor creştin-ortodox, aceste lucrări poartă în lume sufletul 
(paideuma) poporului român încă de la începuturile sale. 

Volumul Farmecul dialecticii şi fenomenologia narativă (2001) 
conţine teoriile lui Mihail Diaconescu despre roman, natura specifică a epicului şi “fenomenologia narativă a 
spiritului românesc”.

 Ca scenarist şi regizor de filme documentare Mihail Diaconescu a realizat serialul Dobrogea creştină.
Harta spirituală în 13 episoade a câte 30 de minute fiecare. Serialul a fost difuzat la Postul de Televiziune 
România de Mâine din Bucureşti în perioada octombrie 2006 -februarie 2007 iar la cererea publicului unele 
episoade au fost difuzate de mai multe ori. Ca recunoaștere pentru munca 
titanică depusă (Prelegeri de estetica Orotodoxiei, istoria literaturii şi 
filmele documentare dedicate mânăstirilor româneşti dobrogene, Mihail 
Diaconescu a fost distins cu Crucea Dobrogei (Crucea Sfântului Apostol 
Andrei)  acordată de Arhiepiscopia Tomisului.

  De-a lungul carieirei și afirmării sale literare, teoretice şi ştiinţifice 
Mihail Diaconescu a primit, de asemenea,  numeroase alte distincţii, 
premii, diplome, titluri şi medalii. În tot ceea ce a scris, Mihail Diaconescu 
a militat în mod consecvent, cu argumente artistice, teologice, filosofice, 
morale şi politice pentru unitatea europeană. El pune în relaţie ceea ce este 
reprezentativ şi convergent în specificul spiritual al diverselor popoare de 
pe continentul nostru, cu imperativele istorice ale epocii în care trăim şi cu 
valorile creştine. Fiind un autentic reprezentant al valorilor naţionale ale 
românilor, Mihail Diaconescu dă dovadă de un spirit european exemplar.

Personalitatea şi opera lui Mihail Diaconescu sunt obiectul unor 
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ample prezentări în numeroase lucrări de critică şi istorie literară precum şi în dicţionare de autori elaborate în 
România şi în alte ţări.  Presa tipărită și cea online găzduiește numeroase articole, studii, relatări privind opera 
sa, activitățile publice, literare, omagieri și evenimente dedicate. 

Cele mai importante dintre „volumele monografice” dedicate scriitorului sunt: 
Gh. Bulgăr, Stil şi artă literară în proza lui Mihail Diaconescu (200l; Ediţia a II-a, 2004); Valeriu 

Filimon, Critica arhetipală şi fenomenologia narativă (2004); Theodor Codreanu, Mihail Diaconescu. 
Fenomenologia epică a istoriei româneşti (2004); Preot Prof. Univ. Dr. Dumitru Radu, Fundamentele teologice 
ale fenomenologiei narative ( 2005); Ilie Barangă, Noi contribuţii bibliografice la studiul operei lui Mihail 
Diaconescu, 2009);  Ilie Bădescu, Drama istorică a omului creştin în literatura lui Mihail Diaconescu, De la 
sociologia literaturii la fenomenologia narativă, Contribuţii antropologice ( 2010); Monica Duşan, Simbolic, 
metafizic şi monumental în proza lui Mihail Diaconescu (2014); Rodica Subţirelu, Mihail Diaconescu, În 
colecţia Personalităţi contemporane, 2015; Aurel V. David, Naţiunea în stare de veghe, Note şi comentarii 
sociologice la romanul Marii Uniri (Oneşti, 2017). 

Romanul său cu tematică istorico-religioasă ‘’Departarea și timpul’’ ( 1986) a fost republicat, de curând, 
cu puțin înainte de moartea sa, de o editura din Milano, în limba italiană. 
„Lo spazio e il tempo” și este definit ca  „un alt roman istoric și reflexiv 
al lui  Mihail Diaconescu care trece fruntariile”,  a cărui acțiune se petrece 
prin secolele V și VI în Dacia Pontică și în Imperiul Bizantin. Este descris 
conflictul dintre:  viitorul doctrinar al teologiei mistice a creștinismului 
ortodox, Dionisyus – în fapt Dionisie Areopagitul și Felix și Eudoxius. 

Recunosc că, întotdeauna m-a fascinat latura ortodoxist mistică și 
traditionalistă a operei sale; m-a atras susținerea ‘’misiunii românilor’’, a 
‘’caracterului tragic, eroic și sublim al românilor’’.

Semnificaţiile acestei traduceri sunt redate în Revista Curtea de la 
Argeș, nr. 5 mai 2020 la pagina 25, (http://www.curteadelaarges.ro/arhiva/
XI_5_114/XI_5_114.pdf)  în penița doamnei Corina Ligia VLAD. De altfel 
și soția sa, doamna Corina Vlad Diaconescu, talentată în ale scrisului și 
muzicii i-a fost mereu un sprijin sufletesc, emoțional și creativ.  

Întâlnirile pe care le aveam cu 
ocazia diverselor evenimente cum ar fi 
Seratele Mihai Eminescu la Uniunea 
Ziaristilor Profesioniști, la Zilele Revistei 
și orașului Curtea de la Argeș, organizate 
de academicianul Gh. Păun sau la unele 
vizite, erau pline de destăinuiri și povestiri.

Fotografia de la „vernisajul” statuii 
marelui poet Mihail Eminescu la Curtea 
de Argeș, evocă într-o ipostază unică două 
mari personalități ale scrisului, poetul 
Mihail Eminescu si scriitorul Mihail 
Diaconescu. Parcă destinul i-a adus 
împreună pe scenă, purtători de papion, 
să îi vedem și considerăm ca doi „Papi” ai 

culturii, ai poeziei și scrisului românesc.
Atât Mihail Eminescu cât și Mihail Diaconescu au îmbrățișat și teme filozofice și istorice, ambii au avut 

viziuni de perspectivă asupra nației și culturii. Columna culturală simbolică a neamului trebuie să-i evoce de 
la temelia ei prin opera lor.

Dar trebuie amintit în această trecere scurtă în revista, postumă, romanul capodoperă, o epopee națională 
a românilor. Romanul său „Sacrificiul”, este singura operă despre războiul reîntregirii neamului de la 1918.
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Este de menționat că Aurel V. David, îi dedică nu doar pagini de analiză scrisului lui Mihail Diaconescu, 
ci și un volum monografic, precizând că: „Prozatorul Mihail Diaconescu deapănă fiorul luptei pentru unitatea 
noastră națională cu o măiestrie greu de egalat, pornind din Țara Beiușului, ajungând în acele locuri în care 
s-au produs faptele mărețe, demne de luat în seamă de către generațiile viitoare”. Acest volum de 500 pagini 
despre „Sacrificiul” evocă greutatea spirituală și artistică a operei respective.

Sacrificiul este romanul Marii Uniri de la 1918, în care portretizează personajele adevărate care au generat 
și participat la evenimente: personalități istorice ca Vasile Goldiș, Episcopul Miron Cristea, Mitropolitul Vasile 
Mangra, Iuliu Maniu, Episcopul Roman Ciorogariu, Alexandru Vaida-Voievod, Episcopul greco-catolic Iuliu 
Hossu, Ionel Brătianu și zugrăvește desfășurarea faptelor de atunci.

Similar, în voluminoasa culegere de texte realizată de Maria Dohotaru, „Romanul capodoperă Sacrificiul, 
epopee națională a românilor” este o antologie de 700 de pagini apărută în 2019, regăsim un elogiu adus 
scriitorului, profesorului,  filozofului și omului Mihail Diaconescu, ca un omagiu adus Centenarului României 
Mari.

Putem certifica că încununarea activității sale a fost marcată și de faptul că profesorul Mihail Diaconescu 
a fost propus de către Academia Dacoromână în anul 2013 pentru Premiul Nobel pentru literatură. 

Aminteam că l-am cunoscut din anii ”80, cu nostalgii frecvente pentru locurile natale argeșene, un mare 
iubitor de România și de istoria românilor. La fiecare întâlnire îmi dăruia câte o carte din cele scrise și așa l-am 
descoperit pe Mihai Diaconescu  în profunzimea sa, cea de scriitor și romancier  istoric. Așa a rămas și până 
ne-a părăsit anul acesta pe 25 martie. Ne-a părăsit însă pe neașteptate. 

Ce mândrie avem că au fost printre noi și astfel de oameni, astfel de personalități și avem de la ei o 
valoroasă moștenire scrisă !.

VOLUME  PUBLICATE DE  MIHAIL  DIACONESCU

Visele au contururi precise, Roman, 1963; Culorile sângelui, Roman, 1973; Gib I. Mihăescu, Monografie 
critică, 973; Die Farben des Blutes, Roman, Berlin, 1976; Adevărul retorului Lucaci, Roman, 1977; Umbrele 
nopţii, Roman, 1980; Marele cântec, Roman, 1980; Călătoria spre zei, Roman, 1982; Speranţa, Roman, 1984; 
Emissarâ, 1985;Magnus Cantus, Roman, 1985; Depărtarea şi timpul, Roman, 1986; Marele cântec, Roman, 
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1987; Adevărul retorului Lucaci, Roman, 1991; Sacrificiul, Roman, 1988, Ediţia a II-a, Vol. I, Iluzia, 1993; 
Ediţia a II-a, Vol. II, Tenebrele, 1993; Editia a II-a, Vol. III, Lumina, 1993; Speranţa, Roman, Chişinău, 1993; 
Ediţia a III-a, 1996; Istorie şi valori, Studii, comunicări, eseuri, articole, 1994; Prelegeri de estetica Ortodoxiei, 
Vol. I, Teologie şi estetică, 1996; Vol. II, Ipostazele artei, 1996; Biserici și mânăstiri ortodoxe , Romania, 
Orthodox Churces and Monasteries, Text Terra Mirabilis  de Mihail Diaconescu, 1998; Ediția a II-a, 2000, 
Ediția a III-a, 2004, Ediția a IV-a București, Bucharest, 2006, Ediția a V-a, 2011; Istoria literaturii dacoromane, 
1999;

Farmecul dialecticii şi fenomenologia narativă, 2001; Antologie de literatură dacoromană. Texte 
comentate, 2003; Depărtarea şi timpul, Roman, Ediţia a II-a, Chişinău, 2003; Culorile sângelui, Roman, Ediţia 
a II-a, 2004; Marele cântec, Roman, Ediţia a III-a, 2007; Visele au contururi precise, Roman, Ediţia a II-a, 2007; 
Nopţi şi nelinişti, Pseudojurnal metafizic, 2007; Ediţia a II-a revizuită, 2008; Prelegeri de estetica Ortodoxiei, 
Ediţia a II-a, Vol. I Teologie şi estetică; 2009; Ediţia a II-a, Vol. II Ipostazele artei; 2009; Sacrificiul, Roman, 
Ediţia a III-a, 2010, Lainici, Capodoperă a artei româneşti şi europene, 2011; Istoria literaturii dacoromane, 
Ediţia a II-a revizuită şi adăugită,  2013

Teologia ortodoxă şi arta cuvântului, Introducere în teoria literaturii, Vol. I, Aspecte generale, 2013, 
Vol. II, Genul epic, genul liric, 2013, Vol. III, Genul dramatic, Receptarea operei literare,  2013; Serile la 
Vulturești, nuvele și amintiri sentimentale, 2016; Dialoguri și meditații metafizice despre literatură, muzică și 
artele plastice, 2016; Icoane din trecut și de azi, Portrete, evocări, mărturii, , 2017

Discursuri, 2018; Nicolae Băciuț - Încercare de profil literar, 2018; O nouă luptă literară, Vol. I, Atitudini 
necesare, Vol.II, Acțiunea revistei Argeș, 2019; Lo Spazio e il Tempo, Milano, 2019; Biserici și mânăstiri 
ortodoxe, Romania, Orthodox Churces and Monasteries, Ediția a VI-a, engleză, germană, Ediția a VII-a, 
franceză, spaniolă, 2020.
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Tocmai îți scriam un mesaj când anunțul șoc m-a 
blocat. (24 martie 2020) Vecinul fratelui meu, Mihai 
Codrea, mi-a transmis condoleanțe. Pentru ce, am 
întrebat. Îmi pare nespus de rău, a continuat el, fratele 
dumneavoastră, prietenul meu cel mai bun, a decedat acum 
un sfert de oră! Am tras aer adânc în piept. N-am plâns, 
n-am țipat, am anunțat-o în șoaptă pe soția mea. Ce trist, a 
spus ea. O lume se prăbușea, dispărea odată cu el. Lumea 
mea interioară. Fusese reazemul meu, speranța, stânca pe 
care o știam neclintită, la bine, la rău, cel cu care dialogam, 
mai ales când mă cuprindea disperarea. Ultima vizită i-o 
făcusem pe la sfârșitul lunii februarie, îi adusesem cele 
două cărți ale mele, Ochi de jar și Cronica unei mari iubiri. 
Dă-le unui critic literar, unui prieten de-al tău, poate scrie 
ceva despre ele. Năică, o să dureze trei patru luni până o 
să apară ceva! Până atunci, ai mare grijă, niciun cuvânt 
pe teme politice, suntem monitorizați mai rău ca înainte de 
89! Am râs. Eu sunt prea puțin important să mă ia cineva 
în seamă. Și totuși, am adăugat eu, chiar pe site-ul poezie 
punct ro am texte cenzurate, refuzate pentru corectură, 
Tainica mea iubire, Eu pe cine votez și… Ne-am înțeles, îmi 
fac griji pentru tine, nimic politic! 

După o săptămână m-a sunat fratele meu. Năică, mi 
te-ai relevant ca un mare scriitor, e mult mai greu să scrii 

proză scurtă decât romane! 
Mulțumesc frumos, i-am răspuns. 
Eu îți mulțumesc, mi-ai oferit prilejul să te descopăr 

într-o altă ipostază. Mi-am zis în sinea mea, probabil nu va 
da cărțile mele niciunui prieten, critic sau redactor pentru 
a le comenta, câteva cuvinte frumoase nu îl costă nimic, 
așa că mi le-a spus. Fratelui meu i-a plăcut întotdeauna să 
vorbească în hiperbole. A continuat să-mi explice, ineditul, 
frumusețea prozelor mele. Nu am luat în seamă vorbele lui, 
am continuat în ritmul meu obișnuit, câteva ore pe zi în 
câmp la întins sârme, schimbat șpalierii rupți, alimentat 
albinele cu apă în două cauciucuri tăiate, privit minute în șir 
circulația la urdinișuri, adunat iarbă pentru găini, urmărit 
comportamentul celor patru cocoși unde ierahia este 
foarte bine păstrată. Conducătorul merge țanțoș cu turma 
după el pentru scăldatul în cenușă sau pentru scurmatul în 
grădină. De pe margine, la oarecare distanță, ceilalți trei 
privesc hulpavi găinile. Când, câte una se rătăcește sau 
rămâne stingheră, toți trei se reped s-o calce, primul care 
apucă este lovit cu aripile de ceilalți doi, iar din fundul 
grădinii apare și conducătorul care îl aleargă pe câte unul 
de chirăie, parcă l-a atacat uliul. Ca să n-o mai lungesc, 
preocupările amintite mai sus, reprezintă pentru mine o 
joacă, o evadare din realitatea cruntă care ne înconjoară. 

Am vrut să-ți spun cuvinte frumoase 
Nicolae DIACONESCU
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Surprinzător și în lumea plantelor am întâlnit o situație 
specială. Se spune și se cunoaște proverbul, capul plecat 
sabia nu-l taie! Dar cel care se comportă toată viața ca o 
slugă nici nu e mare brânză de capul lui. Eu am stat semeț 
în fața vremurilor, am învățat asta de la vița de vie! Dacă 
o lași să se dezvolte pe orizontală, aplecată, toate bolile o 
copleșesc, în special mana, și toamna nu ai ce să culegi. 
Așa că încerc să o dirijez pe vertical, bag lăstarii printre 
sârme, cât apuc! Discutam și prostii d-astea cu fratele 
meu. În seara aceea voiam să comentez un text care îmi 
plăcuse al doamnei Daniela Goea. N-am mai fost în stare. 
În miez de noapte nu mă lua somnul. Am spus de vreo trei 
ori tatăl nostru și probabil am adormit. Am visat frumos, o 
doamnă cu un chip suav mă alinta. Nu era soția, fiica, sora 
sau mama. Era o doamnă c-o infinită compasiune pentru 
mine. Dimineața soția m-a întrebat cum mă simt. Am visat 
frumos, o doamnă, nu știu cine era, îmi alina durerea. 

Apoi m-a sunat sora mea. Ea plângea, eu plângeam, 
nu am putut să comunicăm. Mi l-a dat la telefon pe Horia, 
fiul ei. Am reușit, printre sughițuri să-i spun. Când s-or 
liniști lucrurile ne-om strânge toți să ne luăm rămas bun 
de la el. Pentru că eram în plină pandemie. Pe fratele meu, 
scriitorul Mihail Diaconescu l-au însoțit pe ultimul drum, 
Corina, soția, Ioana o nepoată, doi preoți, dascălul și trei 
gropari. Au trecut zilele, săptămânile, lunile. Când m-am 
liniștit am început să rememorez întâmplările cu fratele 
meu, de ce reprezentase pentru mine reazemul, stânca, 
speranța. 

Singurele poezii pe care le-am învățat vreodată și 
pe care le știu și acum sunt Scrisoarea a treia de Mihai 
Eminescu și Lordul John de George Coșbuc. Se străduise 
fratele meu să le învăț ca să le spun la serbarea cu Moș 
Gerilă, eram în clasa întâi. Am început cu aplomb, De 
din vale de Rovine, Grăim Doamnă către tine… Doamna 
Margareta Constantinescu, învățătoarea, era în primul 
rând în sala Căminului Cultural din Vulturești, Argeș. 
Probabil de frică, (asta am înțeles mult mai târziu) a 
început să dea din mâini, să țipe, să tremure…S-a ridicat 
în picioare și s-a apropiat de scenă. Cine te-a învățat așa 
ceva, dă-te jos, imediat…Scandal, rumoare, am coborât 
ca în vis, am fost singurul copil care, atunci, la serbare, 
n-a primit biscuiți, covrigi și napolitane. Stam chircit în 
ultimul rând din sala Căminului Cultural și mă consideram 
cel mai rău copil din lume. Acasă, fratele meu îmi povestea 
Prâslea cel voinic și merele de aur eu eram în acea casă. 

Au trecut anii, trebuia să merg la liceu… 
Pe fratele meu, Tudor Vianu vrusese să-l oprească la 

catedră, asistent, dar avea un dosar prost, tata era chiabur 
și preot așa că a ajuns profesor la liceul Ștefan Iosif din 
Rupea, între Brașov și Sighișoara. Poate ăsta a fost norocul 
meu. Mihai ne-a luat pe mine și pe soru-mea Tatiana să ne 
întrețină. Mie mi se părea normal acest fapt, era fratele 
nostru mai mare și era dator să aibă grija noastră. El mi-a 

cumpărat uniforma de elev în clasa a VIII-a, primul palton, 
primii pantofi. M-a trimis într-o zi, toamna, să cumpăr 
cartofi, ceapă, varză, morcovi. La tarabe se vindeau și 
prune. Atunci, de altfel ca și azi, îmi plăceau foarte mult 
fructele. După ce am cumpărat ce mi se spusese nu mi-a 
rămas niciun ban! Mă învârteam pe lângă grămezile de 
prune, râmneam, nu îndrăzneam să cer. O bătrânică, 
văzând că mă tot întorc la taraba ei o fi înțeles dorința 
mea și mi-a dat câteva prune. I-am mulțumit frumos! Abia 
atunci am înțeles că fratele meu făcea un sacrificiu să ne 
crească. Dacă n-am fi fost în grija lui ar fi mâncat câte prune 
vroia! În liceu reprezentanții unei școli militare au vrut să 
mă recruteze, la fel securitatea, el mi-a spus, nu ești bun 
pentru așa ceva! La terminarea facultății mi-a aranjat să 
mă angajez la Fabrica de autoturisme Colibași, era doar la 
12 km de casa noastră din Vulturești. Cei de la ITB, RATB 
azi, m-au tentat cu o garsonieră în București și am uitat 
de promisiunea făcută părinților. Fratele meu înființase 
revista de cultură Argeș, era redactorul șef al revistei, avea 
notorietate pe plan local, avea o anumită trecere în fața 
organelor de putere. Năică, mi-a zis el, dacă tot ai renunțat 
la postul de la Colibași pentru București, fă cercetare, dă-ți 
doctoratul! După vreo șase ani de inginerie mi s-a propus 
simultan, fie un post de director la Liceul Energetic, fie un 
post de director la Muzeul Tehnic Dimitrie Leonida. Tot 
cu el m-am consultat. Năică, licee sunt sute, mii, Muzeul 
Tehnic e unul singur! Ca expert în patrimoniul tehnic 
național am avut de înfruntat mafia care înstrăina orice. Și 
înainte de 89 și după. Ca să mă potolesc!? mi s-a făcut un 
proces, civil și penal, lung, devastator pentru psihic, vezi 
textul publicat. Cine sunt! Și de data asta mi-a fost alături, 
a mers cu mine la un general și i-am expus problema. Ai 
primit vreo atenție, un cadou, ceva? Niciodată! În afară de 
un măr, o banană, o bomboană la ziua unor colegi, altceva 
nu am luat. E bine, o să ai puțin de tras dar or să te lase în 
pace! Ca supapă a neîmplinirilor, frustrărilor, scriam, mai 
bine, mai rău, mergeam la el să-mi spună o părere. Lasă 
scrisul în seama filologilor, tu ocupă-te de inginerie. Acolo 
strălucești! Enervat îl luam la rost, de ce nu protestezi și tu 
ca Mircea Dinescu, ca Brucan, ca…Singura formă reală 
de rezistență este prin cultură, eu scriu romane istorice și 
pun în gura personajelor, vorbe alese, frumoase, îmbrăcate 
în mănușă de catifea, valabile pentru orice timp. Fiind 
personaje istorice nu pot fi acuzat de atitudine subversivă, 
relația dintre putere și artist este totdeauna pe muchie de 
cuțit, în toate timpurile, adică și azi. 

P.S. 
La moartea fratelui meu au scris cu multă simțire 

Ilie Bădescu și Nicolae Băciuț. În timpul vieții Mihail 
Diaconescu a publicat 30 de cărți, a condus revista de 
cultură Argeș în două etape, a fost premiat de Academia 
Română, a fost tradus în germană, franceză, rusă, italiană.

ROMÂNI CARE AU STRĂLUCIT ÎN ULTIMA SUTĂ DE ANI



137Gândul Anonimului  Nr.  73-76    *     Anul  XVIII/Ianuarie-Decembrie 2020 

ACTUALITATE  ȘI  TRECUT  LA  LUNA

În preajma revoluţiei 
din 1848 autorităţile 

maghiare încearcă un paliativ, pentru 
dezamorsarea încordării sociale, prin 
introducerea urbariului din 1846 – 1848. 
Urbariul respectiv avea menirea să fixeze 
suprafaţa sesiei iobăgeşti şi să limiteze 
robota prestată stăpânilor de pământ 
la 2 zile săptămânal cu braţele, sau 
o zi cu atelajul.

– „Ţăranilor li se 
ofera în plus posibilitatea să 
răscumpere cu bani zilele de 
robotă”1. Măsura nu ameli-
orează cu nimic situaţia extrem 
de încordată. Dimpotrivă, manevrele nobi li mii pentru 
menţinerea vechilor orânduieli, exacerbează mai mult 
contradicţiile.

La începutul anului 1848 devenise clar – 
desfinţarea iobăgiei era unicul remediu pentru 
dezamorsarea rivalităţilor dintre iobagi şi stăpânii 
de pământ acumulate de secole. În acest sens se 
pronunţă ferm marea adunare a românilor de la 
Blaj din 03/15 mai 1848, care include ca obiectiv 
imediat în programul său – „Desfiinţarea iobăgiei 
şi împroprietărirea iobagilor, fără răscumpărarea 
pământului”. 

Odată cu trecerea timpului, pentru luneni este 
o mândrie să constatăm acum, că reprezentanţii lor în 
frunte cu preotul Nicolae Luneanu, judele sătesc Boar 
Toader şi iobagul Fetiţă Sandu prezenţi la întrunirea de 
la Blaj şi-au dat adeziunea la această istorică hotărâre, 
una din marile năzuinţe ale obştei săteşti. După cum 
nu le-a scăpat acestora nici un prilej din acel moment, 
pentru a traduce în fapt hotărârea în plan local. 

Dieta din Transilvania, forţată de împrejurările 
ivite, se întruneşte în grabă la Cluj în 29 mai 1848, 
pentru a discuta cererile ţăranilor iobagi români 
formulate la întâlnirea de la Blaj. După îndelungate 
1  Iosif Kovaci,- Desfiinţarea relaţiilor feudale din Transilvania, Cluj 
1973  p. 11

DESFIINŢAREA IOBĂGIEI
Fragment din cartea  

„Comuna Luna istorie. Tradiție și Adevăr pe Valea Arieșului”

Ion  MAZERE  LUNEANU

discuţii contradictorii, dieta neavând altă 
alternativă se vede obligată să voteze – „Legea 
desfiinţării iobăgiei, care va intra în vigoare la 
18 iunie 1848”2.

Principala prevedere a legii a fost 
după cum era firesc – „Robotele de pe 

pământurile urbariale se şterg, 
precum şi dijmele sau alte 
servituţii plătite în bani sau 
natură”3. 

Pământuri urbariale, 
în spiritul legii agrare din 
1848, erau considerate 
sesiile iobăgeşti sau jelereşti 
menţionate în urbiile nobililor, 
sau urbariile întocmite de stat, 

pentru care se plătea impozite către posesorii acestora.
Legea deşi nu declara împroprietărirea 

ţăranilor urbariali, lunenii aflaţi în această situaţie 
se considerau proprietarii fără echivoc pe loturile 
de pământ folosite, chiar înainte de apariţia legii în 
cauză. Acest sentiment firesc s-a cultivat în timp, 
deoarece ei foloseau loturile de pământ urbariale cum 
doreau şi dispuneau de recolta obţinută, după ce-şi 
plăteau obligaţiile faţă de stăpân.

Totuşi pentru aplicarea în practică a noii legi 
a fost nevoie să treacă peste trei decenii. În principal 
din cauza unor categorii de ţarani cu statut juridic 
altul decât cel urbarial, în complicatele relaţii feudale, 
contestaţi de nobili la dreptul de proprietate.

Diferite cerinţe procedurale vin şi ele să 
complice şi să prelungească în timp aplicarea legii. 
În stabilirea dreptului de proprietate s-au întâmpinat 
numeroase greutăţi îndeosebi ca urmare a lipsei 
urbariilor scrise la majoritatea nobililor. La Luna 
din cei aproximativ 16 nobili cu părţi de moşie în 
hotarul comunei, numai de la 5 nobili au rămas 
urbarii scrise. Poate unele s-au pierdut între timp. În 
orice caz putem fi siguri că nobilii   cu 1 – 2 supuşi 
nu au avut asemenea documente scrise, îngreunând 
2  Ibidem p 15
3  Legea Dietei Transilvaniei din 1848  p 11; Iosif Kovaci Ibidem

File de istorie
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astfel situaţia iobagilor în cauză. Complicaţii de altă 
natură apar dintr-o prevedere a legii amintite, care 
preciza – „Ţăranii urbariali sunt scutiţi de obligaţii 
feudale pentru loturile de pământ avute în folosinţă 
la 1 ianuarie 1848. Însă se ia de bază conscripţia 
CZIRANKI din 1819 – 1820”4,  precizându-se că 
ţăranii care la conscripţia din 1819 – 1820 au avut în 
posesia lor un lot de pământ mai mare decât cel din 
1848 şi pot face dovada că acesta le-a fost sustras pe 
diferite căi de către nobili, îl redobândesc. Asemenea 
situaţii erau destule, nu întâmplător a fost stipulată 
această menţiune, însă era greu de dovedit.

Câteva cuvinte se impun despre conscripţia 
CZIRANKI 1819 -1820, pentru a înțelege şi mai bine 
tâlcul precizării de mai sus şi implicaţiile de ordin 
practic în contextul legii agrare.

În primul rând conscripţia a fost întocmită 
de stat şi cuprindea pe toţi iobagii şi jelerii din 
Transilvania, obligaţiile feudale, valoarea sesiilor 
iobăgeşti şi pământurilor alodiale pe deţinători. 

Conscripţia CZIRANKI cu tot caracterul ei 
generalizat uniform, la toată populaţia Transilvaniei şi 
multiplele detalii stocate aparent în avantajul ţăranilor, 
este contestată de unii în ce priveşte obiectivitatea.

Criticii conscripţiei susţin, nu fără temei, măcar 
în parte, că la întocmirea acesteia de către stat, unii 
ţărani de teama impunerii la impozite mai mari, 
nu au declarat tot pământul ce-l aveau. Teama lor 
era alimentată şi de nobili, care priveau cu rezervă 
măsura iniţiată de către stat, după cum era de părere şi 
Gheorghe Bariţiu, citând spusele unor nobili adresate 
supuşilor – „Nu vedeţi ce vrea neamţul” – adică 
Împăratul Franscisc, iniţiatorul conscripţiei – „vrea să 
vadă câte loturi de pământ aveţi, ca să vă încaseze dări 
mai mari”. Astfel unele pământuri iobăgeşti au fost 
consemnate ca pământuri alodiale 5. 

Convenienţa aceasta între unii ţărani şi stăpâni 
de care nu ne îndoim era formală, deoarece ţăranii 
au rămas acceaşi proprietari şi îşi lucrau ca mai 
înainte lotul de pământ. Artificiul la care s-a recurs 
ar fi avantajat pe acei ţărani, numai în cazul când 
conscripţia era urmată de regularizarea impozitelor 
sporite proporţional cu pământurile deţinute de 
iobagii şi jelerii urbariali şi nu dezavantaja pe nobili, 
întrucât ei nu plăteau impozite după pământurile 
alodiale, inclusiv cele ţărăneşti consemnate sub titlul 
de pământ alodial.

La 1848 după apariţia legii agrare situaţia se 
schimbă. Nobilii se prevalează de artificiul de mai 
sus menţionat în scripte în perioada 1819 – 1820, 
4  Conscripţia Czirouki s-a înfăptuit la Luna în iunie 1820. Este ultimul 
recensământ de amploare în materie de posesiuni până la apariţia Legii 
agrare din 1848.
5  Gh. Bariţiu – Gazeta de Transilvania din 31 ianuarie 1853.

pentru a-şi justifica drepturile la pământurile alodiale 
deţinute de unii ţărani pe baza Conscripţiei amintite, 
punând la grea încercare pe mulţi foşti supuşi, care nu 
prea aveau ce face în faţa documentelor.

Presa şi intelectualitatea română demască acest 
aspect negativ al conscripţiei ce dezavantaja pe ţărani 
şi cereau îndreptarea sa. 

În acest context situaţia lunenilor care aspirau 
la dreptul de proprietate pe baza legii agrare asupra 
pământurilor avute şi lucrate anterior era următoarea:

a) Majoritatea iobagilor şi jelerilor aveau statut 
urbarial, respectiv dreptul la proprietate asupra lotului 
de pământ lucrat (sesia).

b) Alţi jeleri, nu puţini la număr, care au lucrat 
loturi din pământurile alodiale, sau a căror statut era 
nedefinit precis, dar au prestat robote şi alte obligaţii 
feudale ca şi urbaliştii au fost contestaţi de nobili de 
la dreptul asupra acestor pământuri.

Nobilii pretindeau astfel foştilor supuşi, fie 
să presteze în continuare robotă, sau dacă nu, să 
părăsească loturile respective. Situaţia creată a dat 
naştere la multe nemulţumiri, violenţe şi îndelungate 
procese urbariale între ţărani şi nobili. Câteva exemple 
sunt edificatoare.

La 1851, după trei ani de la desfiinţarea 
iobăgiei, Tulai Dumitru şi Pogăceanu Vasile din 
Luna se plâng guvernului din Sibiu cerând ca pentru 
pământurile folosite timp de 8 ani şi pentru care au 
prestat robotă moşierului Csiki Ladislau să nu mai fie 
obligaţi să presteze robotă în continuare şi să fie lăsaţi 
în stăpânirea acestor pământuri, întrucât, potrivit 
constituţiei din 4 martie 1849 şi a regulamentului 
publicat şi în româneşte, susţin ei, aceste pământuri li 
se cuvin lor, ei plătind şi impozit 4 florini de familie 
anual. Deşi aveau dreptate va mai trece încă ani până 
îşi vor vedea visul împlinit.

La 1853 disputa pentru pământ pe plan local 
cu nobilii continuă – „Mărgineanu Ioan, Stanciu 
Gheorghe, Adam Toma, Fetiţă Nuţ, Barta Todora, 
Stanciu Vasile, Nan Todora, Fetiţă Ioan, Duma 
Gheorghe si Căluşer Vasile din Luna, jeleri ai Br. 
Josica Imre, au înaintat majestăţii sale o petiţie, se 
menţionează în referatul, Sub–Cercului Vinţul de Sus, 
prin care au arătat că ei au prestat slujbe la fel ca şi 
iobagii după sesiile lor de jeleri şi cer ca pe aceste 
sesii din alodiatură să li se dea dreptul de proprietate”6 
Sub cercul Vinţul de Sus aşează protocolul privind 
cercetarea cazului pe teren la Luna, din care rezultă 
că jelerii respectivi au prestat robota aproximativ 15 
ani câte 30 zile în medie anual”.7

Comitatul Turda apreciază că – “ fiind vorba de 
6  A.S.C.f.T nr. 3362/1851 (filă de referat, original în limba germană).
7  Ibidem nr.  1940/1853 martie 4. Filă de referat original în limba 
germană
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pământuri alodiale în privinţa folosirii lor trebuie să se 
cadă de acord cu nobilul” 8. Foştii jeleri nemulţumiţi 
de răspunsul primit fac recurs şi disputele continuă.

Într-o situaţie similară se află şi jelerii luneni 
supuşi altui nobil, din câte reiese din raportul 
Subcercului Vinţul de Sus către cercul Turda – 
„Locuitorii din Luna: Boar Toader, Nan Vasile, 
Urcan Simion, Giurgiu Nicolaie, Barta Toma, 
Moldovan Gheorghe, Boar Ştefan, Rad Mihăilă, 
Nemeş Gheorghe, Cucerzan Gligor, Nemeş Floarea, 
Şpălnăcan Mihăilă, Nemeş Costan, Marc Ilie, Boar 
Constantin si Giurgiu Ilie au înaintat o petiţie către 
guvern privind litigiul lor urbarial cu contele Kemeny 
Samuel din Grind (Luncani) care a fost retrimisă 
pentru cercetare. Se constată că pământurile fiind 
alodiale, petiţionarii sunt  invitaţi să aştepte până la 
reglementarea definitivă a problemelor urbariale, 
când în privinţa dreptului de proprietate nu se vor mai 
ivi îndoieli” 9. Până atunci şi acestora după cinci ani 
de la apariţia legii agrare li se recomandă să cadă la 
înţelgere cu nobilul asupra robotei, prelungind starea 
de iobăgie.

c) Unii dintre iobagii  şi jelerii urbariali, care 
de fapt deveniseră stăpâni pe loturile  avute: Giurgiu 
Elisei, Martin Vasile, Moldovan Ioan, Giurgiu Simion, 
Giurgiu Gheorghe, Stanciu Ilie, Coltor Ioan, Petricaş 
Iacob, Petricaş Dumitru şi Stanciu Toma, mai lucrau 
în plus părţi de pământuri alodiale în special vii, 
cărora deasemeni li se refuză dreptul de proprietate 
asupra lor.

d) Altă categorie de jeleri erau aceia care în 
relaţiile cu nobilul, pentru serviciile făcute acestuia, 
în loc de salariu primeau dreptul de a lucra o sesie 
din pământurile alodiale, asupra cărora legea agrară 
nu se extinde. Un document din 1853 menţionează 
câteva asemenea cazuri. – “Tulai Gavrilă, Giurgiu 
Nuţ, Tulai Ilie, Boca Vasilică şi Tulai Gligor din 
Luna au înaintat o cerere suveranului cu privire la 
litigiul urbarial cu contele Kemeny Iosif. În urma 
cercetărilor s-a constatat: Girgiu Nuţ gornic (bercar) 
aparţinând lui Kemeny Iosif, de la care drept leafă a 
folosit o bucată de pământ şi o casă, pe care acesta 
o pretinde că îi revine de drept. Nobilul refuză, fiind 
pământ alodial. Pentru moment ambii au convenit 
că până la 1854 Giurgiu Nuţ să presteze 10 zile de 
robotă cu plugul, pentru a menţine terenul şi casa; 
Tulai Gavrilă din 1842 a fost jude domenial pe bază 
de contract, pentru care drept leafă a folosit o sesie 
iobăgească pe care acum o pretinde de drept. Nobilul 
susţine că sesia respectivă face parte din pământul 
alodial, deoarece până la 1848 Tulai Gavrilă nu a 
plătit impozit, o condiţie care i-ar da dreptul să o 
8  Ibidem nr. 2534/1853 aprilie 9.
9  Ibidem nr. 3952/1853; 3905/1851; 1096/1853; 171/1853.

stăpânească”. Sub Cercul Vinţul de Sus opinează în 
favoarea nobilului – „Tulai Ilie şi Tulai Gligor posedau 
în 1848 sesii nesupuse impozitului, împrejurare care 
pledează pentru caracterul de proprietate alodială a 
locurilor în litigiu. De aceea să fie obligaţi ca până la 
reglementarea definitivă ori să presteze în continuare 
4/5 din prestaţiile de până acum, ori să părăsescă 
sesiile, ceea ce ei refuză însă, susţinându-şi cauza. 
Boca Vasilică posedă o casă de pământ şi a preluat o 
proprietate alodială prin înţelegere, pentru îndeplinirea 
funcţiei de gornic şi prestarea de 52 de zile de muncă 
cu palma pe an, fără să plătească impozit ca un iobag, 
din această cauză pretenţia lui este nefondată. Deci, 
ori prestează în continuare obligaţiile asumate, ori va 
trebui să părăsească locul şi casa” 10, este de părere 
subcercul Vinţul de Sus.

Zeic Simion (Onu) era şi el ameninţat să fie 
dat afară din casă şi de pe lotul de pământ pe care l-a 
stăpânit ca şi tatăl său mulţi ani, drept salariu pentru 
funcţia de morar al contelui Kemeny Iosif la moara 
din Luna. Motivaţia aceeaşi, că sunt „proprietăţi 
alodiale, iar morarul n-a plătit impozit către stat după 
pământ” 11

„Lui Moldovan Nicolaie care avea casă pe 
pământ alodial al contelui Kemeny Iosif i s-a cerut 
să plătească 55 florini, ori s-o dărâme, opunându-se a 
fost condamnat la 3 zile arest”12 , pretenţia nobilului 
menţinându-se.

e) În afară de cei grupaţi mai sus de noi în 
categoriile a-d, mai era o categorie de luneni săraci 
denumiţi „colibaşi”, ca Suciu Ioan, colibaşul lui Josica, 
Imre vecin cu Hada Ioan, menţionat în conscripţia din 
1774, precum şi alţi săraci pe care Br. Josica Imre din 
Luna îi aminteşte la 1791 – „Săracii mei ce plătesc 
o taxă de 12-18 crăiţari”. Aceştia, în schimbul unor 
obligaţii, sau taxe, aveau dreptul la un loc de colibă 
şi un mic petec de pământ în jur. Şi asupra acestora 
legea agrară din 1848 nu se extindea.

Greutăţi mari întâmpinau iobagii şi jelerii a 
căror drept de proprietate era indiscutabil, în legătură 
cu: suprafaţa pământurilor, întrucât sesiile iobăgeşti 
nu erau egale; procurarea dovezilor scrise cerute de 
lege, pe care ţăranii le neglijau, în timp ce nobilii 
le procurau uneori, mituind autorităţile; precum şi 
existenţa unor datorii băneşti ale iobagilor faţă de 
nobili ş.a. Fiecare din cele de mai sus şi toate la un 
loc împiedicau parte din foştii iobagi să ajungă cu 
adevărat în stăpânirea tuturor pământurilor deţinute şi 
lucrate ani de zile.

Situaţiile se cereau totuşi clarificate cât mai 
urgent, întrucât ţăranii trebuia să primească şi 
10  Ibidem nr. 3990/1851. Filă de referat original în limba germană.
11  Ibidem nr. 3989. 4402/1851. File de referat, original în limba germană.
12  Ibidem nr. 576/1791. Original în limba latină
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dreptul de proprietate individuală asupra păşunilor, 
proporţional cu suprafaţa pământurilor urbariale ce-i 
reveneau. Prevedere stipulată şi ea în legea agrară 
din 184813. Tergiversarea lichidării litigiului dintre 
iobagi şi nobili, îndepărta împroprietărirea ţăranior cu 
păşuni. Cum de fapt s-a şi întâmplat din moment ce 
“la 1870 după 22 de ani, Tribunalul urbarial din Cluj 
cere comitatului Turda spre consultare, documentele 
cu privire la împărţirea hotarului comunei Luna la 
1798, deoarece în procesul urbarial în curs, privind 

separarea păşunei din comună s-a ivit necesitatea 
unor clarificări anterioare” �.

Se cunoaşte la Luna, izlazul a fost stabilit 
şi delimitat la 1798 în suprafaţa de 250 iugăre, cu 
dreptul de a fi folosit de vitele sătenilor, dar şi de 
vitele de jug ale nobililor. Acum se pune problema 
separării lui de izlazul nobililor şi stabilirea părţii 
de drept din cel rămas fiecărui ţăran, proporţional cu 
valoarea sesiei ce o poseda. Cei care nu aveau dreptul 
la pământ proprietate, nu aveau dreptul nici la cota 
parte din izlaz.

În aceste condiţii izlazul chiar dacă rămâne 
pentru comunitatea sătească un lot comun, proprietarii 
de sesii îl foloseau în baza dreptului lor de proprietate, 
iar ţăranii ce nu posedau pământ şi aveau vite, atunci 
şi ulterior erau obligaţi să plătească accesul la izlaz 
sub forma unei taxe, cunoscută mai târziu în limbajul 
local sub denumirea de “iuş”.

Pentru a grăbi rezolvarea litigiilor şi a 
disputelor dintre foştii iobagi şi nobili pe tema 
dreptului la proprietate, Curtea imperială intervine cu 
“Patenta din 1854”, prin care lărgeşte conţinutul legii 
agrare din 1848. Monarhia avea şi ea interesele ei, în 
vederea introducerii unui nou sistem de impozite. În 
acest scop statul trebuie să ştie cât mai repede, care 
sunt suprafeţele de pământ ale fiecărui ţăran şi nobil. 
După aceste clarificări urma să fie impuse cu impozit 
pentru prima dată şi pământurile nobililor. Astfel, 
delimitarea lor devine o preocupare pe lângă interesul 
părţilor, iobag-nobil şi a organelor administrative de 
stat. În acest context, patenta din 1854 defineşte mai 
clar – proprietatea urbarială, care trebuie să devină 
proprietatea ţăranului. Proprietăţi urbariale erau 
considerate acum toate terenurile aflate în folosinţa 
foştilor iobagi şi jeleri la 1 ianuarie 1848; precum 
şi cele răpite de către nobili între 1 ianuarie 1819 – 
1848. Patenta considera drept proprietate urbarială 
şi parcelele de pământ intrate în posesia iobagului în 
perioada 1819 – 1848, dacă aceştia plăteau după ele 
impozit şi servicii moşierului, precum şi pământurile 
considerate urbariale în virtutea vechilor legi, chiar 
dacă acestea nu figurează în conscripţia din 1819 
13  Ibidem nr. 1317/1870 aprilie 26. Original în limba maghiară

– 1820. E vorba aici de pământurile nedeclarate de 
ţărani, indiferent dacă au fost cuprinse în conscripţia 
Cziranki ca pământuri aloidale, numai că trebuie 
dovedit că s-a plătit prestaţia faţă de stăpân. Astfel 
patenta pune capăt multor neînţelegeri cu stăpânii, 
chiar dacă continuă să mai rămână încă destule 
aspecte insolubile.

Patenta din 1854 interzice nobililor dreptul de 
a alunga de pe moşiile lor pe jelerii alodiali, care nu 
se încadrau în nici una din reconsideraţiile amintite. 
Jelerii alodiali în schimb aveau posibilitatea să-şi 
răscumpere pământul cu suma valorând de 16 ori 
valoarea obligaţiilor plătite obişnuit nobilului anual, 
pentru acele pământuri.

În această situaţie se află pe puţin 45 luneni 
cunoscuţi din documente, fără a putea şti câţi şi cât 
din pământurile revendicate au putut fi răscumpărate. 

Patenta vine şi în favoarea nobililor, precizând 
că pământurile răpite de ei iobagilor înainte de 
1819 rămân ale lor definitiv. Aici intră o parte din 
pământurile răpite de familia Br. Josica în hotarul 
comunei Luna pentru care s-au purtat mulţi ani 
procese cu obştia sătească, ca şi “pământul ce li s-a 
luat de nobili cu 45 ani în urmă cu ocazia împărţirii 
hotarului, iar comunitatea din Luna a pretins să i 
se restitue” �, dar pe care acum îl pierd în favoarea 
nobililor. Firesc nedreptatea suportată şi cu acest 
prilej va rămâne alături de altele, una din cauzele 
pentru care sătenii, pe timpul revoluţiei din 1918, au 
atacat cu atâta vehemenţă castelul moşiei din Luna, 
încât au desfiinţat-o complet.

Problemele neclarificate şi după aceste precizări 
urmau să fie rezolvate conform prevederilor patentei 
prin înfiinţarea unor tribunale urbariale în funcţie din 
1858, care vor hotărî asupra fiecărui caz în parte.Până 
atunci cei aflaţi în litigiu de nerezolvat, urmează să-şi 
formuleze pe bază de dovezi cazurile susţinute şi să le 
înainteze tribunalelor spre rezolvare.

Nu cunoaştem cu certitudine câte cazuri au 
făcut obiectul rezolvării pe această cale. Se pare însă 
că actul de proprietate, a urbaliştilor din Luna, cerut 
Comitatului Turda abia în 1870 e posibil ca aceştia să 
fi fost numai unii care au făcut obiectul îndelungatelor 
procese urbariale:

- Mazăre Nicolae  –  nr. casei 255;
- Văduva lui Martin Gheorghe –  nr. casei 113;
- Barta Mitru –  nr. casei 147;
- Boar Mihăilă 1 Ştefan – nr. casei 152;
- Inocan Samoilă –    nr. casei 180;
- orfanii 1. Hăşmăşan Nic. –   nr. casei 187;
- Marc Simion –   nr. casei 183;
- Drevar Mitru –    nr. casei 182;
- Dic Simion –    nr. casei 30;
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- Boar Toader 1 Ştefan –   nr. casei 152” �

Concomitent cu verdictul judecătoriilor 
urbariale, aveau loc comasarea loturilor de pământ, ca 
o expresie finală a împărţirii şi separării pământurilor 
ţărăneşti de către moşiile nobililor. Comasarea 
se impunea şi din punct de vedere al organizării 
teritoriului pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 
folosire cât mai eficientă a pământului. Să ne amintim 
că la 1774 de când avem conscripţii mai detaliate, o 
sesie iobăgească la Luna în valoare de până la 20 de 
iugăre era formată din aproximativ 28-30 parcele. 
Prin comparaţie, ţinând seama de împărţirea ultimelor 
pământuri comune la 1798 şi alte evoluţii ulterioare,  
e posibil ca o sesie să fi ajuns să se constituie la 1848 
în medie din 30-35 parcele. Extrem de multe. Nu 
întâmplător comasarea se impunea fie şi numai din 
acest considerent.

Totuşi, comasarea loturilor de pământ fiind 
legată de epuizarea litigiilor cu nobilii, lunenii au 
amânat-o cel mai mult, până au câştigat tot ce se putea 
câştiga din pământurile la care au sperat în dispută cu 
aceştia.

Atmosfera încordată în jurul luptei ţăranilor 
pentru pământ este foarte bine remarcată de ziarul 
Koloszvari din 9 ianuarie 1859. Comasarea întâmpină 
rezistentă, din cauză că multe procese urbariale au 
fost pierdute de ţărani. „La Hărăstas (Călăraşi), spre 
exemplu, comasarea a început în aprilie 1859, iar la 
împotrivirea ţăranilor, autorităţile au folosit forţa, 
aceştia s-au răzvrătit dând foc caselor proprietarilor.”

„În 1860 comasarea s-a încheiat la Hădăreni, 
Luncani, Câmpia Turzii, Triteni, Ceanul Mare. În 
curs de comasare se găseau comunele: Chimitelnic, 
Lehniţa, Turda, şi Iacobeni” 14. Comuna Luna 
nici vorbă să accepte începerea comasării. Fără 
îndoială, dificultăţi multiple şi ambiţii ale ţăranilor 
fără precedent, au stat la baza amânării comasării 
pământurilor cu încă peste două decenii, în raport 
cu satele din jur, din moment ce la 1882 lunenii îşi 
justifică cererea de a primi ca preot pe Pop Simion, 
notarul cercual din comuna Petridul de Mijloc astfel 
– „Îl cerem de preot pe Pop Simion pentru că e un 
bărbat de al cărui caracter şi însuşiri cunoscute avem 
nevoie acuma, când comasarea teritoriului comunei 
noastre ne insuflă cea mai serioasă îngrijorare. 
El (Pop Simion) ar fi în stare de a apăra cu felul şi 
cunoştinţele sale îndeobşte cunoscute interesele 
comunei” � susţineau lunenii în cererea lor semnată 
de peste 150 de localnici. Motivaţia citată ne scuteşte 
de alte comentarii pentru că scoate în evidenţă cum 
nu se poate mai fidel, că opţiunile pentru pământurile 
la care aveau dreptul ţăranii la noi, au fost susţinute 
14  Iosif Kovaci, Idem  p 119

cu multă tenacitate, pe toate planurile, într-o lungă 
perioadă de timp. Etapă în care unii dintre iobagi 
au cedat fizic, fără să aibă fericirea să-şi vadă visul 
împlinit, lupta fiind preluată cu aceeaşi fervoare de 
urmaşi.

Cât pământ au primit ţăranii după revoluţia din 
1848, până la terminarea comasării nu cunoaştem. Un 
document centralizator deocamdată ne lipsește. Cu 
toate acestea suprafaţa pământurilor care au revenit 
lunenilor după desfiinţarea iobăgiei o estimăm, 
folosind documente ceva mai vechi, la aproximativ 
1400 – 1600 iugăre.

În concluzie, desfiinţarea iobăgiei la Luna, 
inaugurată de revoluţia din 1848 s-a dovedit un proces 
complicat şi anevoios în confruntarea foştilor iobagi 
cu nobilii, care a durat peste trei decenii.

Ultimul act al lichidării vechilor relaţii feudale 
a fost comasarea multiplelor parcele de pământ în 
loturi mai mari şi separarea proprietăţilor ţărăneşti, 
inclusiv izlazul, de moşiile nobililor. Comasarea 
pământurilor a creat ulterior condiţii mai bune pentru 
valorificarea superioară a loturilor astfel create, prin 
alternarea semănăturilor cu ogorul negru, odată la trei 
ani, iar mai târziu folosirea maşinilor.

Totuşi împroprietărirea ce a urmat legii agrare 
din 1848 nu rezolvă problema pământului râvnit de 
către ţărani cu atâta ardoare decât în parte. Afirmaţia 
are la bază faptul că nobilii rămân în continuare 
stăpâni ale unor mari latifundii funciare acaparate 
anterior de regulă prin forţă, în timp ce aproape 
jumătate din sătenii fără pământ în folosinţă (sesii) 
anterior legii agrare, în postura de jeleri alodiali, slugi 
domneşti, sau pur şi simplu angajaţi la diferite munci 
cu braţele, nu au beneficiat de nici o palmă de pământ 
Din rândul acestora şi al altor proprietari cu pământ  
mai puţin, dar cu copii mulţi, a căror loturi prin 
împărţire şi reîmpărțire, s-au fărâmițat, apare marea 
masă a ţăranilor săraci de la sfârşitul secolului XIX şi 
începutul secolului XX.

Şansa acestor ţărani săraci rămâne de fapt 
aceeaşi, de a continua să slugărească pe pământurile 
marilor latifundiari străini, cu braţele, sau prin 
preluarea de parcele de pământ pentru lucru în forma 
generalizată ulterior „în parte” adică ½ din produse 
pentru moşier. Ulterior, alţi ţărani copleşiţi de dări, 
obligaţii comunale şi militare, treptat ajung în aceeaşi 
stare economică ca şi mai înainte, dacă nu chiar 
mai rău. În aceste condiţii, apare acea diferenţiere 
evidentă, în timp ce unii prosperă lent, dar prosperă, 
marea majoritate a ţăranilor săraci se înmulţeşte.

Ion Mazere Luneanul
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Răsunetul
Cotidianul bistrițenilor de oriunde

Drum bun, domnule profesor!
Ion Urcan, scriitor profesionist şi ilustru 

dascăl de limba şi literatura română, a trecut pragul 
veşniciei!

Sâm, 03/21/2020 - 16:57

Învăţământul bistriţean a pierdut, azi, un ilustru 
profesor de limba şi literatura română, Ion Urcan. 

Un telefon venit de la scriitoarea şi profesoara Ileana Urcan, 
soţia domnului profesor, a adus o veste tristă: inima lui Ion 
Urcan a încetat să mai bată, azi, la Spitalul din Bistriţa. 

Ion Urcan (21 septembrie 1955, Luna, jud. Cluj - 
21 martie 2020, Bistrița). Liceul la Câmpia Turzii, secţia 
umanistă (1974). Facultatea de filologie a Universităţii 
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, specialitatea Limba şi 
literatura română – Limba franceză (1979). Redactor la 
revista Echinox (1976-1979). Între 1990-1994, activitate 
publicistică în presa locală (Bistriţa). Doctor în filologie la 
UBB, cu o teză dedicată lui Ion Budai-Deleanu (2002 – 
îndrumător: V. Fanache). A fost profesor la Colegiul Infoel 
Bistriţa. Între 2004-2008, lector asociat la Universitatea de 
Nord Baia Mare. Între 2008-2009, inspector de specialitate 
la ISJ Bistriţa-Năsăud. 

A fost membru al Uniunii Scriitorilor din România. 
Volume: A publicat Ad usum Delphini, Ed. Echinox, 1994 
(versuri); Opera literară a lui Ion Budai-Deleanu, Ed. 

Casa Cărţii de Ştiinţă, 2004; Contexte ale Ţiganiadei, Ed. 
Paralela 45, 2010; O seară la restaurant, Ed. Charmides, 
2016 (versuri). 

A semnat versuri, eseuri, cronici literare şi interviuri 
în revistele Echinox, Apostrof, Vatra, Tribuna, Familia. 

Bunul Dumnezeu să-i aşeze sufletul în rândul celor 
drepţi! Condoleanţe doamnei Ileana Urcan ! 

Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România 
anunţă cu tristețe stingerea din viaţă a echinoxistului Ion 
Urcan, critic și istoric literar, poet, specialist în opera lui 
Ion Budai-Deleanu. 

Odihnească-se în pace! 

Preşedinte Irina Petraş 

„În nopţile mele de nesomn,/ Singur, vegheat de 
gândul morţii,/ Îmi imaginez uneori ADN-ul patern,/ 
Spirala răsucită a cromozomului Ygrec/ Clătinându-
se oarbă spre cer/ Ca un monstruos vierme abisal/ Ce 
bolboroseşte întruna,/ Fără să ştie vreodată de ce.”

Referinţe critice: 

Deloc intimidat de bibliografia critică relativ 
bogată a temei sale, Ion Urcan reia lectura operei lui Ion 
Budai-Deleanu încercând (și reușind) să facă un important 
pas mai departe, abordând-o dintr-o înnoită perspectivă 
interdisciplinară, ce profită de pe urma celor mai noi 
cercetări privitoare la societatea și cultura ardeleană a 

IOAN URCAN
- O FLACĂRĂ CARE S-A STINS - 

Semnează versuri, eseuri, cronici literare şi 
interviuri în revistele Echinox, Apostrof, Vatra, Tribuna, 
Familia. masonice apar motivate și în plan social-
naţional, în relaţie cu acelaşi spaţiu european. Analiza 
mereu pătrunzătoare și foarte nuanţată a textelor pune 
în evidentă multiplele ipostaze ale scriitorului: poetul 
epic și liricul meditativ, moralistul, poetul satiric și 
ideologul, dramaturgul, poetul comic și cel didactic. Cu 
o solidă baza documentară, uzând de un instrumentar 
filologic, de critică și istorie literară perfecţionat, noua 
cercetare consacrată autorului Tiganiadei  este de 
așezat printre cărţile de referinţă, nu doar de excelent 
nivel ştiinţific, ci și scrise cu un remarcabil talent, 
animat de acea „simpatie pătrunzătoarea” care asigură 
comunicarea ideală dintre interpret și partitura propusă 
de texte. (Ion Pop)

Portrete de luneni
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epocii, din perspectiva „duratei lungi”, a unei istorii a 
mentalităţilor. Istoricul literar urmărește foarte atent 
formaţia intelectuală a scriitorului, ce asimilează elemente 
de clasicism tardiv, contaminat de baroc și de criticismul 
iluminist, însă fără posibilităţi de raportare la o tradiţie 
literară românească substanţială, fapt care-i evidenţiază 
caracterul de genială „excepţie” în context. Situarea 
între „tradiţii, modele, ideologii” diverse invită și la o 
anumită necesară relativizare a încadrărilor tipologice, 
dat fiind ceea ce autorul numește „climatul eclectismului 
estetic de la cumpăna secolelor XVIII-XIX, îndeosebi 
acela al culturilor central și est-europene”, invitând și la 
diversificarea „cheilor de lectură”. Întoarcerile spre mitic, 
ocult, ezoteric, magicul folcloric, adeziunea la societățile 
masonice apar motivate și în plan social-naţional, în relaţie 
cu acelaşi spaţiu european. Analiza mereu pătrunzătoare 
și foarte nuanţată a textelor pune în evidență multiplele 
ipostaze ale scriitorului, poetul epic și liricul meditativ, 
moralistul, poetul satiric și ideologul, dramaturgul, poetul 
comic și cel didactic. Cu o solidă bază documentară, uzând 
de un instrumentar filologic, de critică și istorie literară 
perfecţionat, noua cercetare consacrată autorului Țiganiadei 
este de așezat printre cărţile de referinţă, nu doar de excelent 
nivel ştiinţific, ci și scrise cu un remarcabil talent, animat 
de acea „simpatie pătrunzătoare” care asigură comunicarea 
ideală dintre interpret și partitura propusă de texte. Ion Pop

Este locul să spunem că poemele lui Ion Urcan, 
în ciuda unor infuzii de luciditate intelectuală, nu sunt 
cugetări poetice, dar este neîndoios că ele invită la cugetare. 
Notațiile poetice incită, imaginea unei lumi în care sacrul 
nu mai este un reper spre care ființa omenească să aspire, 
căruia să-i ceară ocrotire, este de natură să neliniștească. 
Detașarea poetică duce la toleranță, la un univers din care 
divinitatea nu lipsește, ci își pierde consistența. Interesul 
pentru omenesc este deasupra aspirației spre puritatea 
sacră: „Mulți oameni se bucură/ De această făgăduință 
absolut irațională/ Ca de nădejdea sfântă a Raiului.// Eu, 
unul, Doamne, nu mi-o doresc/ Și nicidecum n-o aștept./ 
Am auzit mereu despre Tine/ Că ești un stăpân milostiv și 
preadrept,/ Care, după ce robul Tău și-a trăit viața toată/ 
Becisnic, flămând și în zdrențe,/ Nu-l vei aduce înaintea 
Înaltei Cumpene/ În veșminte de mire/ Și cu floarea bucuriei 
în piept.” (Judecata de apoi) Alteori, nota creștină vine ca 
o poveste din bătrâni, nu lipsită de înțelepciune: „Dragi 
copii,/ Numai bunul Dumnezeu știe ce ne așteaptă,/ Numai 

El ne-a văzut fiecăruia nașterea și moartea,/ Încă dinainte 
de întemeierea lumii./ Totuși, pe cât ne stă în putință,/ Și 
noi, oamenii, trebuie să încercăm/ Să întrezărim prin ani 
ceea ce ar putea urma.” (Lecția de română) Toate acestea 
se petrec pe fondul unei deteriorări ireversibile a tot ce 
înseamnă valoare umană. Excepție face pescuitul, mai mult 
un ritual decât o îndeletnicire, o rară inițiere într-o lume 
bănuită a purității. Andrei Moldovan

O lucrare minuțioasă, în care profesorul Urcan 
atinge foarte multe puncte neexploatate până acum, de la 
lirismul solar la cel bucolic, erotic, magic, la recuperarea 
originilor și obsesia inițiatică a epocii. Amplul studiu se 
încheie cu un text în care este zugrăvit, așa cum poate 
nu l-am cunoscut niciodată, portretul lui Herr Landrath 
Johannes Buday […] Studiul lui Ion Urcan este unul dintre 
cele mai bine integrate în domeniul criticii, fiind fără doar 
și poate un reper pentru studierea operei Țiganiada. Menuț 
Maximinian

Ion Urcan realizează o abordare completă a celor 
două poeme, Țiganiada și Trei viteji, fără a fi tentat, din 
fericire, de tipicul monografic. Acesta ar fi solicitat un alt 
tip de discurs istorico-literar. Opțiunea are drept parametri 
centrali, mai întâi, un studiu asupra imaginarului românesc 
din Ardealul epocii, întregit cu o sumă de considerații 
pe marginea statutului elitei intelectuale (scriitoricești) 
tot de atunci. Acestea sunt premisele, dispuse în chip 
de introducere. […] Cel mai original capitol este acela 
dedicat tradițiilor, modelelor și ideologiilor Țiganiadei. 
Aici, Ion Urcan abordează probleme esențiale pentru 
situarea istorico-literară și comparatistă a operei lui Budai-
Deleanu, precum modalitățile de raportare la eroi și la 
eroic, la exemplul oferit de Tasso ș.a.m.d. Mai mult decât 
în alte capitole, se remarcă familiarizarea cu multitudinea 
de probleme pe care le ridică exegeza textelor. Secolul al 
XVIII-lea păstra încă o puternică încărcătură de trimiteri 
la imaginarul și la mentalitatea feudală, chiar la acelea ale 
Evului Mediu, de care autorul Țiganiadei se folosește atât 
în cheie serioasă, cât și în cheie parodică. Era nevoie de un 
adevărat hermeneut, priceput nu numai în jocuri și aluzii 
filologice, dar și în heraldică, istorie, ezoterism, teologie, 
masonerie, etnologie. Se pare că Ion Urcan este un astfel 
de cercetător al țesăturii și urzelii care constituie cheia de 
înțelegere adecvată a capodoperei ardelene. Dan Mănucă
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În c e p u t u l 
lunii martie 

1968. Peste câteva 
zile urma 8 martie 
„Ziua Femeii”. Pentru 
ora de dirigenție la 
clasa a VI-a B, de la 
școala din comuna 
Luna, județul Cluj 
era planificată tema: 
„Ne iubim părinții ? 
Cum dovedim?”. În 
dialogul cu elevii, 
dirigintele a condus 
spre o concluzie că 
a-ți asculta părinții, 
a-i respecta și a-i 
iubi este o datorie 
a fiecărui copil. Li 
s-a sugerat elevilor 
că 8 martie  este 
un prilej să-și arate 
dragostea pentru 
părinți, în special 
pentru mame, iar ca dovadă a aleselor sentimente li 
s-a propus să caute, pentru felicitare,  expresii care 
mângâie sufletele. După o săptămână, când mai erau 
trei zile până la serbare, profesorul a recurs la un 
sondaj  pentru a afla în ce măsură elevii s-au pregătit 
pentru tema care li se sugerase. Cam toate felicitările 
conțineau declarații de iubire și ascultare…

În acea clasă era și elevul Urcan Ioan, orfan de 
mamă de când el se găsea în grupa mare la grădiniță. 
Acest fapt îi scăpase din vedere dirigintelui care 
asculta acum citindu-se o poezie intitulată „Mama”, 
creație a elevului orfan spre a fi dăruită mamei sale 
plecată de șase ani în veșnicie. Când termina lectura, 
cititorul scălda în lacrimi ultimele cuvinte iar colegii 
lui și profesorul-diriginte exprimau printr-o tăcere 
apăsătoare compasiunea colectivă față de sufletul 

rănit al autorului.
În dimineața 

zilei de 8 martie, 
poezia  a fost 
publicată la „Gazeta 
de perete” spre a 
fi citită de elevii și 
dascălii școlii. Era 
debutul literar al lui 
Nelu Urcan, așa îl 
apelam toți în acea 
vreme.

În luna aprilie 
a urmat concursul 
de literatură al 
pionierilor. După 
corectarea lucrărilor, 
de la cele trei școli 
de pe raza comunei, 
a fost trimisă pentru 
faza județeană 
poezia „Mama” de 
Ioan Urcan.

Prin luna iulie 
am fost anunțați de la Consiliul Național al Pionierilor 
că elevul Urcan Ioan este premiat pentru poezie și 
drept recompensă va participa, gratuit, în tabăra de 
creație de la Homorod. 

După întoarcerea din tabără, mi-a povestit 
cu încântare că în timpul unei plimbări recreative 
scriitorul Constantin Chiriță , autorul romanului 
„Cireșarii”, trecându-i brațul pe după umeri, i-a lăudat 
poezia pe care o citise bucurându-se că și Nelu Urcan  
citise Cireșarii.

Cu toate că Cercul de literatură din școală era 
format doar cu elevi ai claselor a VII-a și a VIII-a,  
președintele l-a invitat și pe Ioan Urcan la ședințele 
cercului. Acesta citea frecvent din creațiile sale , 
bucurându-se de aprecierea colegilor mai mari. Și 
în prezent cochetează cu literatura foști membri 

IOAN URCAN
(21septembrie 1955, Luna - 21 martie 2020, Bistrița)

Portrete de luneni

Nicolae DAN
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ai cercului de atunci, Livia Baciu (Țilea), Viorica 
Hudrea (Fetița), Margareta Giurgiu, Gheorghe Indre, 
Lucia Păcurar și alții.

Poezia premiată este inspirată din situația reală 
în care  Ana Urcan, mama lui Nelu bolnavă la pat 
fiind, chema copilul lângă ea și-l îndruma arătându-i 
cu acul cum se scriu literele și cifrele:

”Cu slabele-i puteri de om bolnav
Îmi arăta cu acul pe-o hârtie
O literă sau cifră cum se face
Și de la ea-nvățai astfel a scrie…”

Pe lângă faptul că era un elev foarte bun la 
învățătură, citea multă literatură, Nelu era permanent 
preocupat să-și îmbogățească orizontul cunoașterii în 
diverse direcții. La bibliotecă zăbovea mult, insistând 
să împrumute cartea dorită (în acea perioadă aveam și 
sarcina de bibliotecar). Într-o zi a insistat până a găsit 
cărțile „La Medeleni” de Ionel Teodoreanu și „Singur 
pe lume” de Hector Malot. Citea în totalitate cărțile 
recomandate în listele de lectură suplimentară. Cărțile 
de povești nemuritoare, Marile legende ale lumii, le 
citise începând din clasele primare  a V-A și a VI-a.

Toate titlurile din care în cărți erau doar 
fragmente le citea în totalitate, opere din clasicii 
literaturii române, Slavici, Sadoveanu, Rebreanu ș.a..

Din literatura universală potrivit vârstei avea 
preferință pentru Jules Verne, Charles Dickens, Mark 
Twain. Poezia era genul literar preferat de Ioan Urcan 
, cu predilecție pentru poezia în formă clasică. 

Tot ce însemna cuvânt tipărit îl atrăgea, fapt 
care se reflecta în fraza șlefuită ce se observa în 

timpul exprimării orale și scrise. Frecvent în spațiul 
panoului de perete intitulat „Limba noastră-i o 
comoară” apăreau creații ale protagonistului acestei 
caracterizări între care și versuri ocazionale cum sunt 
cele care alcătuiesc moto-ul de pe tabloul de absolvire 
a cursurilor Școlii generale din Luna de către promoția  
sa:

”Cu brațele și mintea azi omul zămislește
Mașini care să-l poarte pe suprafața Lunii,
El dă viață stâncii atunci când dăltuiește,
Natura o supune cu arma rațiunii”

Străduindu-mă să realizez o portretizare cât 
mai apropiată de realitate a lui Ioan Urcan, distinsul 
meu elev, am apelat la foștii lui colegi de clasă pentru 
a creiona și ei chipul celui plecat spre veșnicele 
lăcașuri.

În concluzie, afirm cu hotărâre că Ioan Urcan, 
în condiții adeseori vitrege, a realizat o admirabilă 
ascensiune profesională și, cu toate acestea, a rămas 
în memoria noastră un exemplu de om smerit.

Nicolae Dan

***

Dintre evocările pline de iubire colegială, 
făcute de cei care au fost alături de Nelu pe parcursul 
a 8-10 ani am ales-o pe cea primită de la premianta de 
necontestat a clasei, DOINA CĂLUȘER –BALACI. 
Redau  în întregime , această evocare sentimentală 
intitulată IN MEMORIAM IOAN URCAN.

      

Anton RAȚIU, 
CATEDRALĂ
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Doina (CĂLUȘER) BALACI

Când m-a anunţat Domnul profesor Nicolae Dan că loan Urcan a trecut în 
eternitate, am simţit o mare durere sufletească şi un acut sentiment de vinovăţie - 
prea am lăsat viaţa să mă desprindă de colegii care mi-au fost multă vreme prieteni 
apropiaţi şi dragi.

Am plecat de acasă, din sat, şi am luat cu noi lecţiile învăţate. Chipurile 
dragi le-am purtat mai mult în gândurile noastre şi mai puţin în cuvintele noastre şi 
în întâlnirile noastre. Şi vine o zi în care îţi dai seama că multe lucruri au rămas 
nespuse. Şi s-a făcut prea târziu şi „timpul nu a mai avut răbdare”.

Înainte de a-mi deveni coleg de şcoală generală (în anul 1962), Nelu mi-a 
fost prieten de copilărie. Eram la a treia generaţie de prieteni: bunicii, părinţii şi 
apoi, noi.

Casa bunicii mele era aşezată lângă casa bunicii lui. Nelu venea la bunica 
sa, Ileana lui Bila, şi la verişori, iar eu locuiam la bunica, Măria lui Petru Sânii, în 
timp ce părinţii mei construiau casa familiei în altă parte a satului. Ne întâlneam la 
joacă şi ne bucuram. Eram amândoi fragili fizic, mai vulnerabili şi mai retraşi de ceata copiilor zburdalnici. 
Ne înţelegeam bine. De multe ori ne reprimam imboldul copilăresc pentru joacă pentru a asculta povestiri 
adevărate din viaţa satului, depănate de bunicile noastre.

Cei mai mulţi dintre noi ne amintim cu emoţie şi nostalgie de cea mai frumoasă dintre lumi: a copilăriei. 
De ataşamentele şi de prieteniile din vremurile de demult

Dar, cu loan Urcan viaţa n-a fost bună. La vârsta copilăriei, 1-a rănit în cel mai dureros chip, răpindu-i 
mama.

Cât de greu trece un suflet de copil printr-o asemenea traumă! Cât de greu poate fi să aduni putere şi să 
mergi mai departe! Să-ţi găseşti un echilibru’.

În casa bunicii mele, pe peretele din camera mare, era aşezată la loc de cinste şi privită cu mărgăritare în 
ochi, o cusătură, cu fir de culoarea viorelelor pe suport de pânză albă, cu versurile: „Păunaşul codrilor / Spune-
mi de cine mi-e dor...”

Era presărată cu flori din lacrimi şi dor de copiii săi, de către mama lui Nelu, în timp ce era bolnavă şi 
internată vreme îndelungată la spital. I-a dăruit-o bunicii mele pentru aducere-aminte.

Pe lângă familie, pe Nelu 1-a sprijinit sufleteşte şcoala: dascălii şi colegii. Dascăli din sorgintea aleasă 
a domnului Trandafir, cu vocaţie şi dăruire: Doamna învăţătoare Valeria Ibănescu şi Domnul profesor Nicolae 
Dan. Şi colegii sensibili şi buni. Eram copii cu sete de cunoaştere şi pasionaţi de şcoală. Şi, poate, chiar prea 
competitivi. Aveam idealuri, entuziasm şi mult respect pentru dascălii noştri. Erau vremuri pe care le înţeleg 
bine cei care le-au trăit.

Nelu era un elev foarte bun la învăţătură. Deştept, sufletist şi cu drag de lectură. Meditativ, reflexiv şi 
maturizat prea devreme.

Dar cel mai mult îl admiram pentru talentul lui literar. Profesori şi elevi, deopotrivă. Avea un dar pentru 
cuvânt de care numai cei aleşi pot avea parte. Talent nativ îmbogăţit de comorile tezaurizate în cărţile citite. 
Trăirile, gândurile şi sentimentele lui erau exprimate în cele mai emoţionante versuri, care prefăceau realitatea 
în care trăiam şi creau o lume mult mai frumoasă!

A scris cu multă sensibilitate şi înzestrare poezia „Mama”, obţinând, la o vârstă fragedă (în clasa a Vl-a), 
un preţios şi lăudabil premiu literar pe ţară, impresionând toată suflarea satului.

IN MEMORIAM: IOAN URCAN
(21 sept 1955, Luna - 21 martie 2020, Bistriţa)

 
     Evocare sentimentală
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Provenit dintr-o familie de condiţie materială modestă, de muncitori harnici şi cinstiţi, a fost crescut şi 
educat în cultul muncii.

S-a ridicat şi a ajuns departe în profesie şi în literatură prin mult efort propriu şi multă creativitate. 
Vegheat de lumina cerului. Şi de profesorii lui.

O mare influenţă în formarea şi în devenirea lui a avut-o părintele profesional şi spiritual al şcolii noastre 
din Luna: profesorul de limba şi literatura română Nicolae Dan. Pregătirea, dăruirea şi abnegaţia domnului 
profesor au luminat mintea şi viaţa multor generaţii de elevi din sat, aşa cum înainte vreme dascăli speciali au 
sădit sămânţa valorilor eterne în minţile şi sufletele elevilor.

Ioan Urcan a absolvit Facultatea de filologie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. A 
fost profesor de limba română la Bistriţa, inspector de specialitate la ISJ Bistriţa-Năsăud, lector asociat la 
Universitatea de Nord Baia Mare.

A fost Doctor în filologie, membru al Uniunii Scriitorilor din România, autor de cărţi şi a avut o bogată 
activitate publicistică la revistele: Echinox, Vatra, Tribuna.

Stabilit la Bistriţa, nu a mai putut fi un fiu al satului activ şi popular „în ţara lui”. A trăit şi a creat discret, 
arzând mai repede decât noi. Generaţiile tinere ale satului îl vor descoperi, îl vor preţui şi îi vor cinsti memoria 
asemenea părinţilor lor.

Anul acesta, promoţia lui loan Urcan împlineşte 50 de ani de la absolvirea Şcolii generale din comuna 
Luna. El nu va mai ajunge la întâlnirea cu noi. Poate ne va privi, împreună cu alţi colegi plecaţi în călătorie spre 
alte ţinuturi. Şi, în aceste vremuri de încercare ale anului 2020, poate, nici noi n-o să putem sărbători reuniunea 
de clasă. Dar nouă ne-a rămas, încă, speranţa şi credinţa.

loan Urcan s-a retras între coperte de carte, iar noi, până când ne vor învălui umbrele acestei lumi, îl vom 
regăsi mereu în nobleţea cuvintelor trecute prin sufletul lui şi dăruite nouă.

„Vreau să rămân în limpedele har al minţii 
treze-n veşnică lumină Dumnezeiască veghe să 
mă ţină Ca fluturii privind din chihlimbar...” 
(De veghe)

ACTUALITATE  ȘI  TRECUT  LA  LUNA
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Povestea uleiurilor presate la rece  De la 
Luna   a început să se scrie încă din 1949, 

când se năștea în familia Tulai (a lu Patru Paraschii 
lu’ Pandoru) Ila, cel de-al 6-lea copil al familiei. Sună 
bizar pentru majoritatea acest lucru, dar dacă acel 
moment nu ar fi existat în această familie acum nu am 
fi scris aceste rânduri și poate nici despre uleiurile de 
la Luna.

Ambiția, spiritul de inițiativă, creativitatea, dar 
și dorința de a-și depăși condiția s-au remarcat la el încă 
din tinerețe. Puțini știu că la 20 ani, Ila lu Pandoru își 
construise deja acasă un atelier de confecții metalice 
unde muncea în orele libere pe care le avea după ce 
ajungea acasă de la fabrică, că prima seră cu flori 
(garoafe) din Luna – nu știu dacă mai este acum alta, 
a fost construită de el în 1987 (înainte de revoluție), că 
a făcut o bună bucată de vreme țuică la cazan în satul 
natal a mamei sale (Podeni ), că nici după ce a ieșit 
la pensie nu a putut sta liniștit și și-a făcut o moară în 
paralel cu creșterea porcilor și exploatarea eficientă a 
terenurilor.  

UN OM, O FAMILIE, UN VIS
Felicia TULAI

Așa a început construcția

Prin 1996, a început construcția unei clădiri, 
lângă casă, clădire ce avea că destinație o minifabrică 
de ulei. Când a început construcția, se gândea să 
facă o presă de ulei, așa cum a văzut pe vremea 
bunicii… Atunci semințele se decojeau, se prăjeau 
și abia după aceea se presau… Acum acest proces se 
numește  presare la cald  și chiar dacă uleiul astfel 
obținut are un gust mai pronunțat de semințe, iar 
cantitate de ulei obținută este mai mare, el nu este 
la fel de valoros (vitamine, minerale, proprietăți 
terapeutice) ca un ulei obținut prin presare la rece. 
Presa era menită să deservească nevoile agricultorilor 
din zonă, care aveau semințe de floarea soarelui.  
Chiar dacă la momentul la care a dat drumul presei, 
în Luna mai exista o presă de ulei, acest lucru nu l-a 
demotivat, ba l-a făcut și mai preocupat de proces și 
de a obține o calitate superioară de la o zi la altă. Acest 
lucru a fost remarcat nu doar de oamenii din sat, dar și 

Familii din Luna
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de cei din județele învecinate care au început, tot mai 
mulți, să vină să-și facă uleiul la Ila lu Pandoru.  

La sfârșitul anului 1997, termina de construit 
clădirea, presele, dar cumpăra și o presă pentru presare 
la rece cu care începe să producă ulei din 1998.

Lucrurile au continuat astfel, împăcat cu 
gândul că visul lui de a crea ceva pe care generațiile 
următoare (în speță noi, fetele lui) să-l continue nu se 
va realiza. Avea însă mulțumirea că ne vede realizate, 
că fiecare dintre noi și-a ales cu grijă drumul în viață, 
că eram apreciate și împlinite din punct de vedere 
profesional….

Un vis ce începe să prindă contur

Cum însă lucrurile nu se întâmplă atunci când 
vrem noi, ci atunci când trebuie să se întâmple, în 
2011 decizia uneia dintre fete îi ia prin surprindere 
pe toți: renunțarea la o funcție de conducere într-o 
multinațională, pentru crearea unui brand uleiului pe 
care cu atâta implicare familia Tulai (Mihail – Ila și 
Maria- Mărioara) îl fac, și împlinirea, astfel, a unui 
vis…

Astfel  din  octombrie 2011,  a început să se scrie 
o nouă etapă din viața uleiurilor presate la rece  De la 
Luna. Dacă până atunci produsul era cunoscut doar 
de oamenii din zonă și comercializat ca ulei presat la 
rece, simplu, primul pas în această nouă etapă a fost 
de a-i da acestuia un nume.

Chiar dacă nu ne-am propus să-l comercializam 
doar lunenilor, LUNA  este cuvântul în jurul căruia 
s-a format numele uleiului nostru. LUNA, pentru că 
este locul în care a luat naștere acest produs, Luna 
pentru că este locul de care ne leagă multe amintiri; 
Luna, este un cuvânt ușor de rostit în orice limba, 
Luna care, într-o îmbinare cu Soarele, creează acea 
trecere de la lumină la întuneric și invers, formând un 
ciclu complet la fiecare 24 de ore.

Alegerea numelui produselor noastre nu este 
una întâmplătoare. Este o mândrie pentru noi că 
putem face cunoscut locul în care ne-am născut și am 
crescut și-mi face plăcere să cred că și lunenii se vor 
simții mândrii când vor regăși aceste produse acolo pe 
unde viața le-a îndrumat pașii.

 
Două brand-uri același nume:
 
„De la Luna” și „Luna Solai” sunt două 

brand-uri care au început să-și facă loc în conștiința 
consumatorului. Puțini sunt cei care știu că aceste 
produse sunt făcute doar de doi oameni (familia Tulai 
– Ila și Mărioara) care aleg cu mare grijă semințele pe 
care le presează, astfel încât uleiul care ajunge pe masă 

să fie de cea mai bună calitate. Prospețimea, calitatea 
și gustul excelent sunt principalele proprietăți ale 
uleiurilor De la Luna și care au putut fi apreciate nu 
doar de consumatorul român, dar și de consumatori 
din: Marea Britanie, Slovacia, Franța, Polonia, Cehia, 
Spania etc.

Munca îl înnobilează pe om

Experiența ne-a demonstrat că, dacă muncești, 
ești perseverent în ceea ce faci și onest, poți reuși cu 
resurse puține. Este o afacere de familie care a reușit 
să îmbine experiența părinților cu creativitatea și 
viziunea noii generații. 

Evenimente care au marcat anul 2012:

1. Participarea la cel mai important târg 
internațional din industria alimentară SIAL 2012

2. Nominalizarea pentru medalia de Cel mai 
Promițător Brand Românesc

3. Certificarea pentru ISO 22000: Sistemul 
de Management al Siguranţei Alimentare Cerinţe 
pentru organizaţiile din domeniul alimentar   

4. Caravana Produs de Cluj
5. Participarea la Târgul Internațional de la 

Zakopane ( august 2012 )
6. Lansarea gamei premium Luna Solai care 

cuprinde și uleiurile de in și dovleac
7. Lansarea site-ului www.lunasolai.ro/com
8. Despre uleiurile de la Luna s-a vorbit și într-o 

revista din Nouă Zeelandă
9. Implicare în acțiuni de caritate: Mama 

responsabilă și Festivalul Internațional de Crăciun de 
la Praga ( strângere de fonduri )

10. În  2013, am continuat să facem cunoscute 
produsele noastre și la:

*Londra, participând la târgul internațional IFE 
în martie 2013; 

*Ulm, în iunie 2013
11. Luna Solai susține  Campania START- de la 

Educație la Viață, alocând 10% din vânzările de ulei 
de floarea soarelui, pentru înființarea a șapte clase 
pentru copiii autiști din Transilvania

Sperăm că lunenii să fie mândrii când vor găsi 
produsele noastre oriunde în lume.

 
Luna Solai la Praga - Festivalul 

Internațional de Crăciun

Sub înaltul patronaj al doamnei Livia 
Klausová, Prima Doamnă a Republicii Cehe, 
DSA Prague (Diplomatic Spouses Association), a 
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organizat Festivalul Internaţional de Crăciun, una 
dintre cele mai importante acţiuni anuale de caritate 
din Republica Cehă. Evenimentul s-a desfășurat în 
dată de 25 noiembrie la Praga, în Sala Congreselor a 
Hotelului Hilton.

Ne bucurăm că am putut fi alături de Ambasada 
României la Praga, că am reușit și noi, într-o mică 
măsură, să contribuim la succesul acestui eveniment, 
dar și pentru că uleiurile presate la rece de la Luna 
- Luna Solai, au fost apreciate de parte a corpului 
diplomatic, de locuitori ai orașului Praga, dar și de 
turiștii străini prezenți în capitală R. Cehe.

 
Luna Solai la Paris 

Îmbrăcate elegant, uleiurile de la Luna se 
prezintă la SIAL, cel mai mare târg gastronomic care 
se desfășoară zilele acestea la Paris. Nu-i așa că acesta 
este locul cel mai potrivit pentru lansarea unui brand 
premium? 

Oaspeți de seama la standul LUNA SOLAI - SIAL 
2012, Paris

Iată-ne întorși acasă de la Paris, după o 
săptămână în care uleiurile Luna Solai au putut fi 
degustate și apreciate la Salonul Internațional de 
Produse Alimentare-SIAL, Paris. 

Singurul brand premium de uleiuri presate 
la rece din România participant la acest eveniment 
internațional a fost LunaSolai, reprezentând cu cinste 
culorile României. 

România a fost prezentă la aceste eveniment cu 
47 de firme, producători care activează în industria 
alimentară, mulți dintre ei cu o bună recunoaștere 
internațională, alții la început de drum, așa cum 
suntem și noi. 

Pe lângă oficialitățile române, Ambasadorul 
României în Franța – Bogdan Muzuru, Ambasadorul 
UNESCO-Nicolae Manolescu, reprezentanți ai 
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri (MECMA), Ministerului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale, uleiurile LunaSolai au fost 
degustate și apreciate și de reprezentanți ai mediului 
de afaceri din Statele Unite, Anglia, Spania, Cehia, 
Slovacia, Franța, Ucraina, dar și China, Algeria.

 
Uleiurile de la Luna nominalizate 

pentru Medalia „Cel Mai Promițător Brand 
Românesc”

La un an de la lansarea pe piață a uleiurilor de 
la Luna, acestea au fost nominalizate pentru Medalia 
„Cel mai promițător brand românesc”. Evenimentul 
a avut loc marți, 2 octombrie în cadrul unei Gale, la 
Hotel Marriott București. Această nominalizare vine 
ca o recunoaștere a eforturilor făcute până acum  și a 
calității produselor noastre.

  

Un Om, un Vis

Felicia Tulai: Mihai Tulai. Un Om un Vis
Ne-a îndrumat pașii încă din prima clipă, ne-a ajutat 

să creștem și ne-a supravegheat cu drag și atenție. 
A așezat cu grijă primele cărămizi ale fundației pe 

care am construit apoi împreună visul nostru și a fost 
necontenit mentorul ce ne-a ghidat de-a lungul vieții.
A fost și va rămâne inspirația noastră, motivația de 
a continua să fim mai buni. O să ne lipsească enorm 

zâmbetul lui cald, cuvintele blânde și îmbrățișarea lui 
care ne dădea curaj și putere și ne alina orice necaz. 

Drum lin spre lumină!
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Originar din Ceanu Mare, dintr-o familie 
cu mulți copii, tata a cunoscut-o pe mama 

în Câmpia Turzii. Născută în Moldovenești, singura 
fată între mai mulți frați, venise la oraș și fusese 
angajată ca telefonista. Pentru că pe atunci nu existau 
alte posibilități rapide de comunicare, apela și tata 
la centrală. Ca în orice poveste, s-au cunoscut, s-au 
plăcut și s-au luat. 

 
La ceva vreme, a apărut primul lor copil. Aici 

e o poveste care a afectat-o pe mama pentru tot restul 
vieții ei. Dând mâna cu un prieten de-al tatălui meu, 
acesta, crezând că face o glumă deșteaptă, i-a răsucit-o 
și i-a rupt-o din încheietura. Cu ea în ghips a dat 
naștere lui Mihai și, din păcate, a rămas cu probleme 
la mână până la finalul vieții. Tot la Câmpia Turzii s-a 
născut și Rodica, al doilea copil al familiei. 

 
Prin ‚55-’56, s-au mutat la Luna, locuind de 

început undeva în zona SMT-ului din vremea noastră. 
Tata fusese angajat ca șofer la CAP.

Câțiva ani mai târziu, au cumpărat o casă „la 
drum”, însă tata n-a apucat să se bucure prea mult de 
ea, fiind victima unui accident de mașină, în 1975. 
Pentru că toate lucrurile bune sunt trei, în 1970 am 
apărut și eu pe lume. 

 
Deși aveam 5 ani când a murit tata, am încă în 

memorie multe momente, amintiri plăcute sufletului 
meu. 

Poate cea mai frumoasă dintre ele, este o 
întâmplare petrecută în dimineața de Crăciun, probabil 
în 1974... Eram acasă doar eu cu el și mama, când, 
deodată, se aude la ușă un glăscior de copil. „Primiți 
colindători?” 

Tata, care era în apropiere, a făcut cel mai 
frumos gest posibil, care, iată, m-a marcat într-atât 
încât nu îl voi putea uita vreodată! M-a luat de mână și 
am ieșit amândoi afară. Băiețelul era Daniel Muntean, 
fiul lui tanti Aneta și al lui nenea Gheorghe, croitorul. 
Și, afară fiind, am colindat toți trei, împreună. Sincer, 

nu mai știu ce colindă a fost, nici nu e așa important. 
Acel moment în sine a rămas cel mai drag mie. Când 
am terminat colindul, ușa s-a deschis și în prag a 
apărut mama. Am primit toți trei câte un corn și un 
măr și câte trei lei. Inclusiv tata 🙂. Daniel a plecat 
cu colindul la alte case, noi am intrat și nu mă puteam 
desprinde de tata. Mama ne privea cum ne jucam cu 
un avion pe baterii pe podeaua din antreu și era toată 
un zâmbet. 

 
Îmi amintesc că mă lua cu el cu IMS-ul de la 

CAP când mergea, vara, (probabil tot în 74) la câmp, 
cu mâncarea pentru cei care erau la seceriș. Nu o să 
uit niciodată bidoanele mari, din aluminiu, cu capac 
de gumă, în care era mâncarea. Îmi plăcea să fiu în 
preajma lor și chiar dacă nu înțelegeam eu prea multe, 
îmi plăcea că erau toți veseli, prietenoși... 

 
Mă bucură mult că a rămas în amintirea multor 

oameni ca un om bun, săritor. Mulți mi-au povestit 
că, dacă era trezit la ora unu noaptea și el tocmai se 
pusese la somn, se ridica și mergea să ajute persoana 
respectivă. Fiindcă nu erau prea multe mașini pe 
vremea aia, pe mulți luneni i-a dus la pețit prin satele 
vecine 🙂. Pe trei dintre ei chiar i-a cununat. 

 
Moartea lui a fost un șoc pentru toată lumea 

care îl cunoștea. Ca o ironie a sorții, a murit în 
accident de mașină tocmai când era altcineva la 
volan. Cu câteva zile înainte de a pleca la Brașov 
pentru a aduce un camion pentru CAP, i-a fost ridicat 
permisul de conducere. A plecat totuși și el, la volan, 
fiind președintele de atunci al cooperativei, Reteșan. 
Cu ei era și Constantin Mazăre, știut de toată lumea 
ca „Ionel Regățeanu”. Mecanic fiind, era nevoie și de 
el. Undeva între Rupea și Hoghiz, Reteșan a pierdut 
controlul volanului la o curbă, mașina s-a rostogolit 
de câteva ori, iar tata a fost proiectat prin parbriz. A 
murit câteva zile mai târziu, la spitalul din Brașov. 
Ceilalți doi au scăpat cu răni ușoare. 

În ziua când trebuiau să se întoarcă, a venit 

„AI LU’ CUCU”
Mihail și Maria. Tata și mama

Alexandru CUC

Familii din Luna
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doar nea Ionel, Regățeanu. Parcă văd și acum, mama 
împreună cu soția lui (erau foarte bune prietene) 
făceau ceva dulceață. Îmi amintesc fața mamei, când a 
aflat ce s-a întâmplat. Chiar dacă nu știam ce înseamnă 
asta. Peste ani, văzând pozele de la înmormântare, am 
întrebat-o pe mama despre mulțimea imensă care a 
venit să îl conducă pe ultimul drum. Ea mi-a răspuns 
simplu : „A fost un om iubit”. 

Mama a încercat cât a putut să îi suplinească 
lipsa. Și zic că a reușit, deși aveam (și mai am și 
acum) momente când mi-aș fi dorit să am mai mult 
timp cu el. 

De când mă știu, pe mama mi-o amintesc 
cosând la plapome. Și chiar era pricepută și apreciată. 
Veneau la ea femei nu doar din sat, pentru a le face și 
lor câte una, chiar două plapome. 

Deși, ca orice copil, în timpul liber, voiam la 
joacă, îmi plăcea și să stau în preajma ei când lucra. 
O mai ajutam la trasat linii și modele, îi băgam ață 
în ace, astfel încât putea să termine mult mai repede 
plapuma. 

 Ce îmi plăcea însă cel mai mult, erau serile 
când ea lucra, iar eu mă așezam pe pragul camerei și 
îmi povestea din copilăria ei, din vremea războiului, 
îmi povestea despre tata și atâtea altele! 

Una din poveștile ei favorite era legată de 
Ceaușescu. Acesta venise de vreo două ori în zonă și 
de fiecare dată avionul lui ateriza pe aeroportul militar 

din Luna. Cum e obiceiul la români când e vorba de 
o vizită importantă, fostul președinte comunist al 
României a fost întâmpinat cu pâine și sare. Pâinea 
din care el gustase de fiecare dată era coaptă de mama. 
Sub supravegherea strictă a unui securist. 

Anii însă au trecut peste mama, apăsând tot mai 
greu pe genunchii ei măcinați de reumatism și, la un 
moment dat, a fost nevoită să renunțe la făcutul de 
plapome. Un fel de pensionare fără pensie. S-a stins și 
ea în 2008, după o scurtă luptă cu o boală necruțătoare. 

De fiecare dată când revin în țară și mă 
întâlnesc cu persoane din generația lor (tot mai puține, 
din păcate!), care nu m-au văzut de mult și nu mă 
recunosc imediat, când le spun că sunt „al lui Cucu’ 
„, le văd fețele luminându-se. Cuvintele de apreciere 
pentru părinții mei, care urmează acestei reacții 
inițiale, fac mereu să îmi crească inima. Dacă, după 
atâția ani, oamenii își mai aduc aminte cu plăcere de 
ei, înseamnă că ai mei nu au fost niște simpli trecători 
prin viață.

Iar eu sunt mândru să spun că-s „al lui Cucu’.” 
 
  Cu respect, 
Alexandru 
 
Atașez aici unele poze, sper să puteți folosi 

câteva pt ilustrarea articolului. 
 
 

 

Acasă
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Cu fratele Mihai

Cu părinții

MilitarMama

Cu prietenii



       Gândul Anonimului  Nr.  73-76     *     Anul  XVIII/Ianuarie-Decembrie 2020154

RECENZII  ȘI  CĂRȚI  PRIMITE  LA  REDACȚIE

Este cu totul surprinzătoare această carte de 
proză fantastică a lui Mihai Șurubaru1 care 

(pentru că) se regăsește atât de insistent, implicit și 
explicit, în viziunea onirismului românesc de factură 
Dimov-Țepeneag. Surprinzătoare, pentru că s-ar 
fi crezut că onirismul a fost o modă scriitoricească 
începută în anii 1964-1968 și stinsă sau dizolvată 
treptat odată cu stingerea ori autoexilarea în Occident 
a adepților ei. Curentul ca atare este revendicat de 
istoria literară în contul unei fronde anticomuniste 
reale, se scriu studii despre onirism, se alcătuiesc 
antologii de autori, se elaborează teze de doctorat; dar 
o continuare a lui ca și când ar fi contemporan, și asta 
fără intenție parodică, n-am sesizat în mod expres, în 
proză. Rămâne de văzut (de aflat de la autor, eventual) 
dacă aceste proze n-au fost cumva scrise chiar atunci 
– și publicate abia astăzi... Oricum, nouă, această 
carte ne prilejuiește o (scurtă) discuție pe marginea 
termenilor – cu părere de rău că, fiind interzis pe 
vremea comunismului (considerat „evazionism”) iar 
după 1990 lăsându-se uitării, redescoperit la palierul 
teoretic nu s-a discutat, totuși, îndeajuns. Aș vrea doar 
să leg acest enunț al lui Leonid Dimov: „eu nu povestesc 
un vis (al meu sau al altcuiva), ci încerc să construiesc 
o realitate analoagă visului” – nici mai mult nici mai 
puțin decât cu o observație a lui G. Ibrăileanu despre 
Creangă, care:  „…e atât de realist, încât unele din 
poveștile lui sunt aproape lipsite de miraculos, care 
îngăduie povestitorului să înzestreze pe eroii săi cu  
însușiri sufletești și trupești peste măsura omenească. 
Iar creațiilor pur fantastice, ca zmeii ș. c. l., Creangă 
le împrumută o viață curat omenească, și anume 
țărănească, îi amestecă cu desăvârșire în mediul vieții 
de toate zilele din Humulești și-i tratează pe-un picior 
de perfectă egalitate.” G. Ibrăileanu îl „ferește” pe 
autor de miraculos și de fantastic în același timp – și, 
dacă adaptăm instrumentarul critic la anii noștri, nu e 
greu de înțeles că acest fel de literatură se regăsește 
în ceea ce se cheamă, mai ales după literatura sud-
americană, „realism magic”, a cărui cea mai simplă 
1 

definiție este dată de Dicționarul Oxford: „gen ficţional 
modern în care evenimentele fantastice şi fabuloase sunt 
incluse într-o naraţiune care menţine tonul credibil al 
prezentării obiective a realităţii”. În fond, se înțelege din 
G. Ibrăileanu, miraculosul ține de supranatural (minune), 
iar fantasticul, de ficțiunea pură (fantezie, fantasmă, vis). 
Oniricul, prefigurat de Ibrăileanu în anii 20 ai secolului 
trecut, ca și realismul magic care i-a fost contemporan (anii 
60-70 ai aceluiași secol), se bazează pe construcție și pe 
logică.

Magul, în fond, pe care-l aducem în atenție ca o 
compensație totuși, este ființă vie (om) care trăiește între 
oameni. P.V. Pibb, în Formulaire de haute magie, 1937, 
(trad. rom. Liliana Blajovici, 2004), observă că termenul 
mag, venind din zona persană, se găsește în toate limbile 
Europei, și dă amănunte interesante de-a dreptul: în greaca 
modernă el mai înseamnă și bucătar, iar maghuero înseamnă 
a găti – presupunându-se, zice autorul, că într-o vechime 
imemorială „magia” se făcea cu ajutorul unei „potion 
magique”, a unei licori sau poțiuni din plante/fructe.

Numai neîncrederea noastră funciară ne face să 
trecem pe lângă cuvântul românesc „magiun”, care este 
tocmai o fiertură de fructe, –  dar și peste cuvântul și planta 
măgheran atât de puternică în farmece... Noi avem chiar 
dubletul a amăgi – a dezamăgi, și, dacă primul a ajuns să 
însemne a minți/păcăli/înșela, în cel de-al doilea se resimte 
puterea magică: ce rău îmi pare că nu mai sunt amăgit, că 
m-am trezit din magie, din terpoare, acesta este sensul, 
în fond; m-ai dezamăgit: ce mult îmi plăcea, cât de sigur 
eram în ce știam până acum... „Magul” și-a făcut familie 

LITERATURA ONIRICĂ  
ȘI REALISMUL MAGIC

Nicolae GEORGESCU
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de cuvinte în limba română. Or, chiar așa se poate înțelege 
mai bine realismul magic: o amăgire (voluntară) urmată 
de o dezamăgire; nu poți amăgi cu minuni sau fantasme, 
ci cu aspecte clare ale realității – iar părerea de rău vine 
de acolo că ai constatat că realitatea este dublă: și cea din 
argumente, și cea vie, de după ieșirea din argumentație. 
Vreau să spun că amăgirea este o fantezie pe care o trăiești, 
nu doar ți-o închipui/accepți convențional etc. În La Hanul 
lui Mânjoală, personajul lui I. L. Caragiale trăiește și ici și 
colo, ba chiar nu mai face diferența între realități. 

La Mihai Șurubaru, aici și acolo sunt într-un singur 
loc, nu se schimbă registrul, personajele stau în aceeași 
viață. Mai mult chiar: lumea este cum este, locatarii unui 
bloc, locuitorii unui carter, consumatorii dintr-o cârciumă, 
membrii unui juriu etc. Ceva intervine, la un moment dat, 
și lucrurile încep să se învârtă în jurul unei logici – care, și 
ea, este impecabilă, dar impune o altă ordine. Iată, de pildă, 
o listă de meserii dintre care trebuie să aleagă un șomer 
înaintat în vârstă: „Inginer constrictor de structuri metalice, 
Măgulitor prin așchiere, Ofensator auto, Inodor autogen, 
Mistificator la Monetăria Statului...” Personajul chiar 
reacționează: „Nu pot să nu mă mir că există asemenea 
bazaconii, dar continui să aprofundez, să nu par cumva 
novice.” Apoi dialoghează cu angajatorul: „probabil ați 
vrut să scrieți inginer constructor” – dar primește răspunsul 
prompt: „Domnule, la noi nu numai că nu sunt admise 
greșelile, dar sunt și aspru pedepsite!(...) Gândiți-vă la un 
butoi! 

Doagele sunt strânse în cercuri? Sunt! Cercurile 
sunt structuri metalice? Sunt!

Deoarece strâng cu putere doagele, sunt 
constrictoare? Sunt. Cel ce construiește asemenea 
minunate recipiente ce păstrează lichide miraculoase, 
poate fi măcelar? Nu! Poate fi pictor? Nu! (...) Atunci nu 
poate fi decât inginer constrictor! Și nu cred că mă puteți 
contrazice!” Despre altă meserie, mai implicat: „Domnule, 
dumneata ești traumatizat de amintirile și prejudecățile 
de pe meleagurile dumitale natale! Orice Olimpiadă are 
flacără olimpică! Flacăra este purtată de sportivi cu torță. 
Până este preluată de către sportivi, ea este atent îngrijită 
pentru a nu se stinge de un Torționar. Acesta are o funcție 
aproape sacră, echivalentă cu cea a vestalelor romane! 
...” Și iată meseria de Torționar olimpic... în această lume 
în care, logic, totul se poate înțelege. (În paranteză: cu o 

„logică” lingvistică de invidiat, autorul scrie „cum de vine 
de se leagă”; cred că e „cum devine”, de sorginte argotică, 
dar se potrivește foarte bine și ca el...)

Înțelegi că aici nu parodiază „Prandium academicum” 
de Alecsandri, nici nu inventează cuvinte ca Jonathan Swift 
– și pur și simplu plonjează în realitatea zecilor și sutelor de 
meserii noi determinate și denumită după necesitățile erei 
digitale. Mihai Șurubaru se desparte, aici (și nu numai aici) 
de oniriști, care erau indiferenți politic lăsând ca doar din 
parabolă să se deducă o oarecare revoltă: dânsul este de-a 
dreptul satiric, sarcastic chiar (în alte părți, când vorbește 
de fostul regim, mai ales de ocupația rusească din anii 50).  

Să recunoaștem, magicianul (de cuvinte, de obiecte) 
este altceva decât magul, este un iluzionist, înlocuitor, 
cineva care-l suplinește – desigur, cu dexteritate, cu mult 
talent chiar, dar se pricepe doar la amănunte (ia un ceas, 
descheie un nasture sau deznoadă cravata etc.). Magul 
răstoarnă toată lumea nu convertește doar fragmente 
zâmbitoare ale ei. Lumea întoarsă pe dos este o temă 
vie a nuvelelor lui Mihai Șurubaru – și cel puțin una 
dintre aceste nuvele, „Caleașca cu bunătăți”, este, cred, 
antologică. Personajul parcurge ceea ce în filmografie s-ar 
chema o „buclă temporară”, adică intră într-un timp și un 
loc ce nu există, dar dialoghează cu artiști și scriitori pe 
care-i cunoaște (sunt chiar oniriști, de data aceasta numiți/
evocați), despre lucruri îndeobște cunoscute – și la sfârșit, 
după ce se trezește și crede că a fost un vis, constată că 
păstrează de la ei obiectele pe care i le-au dat. Zic că este 
antologică având în vedere și construcția – dar și verva 
povestirii și umorul fin, chiar descrierile în fugă de creion 
nervos dar exact. Aici magicianul, ca să zic așa, își dă jos 
sufixele. Ca probă de umor „șurubăresc”, iată acest dialog 
cu Dali (dintr-o vizită la o expoziție cu artiști și operele lor 
de artă cu tot): „-  Maestra, sunteți un geniu! Și pe mine 
mă fugărește geniul, dar eu sunt mult mai rapid. – Păcat! 
Voi rămâne singurul geniu din univers...Și e plictisitor!” 
(Poate fi o anecdotă cunoscută... cunoscătorilor, dar este 
„înșurubată” cu meșteșug în narațiune).

Cu aceste „Capcane ale Strigioniei” (ar fi un fel de 
ținut, dar nu al „strigoilor”, mai de grabă al strigătelor!), 
Mihai Șurubaru se răzbună pe ani buni consumați alături 
sau doar tangent cu literatura scrisă – și intră, iată, într-o 
horă unde este obligat să joace în continuare.

N. Georgescu

m
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Şi în cazul dlui Virgil 
Ciucă este valabilă 

observaţia conform căreia poţi 
vedea mai bine un obiect sau 
o situaţie dacă le priveşti de 
la o anumită distanţă. În cazul 
său, distanţa este apreciabilă. 
Dânsul scrie despre România, 
aflându-se la New York, după 
cum indică datarea multor 
poezii din recenta carte Salvaţi 
ţara, publicată la editura 
Betta, în 2019. Destinul i-a 
oferit experienţe diverse, 
unele dramatice, trecând prin 
vâltorile vieţii, ale timpurilor 
istorice, astfel că biografia sa 
este bogată şi semnificativă. 
S-a născut la 15.01.1936, în 
comuna Gherceşti, judeţul Dolj, 
într-o familie, catalogată de 
autorităţile vremii, de chiaburi, 
fapt care-i va îngreuna cursul 
firesc al dezvoltării personale, 
al carierei profesionale. Intrând 
în conflict cu oficialităţile de 
atunci, decide să emigreze în 
1980, în SUA. Până la acea 
dată, a lucrat ca inginer la Termocentrala Craiova, 
Termocentrala Turceni, Întreprinderea de Reţele 
Electrice Craiova şi la Fabrica de Maşini şi Tractoare 
Craiova. În 1985, obţine cetăţenia americană, iar în 
SUA, a lucrat în domeniul transmisiilor de televiziune 
prin satelit şi prin staţii terestriale la Group W Satellite 
Communication – Westinghouse – CBS, Viacom, 
Echostar şi Univision din Connecticut, New York şi 
New Jersey. 

Deşi departe de România, nu a uitat-o, iar 
dorul şi nostalgia i-au inspirat poezii, multe vădind 
o preocupare înfrigurată pentru soarta prezentă a ţării 
natale, intrate sub un alt regim politic după 1989. 
Venind periodic în ţară, a publicat cărţi cuprinzând 
o poezie sentimentală, autobiografică, dar şi una 

angajată, având un discurs 
cu predilecţie social-politic, 
evident uneori încă din titluri: 
Blestem străbun (2007), Versete 
dumnezeieşti (2008), Pierdut 
în lume (2010), Chemarea la 
judecată (2012), Condamnarea 
(2013), Execuţia (2014), Aduceţi 
Basarabia acasă (ed. I, 2016, ed. 
II, 2018). Acestora li se adaugă o 
bogată activitate publicistică în 
reviste, prezenţa în dicţionare şi 
antologii din ţară şi din străinătate. 
Cel mai recent titlu, Salvaţi Ţara, 
este şi cel mai rezonant, mergând 
pe linia cărţilor anterioare, ca 
tematică şi patos al rostirii. 
Revenirea la intervale de timp, 
îi dă ocazia să observe mai bine 
schimbările apărute pe diverse 
planuri, diferenţele, având de 
fiecare dată o privire atentă şi 
un ochi critic. Iar ceea ce vede, 
uneori, îl îndurerează şi îl revoltă, 
fiindcă rădăcinile sale sunt aici, 
iar ataşamentul faţă de pământul 
străbun i-a fost transmis din 
familie: bunicul a murit în 

Războiul de Întregire a neamului, iar tatăl şi-a pierdut 
o mână în Al Doilea Război Mondial. Versurile lui 
Virgil Ciucă au marca unui patriotism real, vibrant, 
glasul său e  al unei conştiinţe lucide şi tragice. 
Poeziile din noua carte,  scrise între 2016-2019, atât la 
New York cât şi la Bucureşti, conform datării lor, au 
în prim-plan România, cu evenimentele sale, cu ce are 
ea particular, caracteristic privind geografia, istoria, 
etnologia, politica etc. Autorul priveşte melancolic 
peste Ocean, dar urmăreşte cu interes evenimentele 
din ţară, care se succed rapid şi nu de puţine ori, 
bulversant. Poezia liminară „Salvaţi Ţara”, scrisă 
la New York, pe 22 decembrie 2018, la ora „cinci 
când ziua-ncepe”, este în fapt un strigăt mobilizator 
adresat românilor de a-şi apăra valorile milenare în 

UN REVOLTAT INTERCONTINENTAL

Victoria MILESCU
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faţa unor pericole venite dinafară dar şi dinăuntru, 
de a-şi găsi forţa pentru reîntregirea ţării, resuscitând 
ecoul unui alt îndemn „Aduceţi Basarabia acasă”. 
Reîntregirea este o temă dragă autorului, urmărită 
consecvent, chemând la acţiune concretă: „Veniţi 
zeci de batalioane/ Sub steagurile Nemuririi/ Veniţi în 
multe milioane/ Să bată ceasul Re-ntregirii!” Versurile 
înflăcărate, cu parfum din alt veac, îndeamnă la trezire, 
la conştientizarea unui trecut glorios. Poetul face 
apel la istoria neamului, la martirii lui, invocându-le 
numele, faptele de arme. Venind spre timpuri recente, 
sunt reamintite contemporanilor jertfele de sânge ale 
românilor din Al Doilea Război Mondial: „La Cotul 
Donului martirii/ Au împărţit groapa comună/ Acolo 
s-au luptat cu zbirii/ Ce ne-au ciuntit glia străbună// 
În golul stepelor calmuce/ Ostaşi români au oseminte/ 
Acolo mulţi nu au nici cruce/ N-au avut dreptul la 
morminte!” 

Poeziile lui Virgil Ciucă au acea autenticitate 
a unui suflet sincer, ce se exprimă direct, în versuri 
simple, accesibile, la prima mână şi la primul imbold 
al inimii. Dureroasa observaţie că prezentul, sub unele 
aspecte,  nu e la înălţimea sacrificiilor înaintaşilor, 
îi declanşează o puternică revoltă, apelând uneori 
la termeni duri, până la imprecaţie. Simţul justiţiar 
exacerbat vituperează faţă de tot ce i se arată a fi injust, 
fals, detracat. Critică vehement slugărnicia, laşitatea, 
trădarea, clasa politică, fariseismul şi ipocrizia 
unor reprezentanţi ai clerului cu practici vetuste, 
dar şi, lărgindu-şi sfera de observaţie, globalismul, 
migraţiile, abuzurile asupra planetei: crime, bombe, 
otrăvirea mediului etc. Românilor plecaţi din ţară le 
adresează îndemnul de a veni acasă. De săgeţile sale 
nu scapă nici „gaşca scriitoricească”, nici alte medii 
unde a pătruns corupţia, concluzionând acid: suntem 
„un popor sinucigaş”. De la New York, clamează cu 
durere: „Trezeşte-te, popor român”. Chiar şi atunci 
când se plimbă prin Forest Park, gândul se îndreaptă tot 
spre ţara copilăriei, a tinereţii, a iubirii, rememorând 
obiceiuri, ritualuri străvechi, scriind după modelul 
versului popular: „La izvorul din ponor/ Se strâng 

fetele ciopor/ Să bea apă-nencepută/ Ritual străvechi 
de nuntă”. În pofida exaltărilor şi impetuozităţii 
revoluţionare, autorul este un sentimental. Scrie şi 
poezii de un lirism cald, asimilând tonul şi topica 
folclorului românesc, mândruţa  (din ţară ori de peste 
graniţă – din Cernăuţi, Cadrilater, de peste Nistru) 
fiind prototipul româncei sub haloul iubirii, al poeziei. 
Ca român, e captiv dorului nostru specific: „În exil 
când vântul bate/ Doru-i zidul de cetate/ Când destinul 
te trădează/ Doru-ţi e alint şi rază”. 

Misteriosul sentiment al dorului îi acutizează 
condiţia de exilat. În ţara tuturor posibilităţilor, poetul 
nu se poate abstrage dramei exilatului, descătuşându-
şi sufletul în poezia reprezentativă „Ai învăţat să mori 
puţin”: „Când ai plecat de-acasă, ai învăţat să mori,/ 
Să-nfrunţi necunoscutul! Pierdut printre străini!/ De 
zile fără soare ai parte deseori/ Tăcut suporţi restriştea 
pe-oceanul cu rechini// Când rătăceşti prin lume, 
înveţi să mori puţin/ Şi singura-ţi avere e-un sac cu 
amintiri/ Zadarnic vrei ca setea s-astâmperi cu pelin/ 
Că Ţara ta-i izvorul nestinselor iubiri”. Constată însă 
cu dezamăgire că nici în Ţara Mamă lucrurile nu merg 
bine, aşa cum şi-ar fi dorit, dar nu are la îndemână 
decât arma cuvântului. Virgil Ciucă este tipul de 
poet luptător pe baricadele cuvântului punându-
şi ideile în versuri, cu energie şi curaj. În poezia sa 
tradiţionalist-sentimentală, departe de trendul poeziei 
de azi, prioritar este transmiterea mesajului, cu orice 
preţ, chiar al unor scăpări de ritm şi rimă, deficienţe 
estetice, inadecvări stilistice. Cu riscul interpretării 
unor strofe drept lozinci versificate, autorul spune tot 
ce are pe suflet, şi o spune din tot sufletul: Salvaţi ţara! 
Salvaţi limba română, salvaţi naţiunea română. La ora 
actuală, când întreaga planetă se află sub pandemia 
produsă de COVID-19, îndemnul său poate avea 
şi un alt înţeles, unul cu o reverberaţie mai amplă, 
neaşteptată şi copleşitoare: Salvaţi planeta! Ea e patria 
noastră comună. 

Victoria Milescu

P
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Citind o proaspătă carte, cu încă miros de 
tipar, apărută în condiții grafice excelente 

la Editura Curs din Cluj-Napoca, cu titlul de mai sus, 
mi-au venit în minte zicătoarea „Sângele apă nu se 
face” precum și emoționantul vers „Frații în veci vor 
fi frați” (din păcate, cu prea multe excepții la noi la 
români), repet, mi-am amintit aceste adevăruri fiindcă 
Ioan-Nicolae Popa, autorul cărții menționate, se simte 
dator să pună în valoare munca de cercetare de ani 
de zile în domeniul lingvistic al toponimiei din zona 
Abrudului cu localitățile învecinate Roșia Montană, 
Bucium, Cărpiniș, Corna, Ciuruleasa și Buninginea a 
fratelui său, prestigiosul profesor de limba și literatura 
română de la Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” din 
Abrud.

Prof. Emil Popa (prin 1965)        
Autorul cărții, I. N. Popa (2020)

Pe lângă activitatea didactică, ca profesor la 
clasă, de diriginte și de director adjunct, domenii în care 
a strălucit și și-a creat un meritat prestigiu, profesorul 
Emil Popa, prin cercetări directe, nemijlocite, pe teren, 
dar și cu sprijinul elevilor săi de liceu, a întocmit o 
valoroasă lucrare științifică GLOSARUL NUMELOR 
TOPICE DIN BAZINUL ABRUDULUI, ce cuprinde 
aproape 2.000 de cuvinte toponime cu temeinice 
explicații referitoare la etimologia și la semnificația 
lor. Sunt menționate și inventariate denumirile 
minelor, ale galeriilor, ale pâraielor, ale culmilor, 
poienilor și stâncilor, ale izvoarelor și ale tuturor 
pământurilor: fânaț, arabil, pășunat sau pădure, așa 
cum sunt percepute de localnici. Acest glosar rămas, 
după moartea timpurie, în 1999, a autorului, într-un 
dosar dactilografiat pe 250 de pagini, a fost tipărit  
abia acum, prin grija fratelui său.

Fără a greși, putem spune că volumul menționat 
cuprinde două cărți aproape distincte și totuși 
inseparabile; în prima parte, ca într-o cuprinzătoare 

UN DASCĂL DE „ROMÂNIE” 
ÎN ȚARA MOȚILOR 

Profesorul EMIL POPA

Ioan BEMBEA
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monografie, este prezentat profesorul Emil Popa, fiul 
unei familii de învățători din satul Mușca, încadrat 
în familie, în spațiul geografic al Țării Moților și în 
vremurile în care i-a fost dat să trăiască, 1933-1999, 
iar partea a doua prezintă glosarul de toponime. Sigur, 
glosarul nu se citește, așa cam nu citim un dicționar 
sau cartea de telefon, dar se consultă și oferă informații 
valoroase și adesea surprinzătoare, mai ales în ceea ce 
înseamnă curiozități etimologice.

Foarte atractivă este prima parte a cărții, 
denumită de autor „Comentarii, evocări, note” 
totalizând 146 de pagini. Aici este prezentat, de 
autor, satul Mușca (aparținător comunei Lupșa de pe 
Valea Arieșului), cu oamenii și cu obiceiurile lor de 
la jumătatea secolului trecut, dar, treptat, însemnările 
se focalizează pe personalitatea lui Emil; elev la 
Gimnaziul „Petru Șpan” din Baia de Arieș, student  
la Facultatea de Filologie din Cluj, apoi profesor la 
Abrud.

Pe lângă cei apropiați din familie, despre 
Profesorul Emil Popa, în volum, se exprimă elogios 
mulți din foștii săi elevi cărora, în calitate de profesor 
sau diriginte, cunoscându-i în profunzime, le-a 
îndrumat pașii spre cariere de performanță profesională 
în domeniul filologic dar și în alte specializări. Pentru 
a culege astfel de opinii fratele său recurge la cele 
două volume Normaliști la Abrud – Dascăli pe Ape 
apărute în 2008, prin Editura Casa Cărții de Știință 
din Cluj-Napoca, sub semnătura subsemnatului Ioan 
Bembea și a lui Remus Hădărean, prin care foștii 
absolvenți ai Școlii Pedagogice deapănă amintiri 
despre anii de școală și despre foștii lor profesori între 
care un loc aparte, prin numeroasele lui calități și 
prestigiu profesional, l-a ocupat „Domnul Profesor” 
de română Emil Popa. Sunt redate, ca ample citat, 
valoroase aprecieri ale unor profesoare sau învățătoare 
precum  Elena Gaja – Scărișoara, Elena Furdui (n. 
Leahu) din Avram Iancu, Sofia Petruse (n. Burz) din 
Gârda, Emilia Crișan (n. Simina) din Abrud (p. 100-
104). Caracterizări aparte, incluse în volum, îi mai 
fac profesorul din Lupșa Sabin Andrieș, scriitorul din 
Brașov, coleg de facultate, Ion Popescu Topolog, prof. 
Doina Blaga și prof. univ. dr. Pamfil Matei din Sibiu 
(originar din Albacul lui Horea), sora sa din Cluj-
Napoca,  prof. Lucia Simionaș, și cumnata din Sibiu, 
Liliana Maria Popa, soția autorului cărții.

Ca dascăl, a dăruit cu dragoste și pasiune 
copiilor din Țara Moților bogate cunoștințe de 
specialitate, lucrând cu aceeași convingere și la 
educația lor pentru care Profesorul a fost un adevărat 
model, prin hărnicie, corectitudine și prin întreaga sa 
conduită.

Aceeași atitudine demnă, de verticalitate, a 

manifestat-o în toate împrejurările, mai ales după 
evenimentele politice în schimbare de după 1989. Nu 
a fost un oportunist care să-și nege propria activitate 
din anii anteriori, așa cum a constatat cu dezgust la 
un apropiat al său care „făcuse carieră universitară 
ca istoric al mișcării socialiste și muncitorești din 
România, care elogiase Partidul și istoria lui glorioasă, 
iar acum nu știa cum să-l înnegrească mai abitir 
(…)”. Pe astfel de oameni îi consideră „impostori și 
mincinoși” (p. 108-109). Cazul acesta este doar un 
exemplu pentru o întreagă categorie, din păcate destul 
de numeroasă…

În paginile acestui volum, nu găsim doar 
informații biografice referitoare la protagonistul 
cărții, ci și multe secvențe de autentică literatură 
beletristică. Vorbind despre Emil, fratele său mai 
mare, autorul, îl încadrează în viața plină de culoare 
și mișcare a satului. Vedem casa părintească cu toți ai 
casei adulți și copii în plină activitate; ducând vitele 
la păscut, cositul și uscatul fânului, stâna de oi, ograda 
casei plină de vite și de alte orătănii. O excelentă 
imagine a familiei și a satului o realizează sora lui 
Emil, profesoara Lucia Simionaș (p. 122-130). Iată 
un exemplu în acest sens: „Noi, cei mai mărunței, 
învățam de la el să facem câte și de toate, pe măsura 
vârstei și a puterilor fiecăruia, de la adunatul ouălor 
din cuibare, la scosul vitelor din poiată, la dusul 
vacilor și al oilor la păscut, până la găsirea locurilor cu 
afine și cu zmeură și la recunoașterea ciupercilor bune 
de tocăniță din mulțimea de „bureți bolunzi” prăsiți 
prin umezeala pădurilor din jurul satului. „Mai târziu, 
când devin elevi la Baia de Arieș, sâmbăta, în drumul 
lung spre casă „la urechile mele ajungeau comentarii 
despre Lev Tolstoi cu ale sale Război și pace și Ana 
Karenina, despre Șolohov și lumea exotică a cazacilor 
de pe Don din Pe Donul liniștit, despre miraculosul 
univers al scrierilor lui Sadoveanu…” Astfel de 
preocupări aveau elevii pe atunci.

Amuzantă și cu mult umor este relatată prima 
călătorie la Mușca, făcută de viitoarea soție a lui 
Ioan Nicolae, domnișoara Liliana Maria, când au 
mers „pe vedere” la viitorii socri. Ca studentă la 
filologie, este surprinsă de particularitățile lingvistice 
ale graiului local. Când aude pe un localnic care le-a 
oferit mere spunând că „s-a gurit” (urcat) în măr, 
intrigată îl întreabă pe Nicu al ei dacă le-a cules cu 
gura. De ce spune că s-a gurit? Ca să le culeagă cu 
gura? (Raționamente etimologice de care cu siguranță 
ar fi râs zgomotos chiar și sobrul ei  profesor de 
dialectologie,  dr. Romulus Todoran de la Filologia 
din Cluj).

Ce mai, este o carte plăcută la lectură și foarte 
bogată în conținut; merită să fie citită.
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Din modestie, ori poate chiar cu sinceritate, 
autorul, în prefață, se adresează cititorului cunoscut ori 
necunoscut: „Ți-aș fi recunoscător dacă mi-ai semnala 
cu bunăvoință posibilele scăderi existente în carte, 
iar dacă vei găsi în ea ceva demn de luat în seamă, 
înseamnă că nu am pierdut vremea de pomană.”

Soarele, cât e el de strălucitor, tot mai are pete, 
deci departe de a umbri lumina cărții, dacă tot ne cere 
autorul să semnalăm vreo „zăticneală”, cum îi spune, 
cu permisiunea dumnealui, menționând că este doar 
opinia unui singur cititor, o vom face:

Încă la început, la pag. 4, ne întâmpină o somație: 
„Reproducerea parțială sau totală a conținutului 
acestei lucrări, inclusiv a materialului foto, este 
permisă numai cu acordul scris al autorului.” Această 
mențiune sugerează un avarism sau, mai îngăduitor, 
o lipsă de generozitate. O carte publicată intră în 
patrimoniul cultural, devine un bun public, sigur, nu 
pentru a fi plagiată! Personal, pe niciuna din cărțile 
mele nu am plasat un astfel de avertisment, ba mai 
mult, sunt încântat când constat că ele sunt cunoscute 
și folosite ca documentare de cei interesați.

Tot nepotrivit ni se pare titlul prefeței  „În loc de 
precuvântare”, fiindcă nu e câtuși de puțin „în loc de”, 
ci e chiar un „cuvânt înainte” adică o precuvântare. 
Oricum, cele două observații sunt minore, ele nu 
știrbesc valoarea cărții.

Prezentul volum este al VIII-lea în seria 
LUPȘA – AUR ȘI OAMENI, colecție pornită cu 
mare forță în 2006 printr-o antologie monografică 
a comunei, în patru volume, coordonator fiind prof. 
univ. dr. Ioan Vlad. A apărut deja tot în această serie 
încă o monografie a satului Geamăna în două volume 
smnată de profesorul de istorie din Bucium, originar 
din satul Geamăna, Ioan Dumitraș. De aici rezultă că 
în această localitate, în Lupșa din Țara Moților, s-au 

ridicat mulți oameni vrednici, oameni de aur, cu mare 
dragoste pentru locurile natale, calități pentru care 
merită tot respectul nostru. 

Să ne aducem mereu aminte cu respect și 
admirație de profesorul EMIL POPA, pentru tot ce 
a lăsat posterității,  și cuvenite de laudă fratelui său, 
fiindcă „nu a pierdut vremea de pomană” trudind la 
această valoroasă carte.

Ioan BEMBEA
Turda, 15 noiembrie, 2020

Coperta mai jos

 

m
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Ignorând greutățile facerii și 
obstacolele vremilor și ale 

pandemiilor, Gândul Anonimului și-a 
făcut apariția cu numărul dublu 71-72/
iulie-decembrie 2019.

Editorialul numărului, semnat 
de Gheorghe Indre se constituie într-o 
frumoasă și inspirată analiză explorând 
propria-i devenire a autorului ca material 
documentar. Corect și bine dozat, sistemul 
de grupare a unei evoluții de 60 de ani ai României, 
cu o tratare analitică obiectivă, fără parte-priuri 
deranjante, altele decât cele sentimentale imprimate 
de creșterea și dezvoltarea propriei existențe.

Analiza societății românești prin prisma 
dezvoltării în particular a sectorului energetic, pe lângă 
avantajul că i-a fost mai la îndemână autorului, are și 
avantajul că, încă după încheierea Primului Război 
Mondial, scoțianul Dunlop (cel care se află la originea 
celei mai vechi organizații (asociații) profesionale – 
Conferința Mondială a Energiei – spunea că energia 
este baza oricărei dezvoltări umane și, deci, asupra 
acesteia trebuie acționat cu prioritate în etapa refacerii 
economiilor distruse în marea și ciudata conflagrație. 
Ne aflam, încă, la vremea când autorul editorialului își 
începe analiza, în etapa unei noi refaceri, secolul XX 
al lumii oferindu-ne, la numai treizeci de ani distanță, 
nevoia unei noi păsări Pheonix.

Corectă (și deloc nostalgică, fac această 
precizare pentru a reteza din fașă orice astfel de 
gânduri) analiza primilor treizeci de ani, până în 1989. 
Într-un fel, corectă și analiza celei de a doua perioade 
de treizeci de ani, cea care debutează în anul 1990 cu 
primul guvern „descătușat” de obligațiile Directivelor 
congreselor de partid, dar parcă, puțin coafate pentru 
a nu stârni revolte inconștiente și desprinse de realități 
concrete, ci ancorate în fraze sterpe născute parcă 
dintr-un limbaj slugarnic și pufos, total diferit de 
realitatea dură dar creatoare a acelui limbaj catalogat 
a fi de lemn, deși duritatea lui obiectivă se apropia mai 
mult de vigoarea oțelului. Și, pentru a nu lăsa impresia 

unei beții de cuvinte lipsite de acoperire 
în fapte și realitate, îi voi reproșa 
autorului, domnului Gheorghe Indre, că 
nu a împins mai departe analiza atunci 
când face stricta separare între categoria 
„proaspeților îmbogățiți” (cu cohorta 
lor de aroganțe și dispreț) și categoria 
omului de rând, categoria celor care, și în 
antecedenții douăzeci-treizeci de ani, au 
stat la originea realelor realizări făptuite 

în interesul întregii națiuni și nu al unor meschine 
interese personale și de mici grupuri restrânse clădite 
pe principii ... siciliene.

Epoca începută în 1990, că a fost doar rezultat 
al unor nepriceperi sau al unor ticăloase execuții la 
cereri și pretenții din exterior, a debutat cu închiderea 
șantierelor și, treptat, sub diverse și „originale” 
motivații, cu distrugerea „eroică” a propriilor realizări 
naționale, cele care, într-un interval istoricește foarte 
scurt (la scara evoluției umane) au ridicat România de 
la nivelul unei țări cu agricultură de subzistență și o 
industrie ce nu depășea pretențiile unor mori sau mici 
ateliere de potcovit caii sau de reparat material rulant 
de la căile ferate la un stat industrial-agrar, cu propriile 
sale piețe interne și externe de desfacere, cu propriul 
său sistem bancar și propriile sale idei și strategii de 
dezvoltare. Dar, cu o rapiditate greu de înțeles (și 
de aceea, aproape imposibil de acceptat natura sa 
spontanee), s-a ajuns la ce spune autorul editorialului: 
„...în limbajul lucrătorilor din sector (energetic s.n.), 
a început să fie tot mai puțin folosit cuvântul șantier 
sau constructor ori investiție”. I-aș aminti aici că s-a 
uitat un cuvânt mult mai important, cuvântul-verb 
„ a face”, prea ușor și prea costisitor și neproductiv 
înlocuit cu acela de „a cumpăra-cumpărător”. De aici, 
redundant apare fenomenul de indiferență față de ceea 
ce „avem” și, chiar mai curios, apariția plăcerii de „a 
distruge”. Toate acestea, autorul editorialului chiar 
dacă nu le spune frust, direct și, de ce nu, acuzator, 
le sugerează provocându-l la gânduri și la constatări 
pe cititor.

„GÂNDUL ANONIMULUI” 
PESTE RĂUTĂȚI ȘI PANDEMII

Victor VERNESCU
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Plecând de la 
falsa „lozincă” potrivit 
căreia statul este cel mai 
prost gospodar, lozincă 
neagreată (pe bună 
dreptate n.a.) de către 
autorul editorialului, 
acesta dezvoltă, în 
numai câteva fraze, 
dezastrul subsecvent al 
„marilor privatizări” în 
urma cărora, practic, 
s-a ales praful de o 
dezvoltată economie 
i n d u s t r i a l - a g r a r ă , 
acei mari investitori 
neavând, nicio clipă, în 
intenție continuarea și 
dezvoltarea domeniilor 
achiziționate și, 
profitând de o legislație 
prost făcută, sau 
interesat indusă,  au 
cumpărat pentru a 
distruge, scoțând din 
piață un posibil virtual 
și viguros concurent 
ce putea fi economia 
României, după o mică, 
foarte mică recapitalizare și un necesar procent de 
aport de know-how.

Ca de fiecare dată, Gândul Anonimului acordă 
Cezarului ce este al Cezarului și anume Prozei un spațiu 
satisfăcător de 38 de pagini dense. Deschide festinul 
Ion Bălăei (8-13) cu lucrarea „Cu dragoste”, un episod 
de viață puțin verosimil dar deloc imposibil. Un joc al 
tinereții și al vieții condus cu abilitate de autor, lăsând 
la sfârșitul povestirii o sumedenie de întrebări fără 
răspuns. Alege, astfel, fiecare ce-i convine. Eu însumi 
m-am temut de multe posibile răspunsuri negăsind nici 
acum, la senectute, răspunsuri la episoade parcă trase 
la indigou. Frumoasă, chiar răscolitoare povestire.

În continuare, Ioan Bembea (14-21), continuă 
povestirea (întreruptă în numărul trecut) Colega 
mea Viorica. În ce mă privește, mi-am mai explicat 
în câteva rânduri dezagrementul pentru lecturile în 
serial. Intervalele dintre episoade sunt, de fiecare dată, 
pentru fiecare cititor, bănuiesc, nu numai pentru mine, 
foarte agasante. Mai cu seamă atunci când lectura îl 
prinde pe cititor, îl acaparează. Așa se întâmplă și cu 
povestirea domnului Bembea, „Colega mea Viorica”. 
Tocmai de aceea îi mulțumesc că, în particular, a avut 
amabilitatea să-mi scurteze intervalul de timp între 

episoade. Sunt convins, 
însă,  că nu eram singurul 
nerăbdător să aflu cum s-a 
derulat destinul Vioricăi. 
Povestirea, și în episodul 
doi, curge normal, firesc 
și cu talent. Creează scene 
romantice și îndemnuri la 
performanță, dar și puncte 
de  rememorare în suișurile 
și coborâșurile de trecere 
a timpului. I-am reproșat 
(un fel de a spune), mi 
se pare, și atunci când 
am parcurs prima oară 
finalul povestirii, o 
fac și acum, răspunsul 
bunicului către nepoate: 
„Nu a mai dat niciun 
semn de viață, a dispărut 
pentru totdeauna”. Dar tu, 
bunicule, ție chiar nu ți-a 
mai păsat ce s-a întâmplat 
cu fata ce ți-a dăruit primii 
fiori? Este greu de înțeles 
dar, iată, nu și de crezut. 
Parcă-mi vine și acum, la 
optzeci și de ani, să dau 
eu o fugă la Cernița (oi 

găsi-o eu pe hartă) și să o fac pe ... detectivul!
Tot episodic, dar măcar cu speranța că, în final, 

voi face rost de întregul roman, apare și partea a doua 
din „Lumină pentru întuneric” de Gheorghe Văduva 
(22-29). Lectura continuă, parcă neîntreruptă de la 
numărul anterior al revistei; îl ascult, parcă-l văd 
pe autor în starea lui „debusolată” de pacient pus să 
aștepte verdictul unei boli înfiorătoare, cu ambiția de 
a-și urma tatăl, luptător pe frontul Stalingradului și 
care nu s-a văitat niciodată că i-a fost greu. Îl admir 
și-l invidiez că acum, în iunie la jumătate și cu spectrul 
bolii în zarea neîndepărtată își face planuri de urcări 
și coborâri pe schiuri, în miez de iarnă, prin Bucșoiu 
Mare, Omu, pe Valea Cerbului cu întoarcere prin 
Valea Morarilor. O umbră ușoară a vârstei de, totuși, 
optzeci de ani și ceva trece spulberată de adierea 
ușoară a undei de început de vară.

Rămân uimit de câte feluri de războaie își 
amintește autorul și mă întreb, intuindu-i gândul, 
la ce oare interese ascunse râvnește armata noastră 
(profesională, cum altfel?!) de se îngrijorează pentru 
menținerea sau impunerea păcii [!], dracu mai știe pe 
unde în mapamondul ăsta niciodată și de nimeni pe 
deplin cunoscut sau intuit.

ECOURI
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Personal, poate prizonier al propriilor 
inexactități, găsesc că, totuși, la pag.27, coloana a 
doua, domnul general a scăpat numărul și rostul unor 
virgule. Ochii asistentei-flash probabil au eternizat 
prea repede și prea mult clipa.

Și, ca „orice dac și orice moț” neuituci și mereu 
statornici, după ce-și vede proaspătul vecin de salon 
adus de brancardieri gata operat, povestitorul, general 
în retragere, redactorul și tehnoredactorul a cel puțin 
trei reviste mamut, își așteaptă ziua de mâine ziua în 
care îi va veni rândul de a fi adus de brancardieri ... Pe 
episodul următor sau, poate, până atunci ... romanul! 
Dar, deocamdată, două remarci peste care nu vreau 
să trec. Prima: o informație construită din lunga-mi 
experiență de viață țin să i-o dau neapărat stimabilului 
autor: injecții „ușoare”, fără durere,  fac numai cei ce 
nu au milă! Și a doua, nu știu cât de adevărată dar 
pe care mi-o doresc reală, este că în țara asta, mereu 
blamată, și când merită și când nu de fiii ei, doar pentru 
politicienii de azi (și nici aceștia toți) omul prețuiește 
mai puțin decât o oaie. Pentru medici și personalul 
sanitar bunăoară (că în preajma lor apare aprecierea), 
nu, și încă scris cu litere mari, așa: NU.

Tot la capitolul Proză, numărul 71-72 al 
revistei Gândul Anonimului face o adevărată surpriză 
cititorului: în exclusivitate, un material semnat 
de Maria-Margareta Labiș, nimeni alta decât sora 
geniului de la Mălini-i Moldovei bucovinene. (30-
34). În cele cinci pagini umplute cu talent și multă 
sensibilitate, autoarea povestește un episod (ca multe 
altele ale vremii) cu un bombardament american 
și piloții salvați ai unui avion ciuruit de aviația de 
vânătoare germană. N-am înțeles niciodată și la 
nimeni, atât înainte de 1990, dar nici, admirația față 
de prizonierii anglo-americani care plutiseră deasupra 
cerului patriei noastre cu gânduri ucigașe, neținând 
seama de depărtarea frontului, de populația civilă ce 
cădea victimă sigură, dar nici de însemnele crucii roșii 
de pe acoperișurile vagoanelor sau ale camioanelor 
sanitare. În fond, războiul este război și inamicul n-are 
milă, milă putând fi arma sinuciderii. Și atunci? Am 
acceptat în anii de după terminarea războiului necazul 
unei speranțe pierdute și așteptarea zadarnică a fiilor 
Unchiului Sam. Dar de ce, mă întreb, nu realizăm 
acum, în flancul nu știu al cărui parteneriat strategic, 
că străinul rămâne străin, indiferent de sorgintea lui și 
de azimutul din care vine. Și îmi explic acum, odată 
în plus, odată mai mult, dragostea ce i-o port fratelui 
(Nicolae) mai mare al distinsei profesoare, fie și 
numai atunci când spune: „Pe câmpul Turzii, pârjolit 
de sete,/Reînverzit de trupuri de soldați,/Lăsat-a 
tata-n sunet de trompetă/Puterea bărbătească-a unui 
braț.//Eu n-am să uit scrisoarea lui vreodată,/Parcă și-

acum în palmă o mai strâng -/Scrisoarea lui cu slova 
tremurată,/Ce-a scris-o în spital cu brațul stâng.”

Dan Gîju încearcă să ne delecteze cu un 
fragment de proză (37-39) dintr-un „Mic tratat 
de teoria sinuciderii sincere”. Cu priceperea mea, 
depărtată de modernism, cred că este vorba de mai 
multe fragmente, începute prea târziu și terminate 
prea devreme astfel încât, în limbajul forțat și voit 
bulevardier, mărturisesc că n-am înțeles prea multe. 
Și n-am avut răbdarea (poate blocată din lipsa de 
plăcere) să recitesc, poate-poate sau doar-doar...

Capitolul de proză se încheie cu un fragment din 
volumul „Reportaje pe patul armei” (40-46) semnat 
de col(rtg) Dumitru Mocanu, proză dură, sănătoasă, 
bărbătească. Fragmentul apărut în acest număr de 
revistă poartă titlul „Marș forțat pe Valea Plângerii”, 
cu referire la aspecte dure din activitatea de minerit 
în subteran în care militari ai armatei române, prin 
Direcția Lucrări în Economia Națională, au contribuit 
la „a da țării cât mai mult cărbune”. Sunt descrise într-
un stil frust, direct și sincer momente grele, dure din 
subteranele mereu pregătite ca, pe lângă cărbune să 
aducă și moarte. Și totuși, reportajul de tip cine-verite, 
dur, aspru aproape nemilos se citește cu plăcere, cu 
interes; meritul, pentru aceasta, aparține în totalitate 
... reporterului Dumitru Mocanu!

Și în acest număr, Gândul Anonimului rezervă 
un spațiu generos și Poeziei, nu mai puțin de douăzeci 
și cinci de pagini (47-71), debutând cu Victoria 
Milescu („Pune petale de trandafiri/pe patul cel nou/
aprinde lumânări parfumate/iar vinul roșu/să curgă pe 
trepte până în stradă/să-și moaie în el buzele călugării 
tineri/mergând doi câte doi/vecinii sunt pregătiți 
pentru orice/bat la ușă: în numele legii deschideți/
deschideți inima/altfel sparg cerul cu sfinți cu tot”). 
E drept, poezie pentru alte generații, poate pentru cea 
de azi, poate pentru cea de mâine sau de niciodată...

Sau poezie angajată, cu tușă groasă și dură și 
apăsată într-un romantism durabil scrisă de Gheorghe 
Văduva (51-53): „...Și-n răsăritul încă neapus,/
Începe-un tărăboi de simfonii,/Conflict stupid de 
false armonii,/Și de tăceri ce încă nu s-au spus/...”. 
Ori poezie clară, curată, ancorată în credințe (Viorel 
Sâmpetrean-54-56): „Lama cuțitului înaintează spre 
părinți,/spre lacrimă. Și spre icoană./Timpanele nu 
mai sunt pentru auz./Nici șoarecul nu-i încercat la 
vamă.//De-ar fi să vină iară hunii!/Și de-ar veni?Cu 
ce cuvinte să vindeci altarul?/E-o vreme a bolovanilor 
care țin loc de piatră/A sensurilor de atins cu parul.”

O poezie frumoasă, ideatică prezintă Lucian 
Gruia (57-58): „Aureola de neliniști,/Lucian Blaga a 
fost un zeu salahor./Cazmaua și aureola i s-au spart/
izbind cuvintele dure, care/începură, scrâșnind, să 
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cânte./Iată-l. În marea trecere/Cum prășește curțile 
dorului,/și sapă Fântânile omului apoi,/aplecat peste 
coarnele plugului,/ară îndârjit munții poienilor/
și seamănă stelele sale negre,/misterele nesfârșite, 
izvoarele viitorului.”.

Din poetul și ziaristul rus Veaceslav Samoșkin, 
cel care readuce în circuit marea poezie a Rusiei, sunt 
publicate câteva versuri strânse într-un buchet ce 
vibrează în acorduri de stepe și taigale (59-64): „Stelele 
iernii traversează,/de lungi milenii, stratosfera,/
pentru că le interesează/ce patimi mai îndură Terra.//
Proroci. Crucea lui Crist. Războaie,/Cohorte – sfinți 
și mucenici -,/bărbați ce nu se încovoaie,/și 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”. (versurile sunt însoțite de câteva 
inspirate ilustrații ale lui Matei Șerban).

Din creația poetică a grecului Dimitris Ravanis 
Rendis (Duimos Rendis) care, între anii 1948-1968, 
douăzeci la număr, a trăit, a studiat și a scris în 
România, George Canache a selectat câteva versuri 
de poezie angajată în traducerea lui Ion Brad (65-67): 
„Ce-mi trebuia/atâta rătăcire/de vreme ce mă-ntorc/
plângând și-mi reazem capul/de genunchii mamei”. 
Sau: „Desigur,/Era recidivist Diomidis./La cinci ani, 
pe umerii tatălui,/striga pentru libertatea Ciprului,/
la zece ani, desculț,/cu o felie de pâine în buzunar,/
se încolona în Marșul Păcii,/la doisprezece ani, 
cerea Democrație./La șaptesprezece/Purta în mâini o 
plancardă:/Pâine – Cultură – Libertate!”.

Marian Dumitru este prezent în acest număr 
(68-69) cu câteva poezii pe care exegeții le-ar încadra 
la «poezie erotică», acea poezie clasică pe care mie 
îmi place să o numesc de dragoste: „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 muște 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 suferința și oale și ulcele/Să-și 
doarmă somnul vieții în piramida rimei”.

Capitolul de poezie se încheie cu o inspirată 
Rubaiată dedicată lui Omar Khayyam de Ovidiu 
Țuțuianu: „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”, și o destăinuire fără perdea a lui Nicu 
Doftoreanu: „Profitând de pauze/Mai schimbam din 
cauze/Și luam atitudine/După latitudine!/ ... /Pentru 
cei ce sunt damnați/îi făceam părtași la țel,/Ireal! ... 
Păi cum altfel,/Așa că, ...într-un final/pentru-a deveni 
... global/Promovam alt fel de trai/ ...”

În ce mă privește, surpriza cea mai mare mi-a 
oferit-o rubrica Opinii care debutează cu opiniile foarte 
pertinente ale domnului Alexandru Pătruți privind 
„Involuția mineritului românesc: 1990-2019”. Despre 
competențele profesionale ale domnului Alexandru 
Pătruți aveam, de ani buni, cunoștință. Despre 
pertinența sa cetățenească, de asemenea. Surpriza, 
plăcuta surpriză a constat și constă în ușurința cu care 
domnia sa știe, poate și o face, manevrând condeiul ca 
un real literat și deosebit de conviv interlocutor (dacă 
vi se pare un pleonasm, el este voit) făcând astfel ca 
cititorul cel mai neavizat în domeniul mineritului 
de cărbune sau al altor resurse minerale să poată să 
priceapă și să înțeleagă ce înseamnă și ce sunt alea 
minereuri, minerale, componenți freatici, abataje și 
toate celelalte ca într-un curs de popularizare a științei.

Vinovat de surpriză nu este altcineva decât 
neglijenta-mi persoană care trebuia și putea să știe 
până la vârsta pe care am adunat-o că îi este lesne 
a vorbi pe înțelesul tuturor numai cel care știe ce 
vorbește și vorbește ce știe. Din păcate, tabloul 
oglindit și explicat de consilierul științific al CNR-
CME Alex. Pătruți este unul neplăcut și, aproape, 
fără speranțe nu neapărat de mai bine, ci măcar de 
redresare, cel puțin la nivelul anului 1989.

Rubrica Opinii continuă cu un punct de vedere 
al domnului Viorel Gaftea privind evoluția tehnologiei 
informației și a comunicațiilor după 30 de ani de 
revoluție (75-77) și cu opinia lui Lucian Gruia privind 
trei tipuri de locuire românească (78-81). Autorul se 
limitează la locuirea Brâncușiană, la cea cioraniană 
și la cea Eliadescă. Locuirea brâncușiană, în opinia 
autorului, spațiul fizic reprezintă întrepătrunderea a 
trei spații specifice: în care imaginea plastică poate 
fi descoperită, cel închis în volumul unei figuri și, 
în fine, spațiul ambiental dintre volumele formelor 
plastice; în locuirea cioraniană acesta desprinde 
un caz ilustru, opus locuirii fericite, întrucât pentru 
„filosoful insomniac” camera constituia un prilej de 
continuă suferință. Și asta, spune domnia sa, din cauza 
lipsei de sens a existenței. În fine, locuirea eliadescă 
se remarcă prin faptul că vocația transcendentă a 
omului religios constă în imitarea comportamentului 
divin. Trecând în revistă cele trei tipuri de locuire 
românească, autorul ajunge la concluzia că locuirea 
brâncușiană reprezintă o locuire armonioasă, solară, 
cea cioraniană este nocturnă, dizarmonică, iar cea 
eliadescă ne transpune în transparența sacrului.

Chiar dacă nu în totalitate putem fi în 
asentimentul analizei și al concluziilor autorului, 
recomand cu căldură parcurgerea cu atenție a celor 
patru pagini. Asigur că merită.

În continuarea Opinii-lor (82-88) recomand 
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cu insistență materialul semnat de Constantin Radu 
despre grafologie: Ucigași și scrisul lor. Vă garantez 
că veți citi pe nerăsuflate cele șapte pagini, și că la 
sfârșitul vă veți simți mai îmbogățiți în cunoaștere, mai 
pregătiți în asigurarea propriei siguranțe. O lectură, 
pe cât de interesantă și plăcută, pe atât de instructivă. 
La rubrica Eveniment a revistei, Tudor Cicu prezintă 
într-un reportaj  multipla lansare de carte (93-95) 
constând în prezentarea volumelor: „Triunghiul 
Bermudelor” de Dan Tipuriță, „La porțile vieții” de 
Eugenia Duță și „Don Quijote pleacă la război” de 
Tudor Cicu. Toate acestea sunt laureate, în ordinea 
descrescătoare a premiilor Concursului Național de 
proză scurtă „Nicolae Velea”. În cadrul reuniunii ce 
a avut loc la Muzeul Național al Literaturii Române, 
la data de 21 decembrie 2019, au fost prezentate și 
lucrările „Secretele Otiliei” de Ana Dobre-Pelin, 
„Ocrotiți de sirene” de Marina Costa și „Exod în 
lacrima lui Dumnezeu” de Anca Preda.

Ștefan Popescu prezintă, la „Evocări istorice” 
(96-98) – Treizeci de ani de istorie contemporană 
românească, o temă incitantă fie și numai prin 
contemporaneitatea ei. Tânărul analist Ștefan 
Popescu lansează, de la început, un crez incitant: 
„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”. Citind acestea, prima mea reacție a fost să-
mi pun mie însumi întrebarea: avem/am avut în acești 
treizeci de ani trecuți o idee de elită? De orice fel: 
politică, economică, istorică, culturală ...? Mă tem 
că răspunsul este nu sau cel puțin, dacă am avut, 
aceasta a fost foarte tăcută, îngrozită de gălăgioasa 
„elită” revoluționară, a impostorilor și a pescuitorilor 
în ape tulburi, fie ele naiv-independente sau voit și 
interesat stipendiate și conduse ca o gloată incultă, cel 
mult semidoctă dar zgomotoasă și violentă la nivelul 
instinctelor primare către cele mai jos de primate.

Ei bine, Ștefan Popescu încearcă și, în multe 
privințe, reușește o analiză cât de cât obiectivă (după 
mine foarte obiectivă) și sută la sută pertinentă care 
pune această ultimă perioadă de treizeci de ani într-o 
cruntă inferioritate, pe toate planurile, față de perioade 
similare trecute din ultimele două veacuri. Dar, cel 
mai trist și periculos, în același timp, avertisment 
este faptul, mai mult decât evident, că diferențele 
regionale s-au accentuat, făcând să existe pericolul ca, 
peste ani, nu prea mulți, remarcă analistul, să afecteze 
însăși coeziunea statului.

Doamna Carmen Ionescu Golovanov aduce, la 
rubrica „Români care au strălucit în ultima sută de ani” 

un cuprinzător ad-memoriam al Academicianului, 
profesor emerit dr.docent Andrei Țugulea (99-103).

Legată sentimental de locurile lunene revista 
Gândul Anonimului nu poate (și cred că nu ar fi nici 
benefic) să renunțe la rubrica „Actualitate și trecut la 
Luna”, în cadrul căreia, în acest dublu număr, este 
publicat un fragment din cartea „Comuna Luna-
istorie. Trăinicie și adevăr pe Valea Arieșului” a 
mult regretatului Ion Mazere Luneanu (104-106), 
iar preotul paroh Gabriel Moldovan, în materialul 
intitulat „Luna, după 30 de ani de libertate” vorbește 
despre suflul Revoluției din 1989 resimțit la Luna.

Valeria Mureșan, în cadrul aceleiași rubrici, 
semnează Amintiri, amintiri..., o alegorie sentimentală 
minunat de caldă și cu duioase răbufniri ale anilor ce-
au fost cu viața lor când tumultuoasă, când așezată, 
aromitoare și plină de speranțe.

Lucian Gruia prezintă cu căldură și obiectiv-
atașament cartea „Fărâme de lumină” apărută la 
Editura Ștef, în 2019, semnată de talentata Alexandrina 
Tulics, iar Gheorghe Indre semnalează că la Institutul 
român-Biblioteca română din Freiburg, în Buletinul 
Bibliotecii române vol.VII (XXVIII) serie nouă 2020, 
din Germania, la capitolul Revista presei a apărut 
o prezentare a numărului 67-68 al revistei Gândul 
Anonimului. La pagina 115 al nr.71-72 este redat 
întregul material, semnat de Mihai Neagu.

La rubrica Ecouri, Florin Grigoriu semnează 
materialul „Trăiască Luna, lunenii, revista lor și 
colaboratorii!” (120-122), iar Gheorghe Văduva 
semnează, la rubrica Dispariții, un in memoriam – 
generalul Dumitru Luca, un camarad, un bun prieten 
și un mare om.

Întregul număr este agrementat și înfrumusețat 
cu imagini plastice într-o bogăție de culori și incitări 
de sentimente, creații ale artistei Luminița Gliga, a 
cărei prezentare exhaustivă o puteți găsi la pag. 124-
129 ale revistei Gândul Anonimului nr. 71-72 – iulie/
decembrie 2019, număr care se încheie cu „Nota 
redacției” semnată de Gheorghe Indre.

Personal, semnatarul acestei prezentări, se 
alătură cu căldură sufletească tuturor eforturilor 
creatorilor acestei reviste apolitice (în sensul că nu 
face și nu sprijină politica, doctrina, acțiunile niciunui 
partid sau formațiune cu activitate politică) și, la nevoie 
și solicitare asigur inimosul colectiv redacțional, pe 
domnul Gheorghe Indre personal, că nu voi ocoli nici 
nevoia de contribuție materială pentru ca acest for de 
cultură și istorie a spiritului românesc să treacă prin 
ani și veac.

Victor Vernescu
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Scriitorul Gheorghe 
Indre, energetician de 

marcă, fost, actual și viitor coleg și 
prieten de suflet, mi-a prilejuit, azi 
02.06.2020, o mare bucurie: 

Mi-a dăruit, cu amabilitatea 
care-l caracterizează, nr. 71-72, 
iulie-decembrie 2019 din revista 
„GÂNDUL ANONIMULUI”, care 
este o Publicație independentă 
pentru cultură și informare, cu 
membrii fondatori Ioan Mazere, 
Gheorghe Indre și Gheorghe 
Văduva.

Ca întotdeauna, această 
revistă m-a surprins plăcut prin conținut, eleganță și, mai 
ales, prin stilul deosebit de a trata realitatea fără cosmetizări, 
fiind puternic ancorată în idealurile poporului român.

Aș vrea să-mi exprim succint unele gânduri și idei 
simple care mi-au fost inspirate de această revistă, acum 
după ce am „degustat-o” în tihnă!

Conținutul foarte variat al acestui număr dublu – 
bine documentat și ancorat în realitate – poartă invariabil 
pecetea entuziasmului care caracterizează oamenii de 
acțiune, cum sunt fondatorii revistei menționați mai sus.

Nu vreau să amintesc aici câtă luptă și suferință 
fizică și psihică a făcut să apară acest număr foarte amplu, 
având 132 de pagini.

Nu toţi oamenii sunt plămădiţi din acelaşi aluat, iar 
pe parcursul vieţii fiecare îşi trăieşte viaţa aşa cum crede de 
cuviinţă, prin educaţia şi autoeducaţia pe care o are și mai 
ales prin pasiune. Pasiunea pentru cultură de bună calitate, 
așa cum este și această publicație, se vede în cuprinsul 
ei care conține literatură autentică scrisă din suflet, cu 
suflet, pentru suflet, fiind simţită cu toată fiinţa de cei ce o 
lecturează.

Aricolele bine conturate, fragmentele de proză, 
comentariile, creațiile poetice formează un tot unitar care 
te îndeamnă să nu o lași din mână fiind foarte interesante.

În afara editorialului „Energetica Românească după 
30 de ani de democrație”, semnat de domnul Gheorghe 
Indre, care este o analiză exhaustivă asupra acestui 
subiect, bine documentat chiar din trăiri proprii, revista 
conține, pe capitole distincte:  

Proză, Poezie, Opinii, Evenimente, Evocări din 

Istorie, Români care au strălucit 
în ultima sută de ani, Actualitate 
și trecut la Luna, Recenzii și cărți 
primite la redacție, Ecouri și opinii 
primite din partea cititorilor, 
Incursiuni în lumea artelor plastice și 
se încheie cu Nota Redacției semnată 
tot de domnul Gheorghe Indre

Am avut și eu onoarea și 
privilegiul de a publica în paginile 
acestei reviste o poezie intitulată 
“Tangou de îndoctrinat” care, la final, 
surprinde chintesența „normalității” 
celor 30 de ani trecuți de la revoluție: 
Ăsta fiind drumul normal/...Când pui... 

ochelari de cal/ Săracilor din aval/ Ce votează-n disperare/ 
Schimbări la... modificare!

Nu pot să închei însă acest scurt periplu prin 
conceptul acestei reviste, destul de singular în universul 
literar românesc actual, fără a face câteva aprecieri 
filosofico-literare, având în vedere că Parohia Ortodoxă 
din Luna, comună pe Valea Arieșului, s-a implicat cu 
atâta abnegație făcând posibilă apariția acestei reviste:

Să fii viaţă în cuvânt nu-i doar metaforă. 
Nici reducţie a existenţei la forma ce o exprimă. 
Ci o recunoaştere conştientă, asumată, a sinelui 

ca parte vie a Creaţiei. 
Aşa se face că, uneori, un singur gest este capabil 

să temeluiască o existenţă pe toate cele trei dimensiuni 
ale crucii – înălţime, lăţime şi adâncime – crucea fiind 
exprimarea supremă a verticalităţii, orizontalităţii şi 
profunzimii întregii existenţe. 

Într-un cuvânt „GÂNDUL ANONIMULUI”, este o 
publicație care, grație proniei divine și a oamenilor care pun 
suflet, a reușit să șlefuiască sentimentele și să le încrusteze 
în granit dincolo de hotarul dintre viaţă şi moarte, depăşind 
un prezent mai puțin darnic şi generos, pentru a rămâne, în 
memoria cititorilor săi. 

Îi urez succes în continuare si să ne mai încânte cât 
de curând și cu alte apariții similare!

Nicu Doftoreanu – București 03.06.2020

GÂNDUL ANONIMULUI  
și GHEORGHE INDRE

două nume predestinate a conviețui împreună, fiind mlădițe plămădite din 
cuvântul românesc: PATRIOTISM 

Nicu DOFTOREANU
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IOAN BĂLĂEI:
       Am scris o schiță, de dragostea de maian

       Între Mariana și maiorul Iulian.

IOAN BEMBEA:
        În Munții Apuseni, în Buciumul natal,

        Viorica, școala avea ca ideal...

TUDOR CICU:
La Muzeul Literar unii își lansează o carte;

Eu primesc și o revistă... Amintiri din facultate...

NICU DOFTOREANU
       S-a-ndoctrinat săracul cu-al dansului halou

       Și inginer de flăcări mustește-a vers, tangou.

MARIAN DUMITRU:
         În piramida-rimă își scrie sacru foc
         Poeme călătoare iubirii, în ghioc.

VIOREL GAFTEA:
           Informatica-i bau-baul lumii care va veni,
           Dacă prostul ori savantul va fi a o stăpâni.

DAN GÎJU
         Pe Bulevardul Păcii, prin lumea de muieri,

         Se pierd, ca-n Vama Vechii, poeme și păreri.

LUMINIȚA GLIGA
       ”O margine de lume”,

      Tablou ce-afirmă-un nume.

       *
Brașoveanca-n expoziții, peste o sută treizeci,

are un palmares bogat.
Criticii de artă, zeci, spun că-i pictor cu-n discurs  bine-ales, străluminat.

LUCIAN GRUIA:
       Poetul:

    O clipă se-odihnește Brâncuși cântând pe-o zare
    Argint și aur, marmori, poeme, ca Blaga,-n lăcrimare.

DISTIHURI CRITICE
LA „GÂNDUL ANONIMULUI”, NR.  71-72, 2019

Florin GRIGORIU
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       Eseistul:
      În spațiile de lux, brâncușiene, se-nalță-n taină o casă românească;

      Alături, sceptică e-o vilă a lui Cioran și un altar de mit,-a lui Eliade, cu-o harpă îngerească.
      Criticul literar:

Alexandra Tulics scrie cu o dragoste de-acasă
Versuri despre Domnul, cu-o iubire credincioasă.

GHEORGHE INDRE:
Inginerul:

       Energia dă putere
       Unei țări, e o avere.
Redactorul, luneanul:

     Mă străduiesc a face revista împreună;
     o dăruiesc și vouă și-o sută în comună.

                          *
CARMEN IONESCU GOLOVANOV:

Ingineru -Andrei Țugulea dinspre Bălți, electrician,
Învățând la Iași, la Râmnic, București, a fost și-academician. 

 
FLORIN GRIGORIU:

Eu, ce să spun, citind revista, autorii?
„Tăiască Luna și lunenii, revista lor și scriitorii!”

MARIA-MARGARETA LABIȘ
       Să ai un frate scriitor și a-l cunoaște-n vreme

       E-a scrie despre toți în amintiri de steme.

ION MAZERE LUNEANU:
Printre multe fapte bune, de inginer, voi spune una:

A scris „Trăinicie și-adevăr...”, istorie-a comunei Luna.

VICTORIA MILESCU
       Orele sar din piatră-n piatră, virtutea-i viață și mândrie

       Destinul, ca un câine, poemele ne iartă, că-s raze, măiestrie..

DUMITRU MOCANU
       În minerit e-o lume aspră cu norme grele, militare

       Dar țara se bazează pe hărnicie și onoare.

GABRIEL MOLDOVAN
Părintele din Luna, iubindu-și credincioșii

Scrie că sunt vrednici și mândri cu strămoșii.

VALERIA MUREȘAN:
Noi, domnișoarele,-nvățam...Eu, azi, învățătoare,

Mi-s mândră cu-nvățații noștri, muncind în lumea mare.

MIHAI NEAGOE: 
Citit-am ”Gândul Anonimului”, o bună revistă.

Voi scriitori, vă mulțumim! Revistei, spor, fiindcă EXISTĂ!

LUCIA PĂCURAR:
„De amintiri nu ducem dor, le-avem cu noi în orice clipă,
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Căci amintirile nu mor și ne umbresc cu-a lor aripă.”

ALEXANDRU PĂTRUȚI:
      Citindu-i studiu despre starea de mine românești,

      Mă-ntreb, precum minerul: - Tu, Doamne, unde ești?

ȘTEFAN POPESCU:
Istoria de azi a țării este-un deal de pesimism...

7000 de biblioteci nu-s...Analfabeții-s cu cinism..

CONSTANTIN RADU:
       Grafologia-i artă ce-și știe autorul

       Trecutu-l recunoaște, prezice viitorul.

DIMOS RENDIS RAVANIS:
Poetul grec se-ntoarce la izvoare

În recidivă, cu studii poetic-superioare.

VEACESLAV SAMOȘKIN
     Un rus scrie poeme în limbă românească,
     repovestindu-și viața pe harpa sa rusească

VIOREL SÂMPETREAN
Ermetizând  poeme, trăind pe osul frunții
În abataje grele sfărâmă-n cântec munții.

OVIDIU ȚUȚUIANU
Întru Omar Khayyam, astronomul, poetul de rubayate fin,

Ovidiu de la Tomis și Strauss-Fiul zice: „Femeia-i, vals di-vin!”

GHEORGHE VĂDUVA
     Prozatorul:

     Să fii bolnav e-o stare  de punte către bine,
     De-a mai cunoaște lume și-ntâi și-ntâi pe tine.

      Poetul:
Între concertul lumii și fiul ei abstract se află o cărare

 Negarea-i afirmare și viața-i cugetare. Poetul:?Afirmare.
       Camaradul-oștean:

Dumitru Luca, generalul, comandant adevărat,
A muncit și a trăit, Patria și-a onorat.

VICTOR VERNESCU
       Prozatorul:

       A scrie mărturii e-a povesti-n roman
      Întâmplări hazlii, cu gărzi și stare de oștean.

      Analistul politic:
România este una, dintr-un timp îndepărtat,

Chiar dacă azi unii cred că-i ceva de cumpărat...
      Criticul literar:

A scrie despre cele scrise nu e ușor, e-o bucurie
Când toți cei care scriu sunt îmbăiați în apă vie. 
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A plecat dintre noi, cu totul neașteptat, 
colegul și prietenul nostru apropiat, 

colonelul Dumitru MOCANU, publicist militar de 
excepție, unul dintre cei mai valoroși specialiști 
în arma „Grăniceri” care și-a dedicat întreaga 
viață slujirii țării sale sub drapelul tricolor.

Născut la 8 septembrie 1940 în localitatea 
Corbii Mari, județul Dâmbovița, într-o familie 
de creștini cu 4 copii – cea a constructorului 
Mocanu Vasile și a soției sale Anastasia –, a făcut 
școala elementară la București, după care a optat, 
încurajat de familie, să urmeze cursurile Liceului 
Militar Breaza.

A studiat apoi la Școala Militară de ofițeri 
de infanterie „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, pe 
care a absolvit-o cu rezultate excelente în anul 
1960, fiind avansat la gradul de locotenent.

Ca și majoritatea colegilor din promoția 
sa, a fost repartizat la Trupele de Grăniceri. Aici 
tânărul ofițer a primit de la început comanda 
unor subunități de frontieră din Dispozitivul 
operativ al Brigăzii de Grăniceri Timișoara.

S-a remarcat printr-o pregătire de luptă 
și specialitate deosebite, prin reale aptitudini 
de conducere și moral volitive, calități de 
instructor și educator care i-au permis, în timp 
scurt, prin efort susținut și spirit responsabil, să 
obțină performanțe în instruirea efectivelor și 
îndeplinirea sarcinilor.

Împreună, ne-am început cariera în același 
timp; ca tineri ofițeri am suportat greutățile și 
neajunsurile serviciului, condițiile precare de 
viață, ne-am îndeplinit misiunile în zone dificile, 
izolate, fiind nevoiți să acceptăm sacrificii și 
renunțări. Am avut însă satisfacția formării și 
educării a numeroase serii de tineri militari.

Colegul meu a fost promovat succesiv 
la eșaloanele superioare și, ca urmare a 
cunoștințelor, a experienței și talentului său, a 
devenit și colaborator al unor publicații militare 
și civile. În continuare a urmat facultatea de 

Jurnalistică, iar la absolvire a fost cooptat ca 
redactor profesionist în presa militară.

L-am admirat permanent pentru dragostea 
și devotamentul față de familie, față de soția 
Ana, care i-a fost permanent alături, față de 
fiicele Liliana și Mihaela cu nepoții Mihai și 
Alexandru, în prezent studenți. Lor li s-a dedicat, 
preocupându-se permanent pentru a le oferi o 
viață fericită și un viitor frumos.

Destinul i-a hărăzit și o perioadă potrivnică. 
Din cauza unei rude din străinătate - un frate 
plecat în SUA –, dosarul său a devenit astfel 
incompatibil cu criteriile partidului comunist, 
care hotăra existența și soarta oamenilor. Ca 
urmare a fost îndepărtat din presă și urma să fie 

ÎN AMINTIREA  
COLONELULUI DUMITRU MOCANU

Ioan BĂLĂEI
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dat afară și din armată.
Cu eforturi și intervenții deosebite, a reușit 

să rămână în rândul cadrelor active militare, la 
Direcția Lucrări în Economia Națională unde a 
primit însărcinări în cadrul unităților militare 
destinate extragerii cărbunelui din subteran. 
Astfel a activat în minele subterane din Valea 
Jiului. A fost o perioadă deosebit de grea!

Timp de 8 ani a lipsit din presă după 
care, la căderea regimului comunist, a revenit 
jurnalist, mai întâi, la ziarul central al armatei, 
Apărarea patriei (Observatorul militar), iar în 
1993 a devenit redactor șef al revistei Frontiera – 
publicație care, sub conducerea sa, a înregistrat o 
evoluție ascendentă confirmată ulterior. 

După ieșirea la pensie, colonelul Dumitru 
MOCANU a continuat să colaboreze la publicații 
militare și civile. Am participat împreună la 
numeroase acțiuni culturale, comemorative, la 
festivități omagiale și bineînțeles la reuniunile 
colegiale organizate la București de „Clubul 
Grănicerilor” la care ne-am întâlnit de fiecare 
dată cu prieteni apropiați, generalul de brigadă 
dr. Văduva Gheorghe și profesor universitar dr. 
contraamiral Zemba Anatolie.

În ultimul an, colonelul Dumitru Mocanu 
a publicat un volum de proză scurtă intitulat 
„Reportaje pe patul armei” o poveste excepțională 

scrisă cu talent și inspirație, în care autorul ne 
dezvăluie trăirile sale în cadrul unor întâmplări și 
evenimente reale, adesea cu accente dramatice.

Cartea se constituie și ca document cu 
valoare istorică pentru cunoașterea evoluției 
societății noastre.

Revista „Gândul Anonimului” a publicat 
una dintre povestirile colonelului Mocanu într-
un număr pe care, din nefericire, acesta nu a mai 
apucat să îl vadă fiind foarte bolnav, internat în 
spital, de unde, în scurt timp, aplecat dintre noi, 
lăsând în urma sa regretul tuturor celor care l-au 
cunoscut, l-au apreciat și iubit.

Suntem alături de familia Mocanu, soția 
Ana, fiicele și nepoții săi în marea durere și 
suferință la dispariția soțului, părintelui și 
bunicului, care, pentru noi ceilalți, colegi și 
prieteni, a fost ostașul și patriotul grănicer 
român, omul deosebit care iubea viața, natura 
și pescuitul. Colonelul Dumitru Mocanu, un 
camarad de excepție, un prieten neprețuit  și 
unom cu totulși cu totul deosebit, rămas în 
sufletele noastre!

Dumnezeu să –l aibă în paza, să îl ierte și 
să îl odihnească în rândurile drepților!

General locotenent cu 3 stele (r) Ioan BĂLĂEI
București, 30 iunie 2020
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INCURSIUNI  ÎN  LUMEA  ARTELOR

Născut la 24.02.1955, Târnăveni, jud Mureș 
Studii: Institutul de Artă Ion Andreescu Cluj Napoca, promoția 1980, 

secția sculptură. 
Simpozioane naționale: 1982 Măgura Buzău; 1984 Căsoaia, Arad; 1986 

Iernut, Mureș. 
Simpozioane internaționale: 1987 Berlin, Germania; 1993 Iserlohn, 

Germania; 1994 Iserlohn, Germania. 
Expoziții personale: 1994 Galeria Jean Louis Calderon, București 1995 

Galeria Jean Louis Calderon, București Bienala de sculptură mică „Vârsta de 
bronz”, Cluj Napoca, 2013, 2015, 2017. 

Expoziții în străinătate: 1997 Beirut, Liban 1998 Dantesca, Ravena, ediția 
a 3-a 1999 100 de artiști români interpretând opera lui Dante, Ravena. 

Opere de dimensiuni mari: 1994 Ienăchiță Văcărescu, medalion, 90 x 60 
cm, bronz, București 1994 Dialog, 250 x 100 x 30 m, bronz, Iserlohn, Germania 
1996 dr Emil Dandea. monument bronz, 3,80 m, Tg. Mureș 1996 CHRIST, 
Institutul Sfânta Maria, București 2004 Bust N. Kretzulescu, București 2009 
Fântână , American Village, Pipera, inox 2011 Lebăda de bronz, H 2.30m, 
anvergură 3.20 m, Pipera, Jud. Ilfov. 

Activitate didactică: profesor de sculptură, Liceul Nicolae Tonitza 
București, 1991 - 2002 director Școala de Arte și Meserii „Dimitrie Paciurea”, 
2002 - 2005 director artistic SC. ARTMAESTRO 

Opere în colecții particulare din Europa, Canada, Statele Unite etc 

ANTON RAȚIU
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INCURSIUNI  ÎN  LUMEA  ARTELOR

Anton Rațiu, 1987, Berlin,  Germania piatră 
lucrarea  este  expusă  în Fennpfuhl Park
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Numărul 73-76 al revistei Gândul 
Anonimului reflectă, în paginile sale, 
perioada calendaristică ianuarie-
decembrie 2020, care a adus în istoria 
umanității amenințarea înfiorătoare 
a cumplitei pandemii cauzată de 
virusul Covid 19, care a debutat în 
decembrie 2019 în marele oraș Wuhan 
din China. Atunci, în preajma sărbătorii 
de Crăciun, lumea afla cu o  surprindere 
incredibilă că se construia un spital nou 
de mare capacitate în numai 6 zile, iar 
pentru omul de rând era greu de 
înțeles de ce atâta grabă. De 
abia câteva luni mai târziu, 
în România, oamenii au 
putut descifra misterul și au 
putut afla că este vorba de 
o boală contagioasă, foarte 
periculoasă și cu mare viteză 
de răspândire, reprezentând 
un pericol social de proporții, 
și că acel spital minune 
era destinat izolării și tratării pacienților contaminați, în 
condițiile în care nu se cunoștea un tratament, nu exista un 
vaccin, nu existau decât trimiteri la epidemiile anterioare 
din contemporaneitatea noastră și la epidemia cunoscută 
sub denumirea de Gripa Spaniolă, care apus capac 
nenorocirilor aduse de Primul Război Mondial.

Ce aduce nou acest număr al revistei este 
regândirea și rebotezarea rubricii permanente Eveniment, 
în primul rând, din cauza faptului că, în condițiile de stres 
și confruntare cu pericolul răspândirii bolii, numărul 
evenimentelor care au avut loc s-a redus foarte mult, forma 
de organizare și realizare a acestora a fost de asemenea 
mult  afectată, în peisajul social a apărut un accesoriu 
nou, masca, a cărei purtare a devenit obligatorie în spațiile 
închise, dând impresia că orice adunare publică organizată 
sau întâmplătoare, de regulă limitată ca dimensiuni din 
punctul de vedere al numărului de participanți, trimitea la 
ideea de carnaval invers, un carnaval al tristeții și suferinței, 
al spaimei și îngrijorării personale și colective. Masca 
folosită de infractori la comiterea de acte antisociale în 
acțiuni antisociale, jafuri, acte de terorism, manifestări ale 
unor organizații secrete criminale etc. a devenit un simbol 
al corectitudinii și bunei purtări, un semn al grijii față de 
propria persoană și față de sănătatea celor din jur. Totul s-a 
schimbat, toate semnificațiile privind condiția fundamentală 

a omului de ființă socială, privind nevoia 
de comunicare a sentimentelor și 
atitudinilor prin expresii ale feței, atât 
de importante într-o lume normală, au 
căzut în derizoriu sub semnul unor 
comandamente sanitare, recomandate 
de la cele mai înalte foruri și instituții 

competente cum sunt Organizația 
Mondială a Sănătății și autoritățile 
medicale de pe lângă guvernele țărilor 

lumii.
Această stare de fapt, a cărei durată 

în timp este greu de precizat, existând mesaje, 
unele cu caracter oficial, că ar putea dura ani 

de zile, sau chiar mai rău, că omenirea 
trebuie să se obișnuiască pentru 

totdeauna cu asemenea reguli, 
face ca, în viața oamenilor 
contemporani, să se furișeze 
și să se instaureze teama de 
a se mai întâlni, de a mai 
petrece împreună la bine și la 
rău, de se solidariza și chiar 

ajuta reciproc, cu alte cuvinte de a marca, de a organiza și 
trăi împreună evenimente memorabile pentru trecătorul lor 
parcurs existențial.

Din punctul de vedere al conținutului revistei, care 
nu este indiferentă la ceea ce se petrece în viața țării și 
a poporului român, unul din evenimentele importante de 
durată și cu consecințe dureroase pe termen lung, care ar 
trebui cunoscut și înțeles decât mai multă lume, în toată 
amploarea sa,  este indiscutabil distrugerea industriei 
românești, fără milă și fără nici o opreliște, ba mai 
mult consemnată adeseori ca o victorie a globalismului 
nivelator și a sistemului social orientat spre satisfacerea 
poftelor și lăcomiei nemăsurate a celor puțini și tot mai 
bogați și puternici, din țară și din afara ei, care au profitat 
și profită de pe urma acestui proces. Iată de ce, începând 
cu acest număr, înlocuim rubrica Eveniment cu o rubrică 
nouă Distrugerea industriei românești.

Trebuie, și de această dată, să adresăm cele mai 
sincere mulțumiri colaboratorilor revistei, acestor oameni  
minunați care, cu dezinteres și fără nici o pretenție de 
recompensă, acceptă să trimită materiale originale create 
de mințile și sufletele lor, pentru bucuria cititorilor noștri. 
Revista poate fi citită în continuare pe site-ul dedicat  
www.gandulanonimului.ro, unde în rubrica Arhivă se pot 
parcurge toate numerele apărute.

NOTA REDACȚIEI
Gheorghe  INDRE

GÂNDUL  ANONIMULUI
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Ca de fiecare dată, un gând de recunoștință și o 
plecăciune se cuvine să adresăm memoriei întemeietorilor 
acestei publicații, pensionari militari din arma grăniceri și 
din alte arme, dar și civili entuziaști care au aderat de la 
început la ideea apariției periodice a unei publicații în care 
să își poată face cunoscute modestele lor încercări literare. 
În numerele anterioare, tot acest parcurs al revistei a 
fost detaliat, odată cu menționarea progresivă a tuturor 
etapelor până la versiunea de azi.

Revista continuă să exploreze, în măsura 
posibilităților și a modestelor resurse de care dispune, 
aspecte ale vieții contemporane, realități și opinii privind 
diversele aspecte ale vieții sociale și economice din 
România de azi.

Strădania noastră de a dedica un capitol permanent 
comunei Luna, în toți acești ani, nu a fost și nu este 
zadarnică. Cele 100 de exemplare pe care le transmitem 

și distribuim gratuit în comună și în zonă sunt așteptate de 
locuitori cu mare interes, fac parte din darurile fiecăruia 
dintre acești ani și nu sunt puțini cetățenii care au în 
bibliotecile lor toate numerele de revistă publicate din 
2007 și până acum, în mare parte citite cu interes. 

Toate costurile aferente editării acestei publicații 
sunt suportate din surse proprii, iar distribuția și difuzarea 
către cititori se face în mod gratuit și de asemenea, așa cum 
am mai menționat, 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 

GÂNDUL  ANONIMULUI

Anton RAȚIU,  CÂNTEC,  
bronz H 40 cm 1996 - 97 
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