
a l e X a N D r U  i o a N  C H i Ș

p o v a r a
l i b e r tă Ţ i i

* *
M a s c a

r o m a n



„Cei care doar din auzite au 
cunoscut societatea și regimul 
comunist, cu multă reținire, 

vor admite stările de lucruri ce 
au caracterizat acea perioadă, 

vor considera scrierile drept 
falsuri istorice.

Trebuie să recunoaștem că în 
subconștientul nostru, acum 

la 30 de ani, mai avem, fără 
a greși prea mult, tresăriri, de 
parcă am � vinovați de ceva.

Deși admitem că noi și 
nu alții am participat la 

așa-zisa Revoluție, cultura 
noastră, educația primită, ne 

îndrituiesc să �m mândri de a 
lăsa copiilor și nepoților noștri 
istoria așa cum am făurit-o!“

Al. I. Chiș



ALEXANDRU IOAN CHIŞ 
___________________________________ 

 
Povara libertăţii



  



ALEXANDRU IOAN CHIŞ 
 
 
 
 
 
 
 
 

POVARA LIBERTĂŢII 
 

r o m a n  
 
 
 

Vol. II 
 

Masca  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Editura Gutenberg Univers 
Arad – 2019



Sponsori: 
Centrul Cultural Județean Arad 
E.S.M. International S.R.L. Timișoara 
Gral. Mr. (r.) Heredea Vasile Ionel • Crișan Sandu • Col. (r.) 
Gana Horea • Petcuț Dorel • Aniculăesei Mihai • Bodea Ștefan și 
Ramona • Prodan Olga • Gheție Mihai și Letiția • Bun Aurelian • 
Col. (r.) Hălbac Nicolae • Col. (r.) Mărgineanu Paul • Col. (r.) 
Sâmbeteanu Constantin • Tarța Mircea-Arsenie • Col. (r) Ignățel 
Alexandru • Șipoș Gheorghe • Tănase Gheorghe • Pruteanu 
Laurențiu • Kocsis Gabriela Florentina • Vlad Ștefan • Mozeș 
Robert • Orha Virgil 
 
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 
CHIŞ, ALEXANDRU IOAN 
    Povara Libertăţii : roman / Alexandru Ioan Chiş. - Arad : 
Gutenberg Univers, 2019 
    2 vol. 
    ISBN 978-606-675-217-6 
    Vol. 2 : Masca. - 2019. - ISBN 978-606-675-219-0 
 
821.135.1 
 
Corectură: Marco Gabriela 
DTP: Dragoș Salvețiu 
 
Editura Gutenberg Univers Arad 
Editură recunoscută de C.N.C.S.I.S. 
 
Tiparul executat la Tipografia Gutenberg 
Arad - Calea Victoriei 41 
Tel.: 0257 254 330, Fax: 0257 254 339 
Email: dtp@gutenbergarad.ro 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiicelor mele, Adelita şi Ligia 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Nimeni nu-şi va aminti de tine pentru gândurile tale secrete. 
Cere-i lui DUMNEZEU forţa şi înţelepciunea să le exprimi.” 

 
Gabriel Garcia Marquez
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SÂMBĂTĂ, 23 DECEMBRIE 

Teriștii și teroriștii 

În miez de noapte, tinerii ostași cu termen redus, 
„teriștii” cum erau numiți cei din Cetate, continuau misiunea 
de supraveghere a hotelului Parc, de pe podul Decebal. Fiecare 
simțea amenințarea surdă ce emana din acea liniște nefirească, 
încă nu s-au tras focuri de armă asupra lor. 

– Sunt conștient de ceea ce ne așteaptă. Pe de altă parte 
cred cu naivitate că e ca-n poligon, unde sunt luate toate 
măsurile de siguranță, spuse cu tristețe soldatul terist Faulkner, 
adresându-se colegului de pluton, fruntașul Vâlcea, prietenul 
său din prima clipă de “cazarmă”. 

– Măi, ce pot să spun? Și eu am acest sentiment! Dar 
principala problemă este frica de necunoscut! Orice ni se 
întâmplă are caracter aleator și nu ne rămâne altceva decât 
speranța și credința, oricum s-ar numi asta, ființa supremă, 
destinul, sau îngerul păzitor! răspunse Vâlcea, cu acea privire 
luminoasă prin care se remarca. 

– Voi ce credeți, pentru ce trebuie să luptăm? lansă 
cineva întrebarea ce-l preocupa; voia să înțeleagă dacă cele 
învățate până atunci aveau vreo valoare. 

– Nu trebuie să lupți pentru DUMNEZEU sau țară, doar 
găsește ceva mai important decât tine, răspunse un anonim. Pe 
nimeni nu interesa persoana, cuvintele singure aveau greutate. 

– Când am ridicat mâna am făcut-o datorită educației 
părintești, a spiritului de apartenență la colectiv! Pe de altă 
parte, pentru a-mi testa limitele și stima față de propria 
persoană! Acum sunt șocat, nu pentru ceea ce am făcut, ci 
pentru că nu mi-am putut închipui că voi trece de la instrucție 
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la îndeplinirea unei misiuni de luptă! spuse soldatul Burian, 
gesticulând larg cu mâinile. 

– Ce vom face dacă trebuie să tragem? Voi ce credeți, 
oare legendele din războaie vehiculate de cei mai în vârstă...? 
Apropo, ne-a povestit un cioban de prin Banat, că mulți din 
ostașii companiei sale nu ocheau luând în vizor omul, ci pur și 
simplu trăgeau pe direcția de unde venea inamicul! Se dădea 
drept exemplu pentru întoarcerea în viață de pe front, spuse un 
alt terist dintre cei care s-au oferit voluntari. 

– Oare ce simți când omori pe cineva? se trezi că 
întreabă unul mai necopt, oricum nimeni nu dorea să-i dea 
vreun răspuns. 

– O legătură puternică..., încercă să dea un răspuns 
filozofic, gândindu-se la suflet, un altul, nereușind să-și 
termine ideea. 

– Dacă e să mori, glonțul deja a fost tras, veni o idee 
imposibilă din partea fruntașului Adler, care nu avea să afle 
vreodată cât adevăr era în cuvintele sale.  

– Nu cred că pot să omor pe cineva, fie el și terorist! 
Cum să apăs pe trăgaci? interveni Burian nedumerit, parcă 
așteptând o confirmare din partea colegilor, dar niciunul nu 
mai spuse nimic. 

 
Nu departe de podul Decebal, Comandantul de la Cetate 

a luat legătura prin stație la Lipova cu „Detașamentul Păuliș”, 
care fusese numit în Rezerva Regimentului. Acesteia îi va 
reveni misiunea de a se apăra în cooperare cu forțele din 
cazarmă împotriva atacurilor teroriste, despre care se 
declanșaseră zvonuri greu de contrazis. După precizările 
maiorului Murad, era necesară o compunere și structură unitară 
a efectivelor, astfel că, la UM 01191 Lipova urma să se 
constituie un detașament conținând toate elementele unei 
unități de sine stătătoare, având Comandant și Stat Major, dar 
care, la nevoie, să fie în măsură de a coopera cu Regimentul 
sau chiar de a se subordona acestuia. Activitatea era una relativ 
laborioasă, lua timp și, pentru a se concretiza ordinul primit, au 
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început demersurile în acest sens. În final, după consultări între 
comandanți, s-a hotărât la nivelul Lipovei o structură avându-l 
Comandant pe Iconaru, Stat major format din cinci ofițeri, o 
Grupă de transmisiuni, și Subunități luptătoare compuse din 
două plutoane pe TAB-uri și trei pe autocamioane. 
Comandantul unuia dintre plutoane, locotenentul Codrin, era 
unul dintre ofițerii tineri cunoscut pentru preocupările în ce 
privește perfecționarea procesului de învățământ. Studia 
problemele specifice sistemului militar și poseda o memorie 
bună, dar la analiza și sinteza atât de necesare pe câmpul de 
luptă era deficitar, lucru de înțeles, datorită experienței limitate 
în practica militară la trupe. Era dintr-o bucată, își spunea 
părerile fără reținere, având convingerea că stăpânește 
adevărul, și era considerat un om aspru, dar drept cu 
subordonații. Fiind încă neexperimentat în relațiile colegiale, 
avea intenții de a se situa mai presus de ceilalți, era considerat 
un tip încrezut, găsindu-și cu greu prieteni. Față de șefi 
manifesta un fals respect, în funcție de propriul interes, iar la 
prima ocazie îi bârfea. În situații în care era supus criticilor, 
răspundea vehement, folosind persuasiunea pentru a-i forța pe 
cei din jur să gândească la fel ca el. Uneori, avea ușoare 
tendințe de insubordonare, la care șefii lui au încercat să-l 
oblige să renunțe. În această privință asemănarea cu Iconaru 
era, fără îndoială, izbitoare, iar asta explica aprecierile făcute la 
adresa maiorului pe care-l luase drept model. 

 
La jumătate de oră după miezul nopții, în Cetate, 

căpitanul Mihai însoțit de Cadristul unității și un locotenent 
major, reține la capătul podului Decebal, un grup de cinci 
persoane, printre care un recepționer la hotelul „Parc”, de la 
care obține câteva informații. 

– Cine se află în hotel? îl interogă Mihai pe bărbatul care 
se dădea drept recepționer, personal având îndoieli în acest 
sens. 

– În momentul când am plecat de acolo, erau doi 
generali însoțiți de 16 persoane!  
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– Ești sigur sau ne torni gogoși? se răsti căpitanul, un tip 
arțăgos din fire, cu care nu te puteai pune, cu atât mai puțin să 
ai și succes.  

– Sunt de la ziarul armatei și confirm că cele afirmate 
corespund realității! Puteți conta pe cuvântul meu, interveni un 
altul dintre ceilalți cinci. Faptul că nu și-a spus gradul, l-a făcut 
pe Mihai bănuitor, continuând cu interogatoriul.  

– Dar dumneata de unde știi, faci parte din gașca lor? îl 
luă și pe acesta la întrebări fără menajamente, căpitanul. Era 
foarte circumspect, voia să descopere adevărul curat. 

– Am călătorit în același avion cu generalii... și ceilalți, 
se grăbi să spună rapid ce avea de spus, de teama de a nu fi 
arestat fiind bănuit de colaborare cu oamenii generalilor.  

– Urmați-mă, spuse morocănos căpitanul, lăsând 
impresia că nu le acordă încredere și, probabil, credeau ei, mai 
mult ca sigur îi va încarcera în arestul unității. 

Auspiciile sub care, în final, au fost acceptați cei cinci, 
nu erau cele mai bune, dar decât la arest, mai bine într-un pat 
de fier pe așternuturi de trupă, s-au gândit ei în timp ce erau 
conduși spre prima clădire, unde, ce-i drept, era arestul, dar și 
dormitoarele ostașilor. 

 
Este ora la care, cu un vaiet sfâșietor, sirenele orașului 

avertizează, parcă, despre un pericol iminent, iar alăturarea 
clopotelor bisericilor din oraș mărește vacarmul, acesta 
devenind asurzitor, oamenii nu se puteau auzi și înțelege la un 
pas unul de celălalt, erau nevoiți să strige din răsputeri. Cei de 
la Apărarea Civilă au rămas surprinși de declanșarea alarmei 
prin folosirea sirenelor, cu atât mai mult de folosirea clopotelor 
la nivelul municipiului, ca la un semnal dinainte stabilit. Se 
repeta scenariul din noaptea de 22 decembrie, cu diferența că 
atunci declanșarea alarmei s-a produs, din cele aflate, la 
inițiativa celor de la Interne. De această dată, concluzia a fost 
că cineva și-a asumat răspunderea acționând de unul singur, 
fără știrea șefilor și a colegilor. De fapt, lucrurile stăteau cu 
totul altfel, doar Vlasiu, care s-a folosit de puterea și influența 
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sa, știa despre implicarea aceluiași maior Botin din 
componența Apărării Civile, obținând acordul acestuia. Pe 
Botin era să-l coste scump această hotărâre de colaborare cu 
Vlasiu, de această dată urmând să fie arestat de către cei de la 
Interne. A avut o șansă prin faptul că a intervenit din nou 
Filcaciu, salvându-l. Un rol important în declanșarea alarmei l-
a avut și un grup hotărât de manifestanți, care s-a deplasat din 
timp la principalele biserici din Arad și, ca urmare a înțelegerii 
stabilite, s-au alăturat sirenelor cu dangătul clopotelor. Scopul 
principal a fost mobilizarea mulțimilor în piața Consiliului. 

Dispariția lui Scăianu și Șeran 

Nu se știa cu certitudine ce anume a declanșat o nouă 
avalanșă de zvonuri, dar acestea au crescut nemăsurat de mult 
presiunea asupra populației și armatei, în egală măsură. Nici 
celelalte instituții nu au fost scutite de zvonistica ce le-a însoțit 
din acel moment.  

Cei din piața Consiliului își aminteau de entuziasmul 
tinerilor revoluționari manifestat în momentele când cei de la 
Interne și-au oferit serviciile pentru apărarea intereselor 
mulțimii. În acest sens, procurorul Firiță, accentuează asupra 
scenariului periculos prezentat de aceștia, ca fiind unul posibil, 
dar, de asemenea, și disponibilitatea lor de a se dedica luptei 
împotriva acelor elemente. Constată, însă, o cu totul altă 
realitate. Nici unul din cei care promiseseră pe cuvânt de 
onoare că vor fi găsiți la numerele de telefon lăsate, Scăianu și 
Șeran, nu au răspuns la apeluri. Deși au spus că pleacă la 
Inspectoratul județean de Interne, după ce au părăsit Consiliul 
nu au mai fost de găsit. 

 
La scurt timp, „diversiunea telefoanelor” s-a amplificat, 

orice motiv putea fi folosit ca armă de pervertire a minții, de la 
cele mai simple, dar credibile, până la cele catastrofale, cum ar 
fi elicopterele, avioanele, iar la Gai, inclusiv tancurile. Nu 
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putem ști cu certitudine ce rol au avut cei din structurile de la 
Interne în acest sens, știm doar că „dispariția” lor a accentuat 
neîncrederea și teama revoluționarilor. Oricum ar fi fost, la 
început diversiunea prin telefon, mai târziu provocările 
realizate și prin executarea focurilor de armă, au creat impresia 
unui scenariu concertat, al cărui dirijor știa doar o partitură, cea 
repetată îndelung și foarte bine cunoscută, din care probabil că 
făceau parte și cei care și-au încălcat onoarea. Vom încerca să 
scoatem din ecuație pe cei care erau prezenți, puteau fi văzuți 
de toată lumea, erau acolo în dispozitivul asupra căruia se 
trăgea și toți revoluționarii înțelegeau rolul acestora. Era vorba 
despre militarii și armata din Arad în întregul ei. 

Penitenciarul 

Situația din acea noapte a început să degenereze, efectele 
nefaste avute asupra Penitenciarului, a diversiunii provocate 
prin telefon de către șefii lor, care erau la fel de dezinformați, 
dar și datorită amenințării rudelor celor arestați, care erau cât 
se poate de reale. Această instituție avea un număr de două 
grupe a câte 12 subofițeri și un Comandant de Penitenciar, în 
total 25 de oameni, care păzeau câteva sute de condamnați, 
unii dintre ei deosebit de periculoși. 

– Prima grupă are misiunea de a păzi clădirea din 
interiorul împrejmuirii! Cele două TAB-uri se poziționează cu 
spatele în poarta principală, cu scop de blocare, iar cu 
mitralierele vor ține sub amenințare pe condamnați, dacă ar 
intenționa părăsirea celulelor, preciză Comandantul după o 
scurtă informare asupra situației periculoase. Dar să nu uităm 
că și el suferea de aceeași boală comunistă, cea a propriei 
importanțe. 

– Se trece la măsurile speciale ca la sărbători, știți la ce 
mă refer, ordonă cu emfază Comandantul, dorind să 
accentueze pericolul care îi pândea. 
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– Cum le distribuim, ca de obicei? întrebă șeful primei 
grupe. Ei știau despre ce vorbeau, aveau în dotare un număr de 
opt foișoare mobile, pe care le plasau în mod obișnuit câte 
două între cele patru colțuri cu santinele. De această dată, 
situația avea în mintea comandantului o altă rezolvare. 

– Toate pe latura dinspre șosea!  
Comandantul aprecia că din partea aceea putea veni cel 

mai mare pericol. A avut un moment de ezitare, vrând să spună 
ceva despre teama care devenise numitorul comun în acele 
zile, dar renunță, având convingerea că nimeni nu-și va 
permite să facă greșeli. 

– Aaa... înțeleg, mormăi în barbă unul dintre subofițerii 
mai temperamentali. 

– Cea de a doua Grupă trece la apărarea perimetrului 
exterior, ocupând poziții de tragere înapoia unor ridicături de 
teren, a unor obiecte care oferă o cât de mică protecție 
împotriva gloanțelor! 

Subofițerul Bugar, verișorul unui ofițer pe nume Viorel 
de la unitatea din Cetate, făcea parte din grupa de la exteriorul 
Penitenciarului. Începând cu acea zi, către căderea serii, a 
trecut la ocuparea unui loc, respectiv sub un cazan uriaș de 
tuci, pe care l-a întors cu gura în jos, pentru a-l feri de gloanțe. 
Ceilalți colegi s-au dispus, la rândul lor, în locurile cele mai 
ferite, fără a le trece prin cap câte asemenea nopți vor mai trece 
peste ei. Orice zgomot de armă, însoțit sau nu de lumini 
pâlpâind în noapte, putea fi un motiv pentru deschiderea 
focului și totul datorită zvonurilor despre diversioniști, care 
devenise o adevărată psihoză. În momentele când s-ar fi 
acționat astfel, invariabil apărătorii penitenciarului trebuiau să 
răspundă cu rafale de arme automate, ceea ce le-ar fi dat „de 
lucru” toată noaptea. 
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Radiolocația Pecica 

La fel de neliniștiți erau și oamenii de la Radiolocația 
Pecica, astfel, Ofițerul de serviciu din Punctul de comandă 
trimite semnale către Grupa operativă. 

– În spațiul aerian a fost semnalată prezența Aviației de 
vânătoare-bombardament! Receptorul semnalului, îngrijorat, 
începe anunțarea militarilor de la obiectivele avute în pază. În 
tot acest timp, nu s-au perceput zgomote de avioane, 
neîncrederea atingând cote maxime, ceea ce a întărit părerea că 
zvonurile false continuă cu aceeași înverșunare. 

Alte semnale parvin de la cetățenii orașului, care, la 
rândul lor, au dorința de a ajuta armata, cel puțin cu informații, 
fie ele chiar false, în neștiința lor. Afirmația nu era exagerată 
cu nimic, toți au intrat atunci în malaxorul mecanismului de 
dezinformare. Ca urmare, avalanșa veștilor către Grupa 
Operativă a început, având rolul știut.  

– Din blocul cu 10 etaje de la Fortuna, deasupra de pâine 
se trage în toate direcțiile, anunță o voce speriată de femeie. 

– O mașină cu număr de înmatriculare ... AR 2511 este 
urmărită de un TAB, îndreptându-se în mare viteză spre Nădlac! 

– Pe strada Semenic, o Dacie 1 AR 267, cu persoane în 
uniformă circulă cu mare viteză! 

De la pompieri se anunță că unitatea este atacată. După 
verificarea făcută, Grupa de la Cetate primește infirmarea 
veștii, precizându-se că telefonul nu a fost dat de la ei.  

– În cartierul Vlaicu, în dreptul blocului A11, sunt 
mașini Dacia de culoare neagră din care se scot pachete și se 
pun în jurul blocului!  

– Pe Aurel Vlaicu se trag focuri de armă din mașini în 
mișcare, se primește de la un pensionar care locuiește în zonă. 

– Raportăm despre executarea focurilor de armă dinspre 
calea ferată și laturile de est și vest a cazărmii! informează un 
ofițer de la Gai cu vocea întretăiată și nesigură.  
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– Vom trimite la nevoie întăriri, eventual câteva TAB-
uri, răspunde un operator de la Cetate ca să-i liniștească. Era 
ușor să promită, scăpând astfel de insistențe. 

Neliniștea orașului 

La Consiliu, după ce s-au auzit primele focuri de armă, 
totul a intrat în beznă, iar în oraș s-a vorbit despre teroriștii 
care au pornit la atac împotriva revoluționarilor. Se făcuse deja 
două noaptea, sirenele continuau să sfâșie liniștea, în timp ce 
oamenii din piață nu voiau să părăsească locul. Au fost și 
excepții, astfel tinerii de la Orologerie, înțelegând că apărarea 
Consiliului era asigurată de armată și revoluționari, au plecat 
să-și apere fabrica. S-a zvonit despre folosirea așa-ziselor trupe 
de șoc formate din bărbați și femei de la orfelinate, „dresați” să 
lupte ca fiarele împotriva populației, fideli lui Tăbăcescu. Din 
balcon s-au observat mișcări de oameni pe acoperișul Băncii 
de peste drum, alții vorbeau despre focuri de armă din podul 
clădirii de pe celălalt colț de stradă, dar militarii nu au luat 
vreo măsură împotriva acelora, deși unul dintre ofițerii aflați 
acolo a văzut cu ochii lui cele constatate de oameni. Dar și 
această părere provenea din bârfele unuia sau altuia, erau 
fragmente disparate din cele percepute în acele momente de 
solicitare. Procurorul Firiță, preocupat de noianul de informații 
controversate, a înțeles că cele văzute și auzite cu privire la 
diversiunea teroristă la care erau supuși, avea o explicație 
clară, aceea că fiecare manifestant a văzut din unghiul în care 
se afla, o altă „felie” de imagine, dar că părerea participanților 
are aceeași greutate și importanță, indiferent din ce unghi au 
privit, numai așa aveau o șansă de a descoperi adevărul. 

 
Maiorul Săcel transmite un ordin cu privire la Apărarea 

antiaeriană către toate subunitățile aflate în dispozitiv la 
Consiliu, Miliție, Securitate și Aeroport, printre care, în cele 
din urmă, și mesajul primit de la eșaloanele superioare a 
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Aviației militare și retransmis de Pecica, precizându-se 
imperativ deschiderea focului împotriva tuturor avioanelor și 
elicopterelor care zboară în spațiul aerian, fiind considerate 
obiective inamice. Apoi lucrurile se complică. 

Declanșarea focurilor de armă 

Pornesc primele focuri de armă din hotel, dar și de pe 
digul din fața terenului de sport a liceului asupra cazărmii și, 
aproape într-o perfectă sincronizare, din clădirea Băncii spre 
Consiliu. Militarii din apărare răspund cu focuri automate. Au 
fost vizate în special locurile de unde s-a văzut flacără la gura 
țevii. De acum, s-a răspândit în rândul apărătorilor cazărmii 
vestea despre un dușman concret. Era vorba despre un dușman 
super instruit, care nu „cunoștea” pe nimeni, de care le era 
frică chiar și celor aparținând Ministerului de Interne. Până 
spre dimineață, totul a devenit un adevărat coșmar. 

Astfel, sunt angrenate în luptă cea mai mare parte a 
Unității, pentru apărarea cazărmii, dar și subunitățile aflate în 
dispozitiv la Consiliu. În aceleași intervale de timp, se 
desfășoară, concomitent, acțiuni uneori fragmentate, chiar în 
cadrul structurilor aflate în subordinea aceluiași comandant. 
Exemplul cel mai edificator este faptul că în flancul drept a 
unei subunități se făceau restructurări, iar în cealaltă jumătate, 
militarii erau ocupați cu apărarea obiectivelor, executând 
focuri de armă. Divizionul de Artilerie comandat de maiorul 
Caraion, primise ordin să treacă la apărare pe zidurile Cetății, 
între Infirmerie, partea de nord-vest a cazărmii și partea de 
sud-vest, până în dreptul postului 7 de santinelă. Căpitanul 
Mihai, Șeful de Stat Major al celui de-al doilea batalion, 
tocmai raportează Grupei de Coordonare. 

– Am intrat în acțiune cu patrula ce asigură protecția 
Punctului de Comandă a Cetății!  

Cel de la Grupă nu face comentarii, probabil că acea 
tăcere era confirmarea, se gândi Mihai și închise. 
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– Detașamentul pentru Arad a început deplasarea, 
raportează Lipova, Grupei. La aflarea veștii, Murad s-a mai 
liniștit, calcula în gând timpul necesar ajungerii coloanei și, 
mulțumit, se adresă lui Săcel. 

– Ieșiți peste o oră la Punctul de Control pentru a-i 
întâmpina! 

Mecanismul declanșării focurilor de armă în sistemul de 
apărare a obiectivelor din oraș a fost înțeles cu oarecare 
întârziere. Toți se întrebau unde este inamicul și, deși nu-l 
vedeau, acesta trăgea de mama focului asupra lor. Doar după 
studierea pe timpul zilei de către cei din Gai a unor porțiuni din 
terenul de unde se trăsese noaptea, s-a tras concluzia că așa 
zisele focuri de armă erau de fapt „simulate” cu ajutorul 
dispozitivelor de imitare a focului de armă, cunoscute de către 
militari din poligonul de tragere. Fără îndoială au fost și câteva 
dovezi palpabile privind urmele gloanțelor lăsate pe unele 
clădiri, fără a se putea stabili sursa lor, dar care explicau, pe de 
altă parte, acțiunile unor trăgători în carne și oase. Explicația 
realizării la acest nivel a inducerii în eroare era simplă. După 
poziția topografică a obiectivelor se trage concluzia unei 
legături dintre primele focuri de armă și focurile de răspuns. 
Astfel, focurile declanșate dinspre sudul cazărmii Gai, de pe 
rambleul căii ferate spre cazarmă, erau focuri de imitație, 
determinând riposta apărătorilor cu cartușe de război. 

Era vorba despre percepția celor de la Aeroport, 
Penitenciar și Poligonul Ceala aflate pe traiectoria gloanțelor, 
toți având impresia că sunt vizați de inamic. Răspundeau cu 
foc pe direcția respectivă, fiind, la rândul lor, percepuți ca forțe 
ostile. Cei din unitatea Cetate, erau ținuți sub foc de către forțe 
neidentificate la început, care trăgeau spre cazarmă, în același 
timp alte forțe vizând Consiliul. Cele patru obiective de 
importanță deosebită, respectiv Aeroportul, Penitenciarul, 
poligonul Ceala și unitatea din Gai, erau principalele piese 
implicate în acest joc perfid de-a războiul, dar care, la început, 
nu au înțeles această șaradă. Apoi, la scurt timp, intră în 
ecuație și hotelul Parc cu forțele speciale cazate acolo. Acolo 
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nu s-au folosit simulatoarele, ci fără a menaja pe militarii 
armatei, s-a tras asupra lor cu cartușe de război. Haosul provocat 
prefigura un scenariu ce se putea solda cu morți și răniți. 

 
Cam la aceeași oră, s-au declanșat focuri de armă trase 

din cordonul de militari, aflat în stânga Consiliului pe direcția 
teatrului. Cei aflați în clădire nu au putut afla cine și de ce a 
ordonat deschiderea focului, asta explicându-se, probabil, din 
inițiativa vreunui soldat căruia i s-a părut că vede siluete 
trecând prin zona respectivă. Și, totuși, a existat posibilitatea 
unor „mișcări” de persoane cu intenții nu tocmai pașnice, dar 
sigur dubioase. După scurt timp, militarii aflați înapoia 
Consiliului, au deschis focul pe direcția parcului și a malului 
Mureșului, de unde s-au observat flăcări la gura țevii, acțiunea 
continuând încă mult timp după aceea. 

 
Mecanismul executării focului între diversioniști și 

obiectivele apărate de militari și luptătorii din compunerea 
Gărzilor Patriotice, era disproporționat ca număr de focuri trase, 
iar ca efect era invers proporțional. Erau suficiente unul sau două 
cartușe trase de „inamic”, ca răspunsul să se materializeze într-un 
ropot de serii trase spre acesta, care contenea uneori doar când 
trăgătorul nu mai avea cartușe în încărcător. Efectul, după cum s-a 
constatat, era aproape nul la inamic, iar Săcel, exasperat de cele 
auzite, afirmă spontan între colegii săi din grupă. 

– La noi doar datorită „omeniei” acelor trăgători de elită 
nu s-au înregistrat victime, spuse cu ironie maiorul, aproape să 
creadă și el cele afirmate. 

– Este cam ciudat ce spui, atunci ce se întâmplă în 
realitate? întrebă derutat cineva de la Grupă. 

– Încep să cred că nu se dorește înăbușirea mișcării 
populare, dimpotrivă se urmărește creșterea amplorii, iar pentru 
credibilitate, la momentul potrivit vor fi contabilizate un număr de 
victime, suficiente pentru a prosti populația, încheie cu un oftat 
greu Săcel. Încă nu avea conturată clar acea idee cu privire la 
legătura dintre numărul victimelor și „prostirea” populației. 
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– Sau a motiva legalitatea noii conduceri, aruncă cu 
patos interlocutorul său.  

– Hmm? lăsă maiorul să-i scape, dând din umeri 
nedumerit, voia să lase impresia că ar spune prea mult dacă ar 
confirma. 

Focurile de armă dinspre malul drept al râului Mureș și 
din hotelul „Parc” devin serii lungi, la care cei din Cetate 
răspund, la rândul lor, cu un foc intens. 

Militarii teriști ai Cetății aflați în prima linie acolo pe 
pod, trăiesc momente terifiante, astfel soldatul terist Prizan 
simte o teamă greu de definit, vede cum de peste tot veneau 
trasoare și așa de tare se concentra, încât nu mai simțea frigul, 
nu se gândea la nimic altceva, decât la ceea ce se întâmplă. 
Colegul de pluton și prietenul său Ninel, la fel de marcat de 
situație, se gândea cu emoție la variantele posibile de a scăpa 
din acel infern, pur și simplu, să fugă de acolo. Își spunea însă 
că dacă se ridică de pe caldarâm, se va găsi un glonț rătăcit și 
pentru el, poate tocmai pentru că-și părăsea colegii.  

– Oare cui i-ar păsa de mine, dacă s-ar întâmpla ceva? 
spuse Ninel trist, fără a-l privi pe Prizan. 

– S-ar găsi cineva, fii sigur! Ar fi dureros să nu însemni 
nimic pentru nimeni, îl ironiză Prizan, schimbându-i cursul 
gândurilor și dorind să-l trezească la realitate.  

– Chiar așa, ce ciudat, oare prietena mea ar suferi...? 
spuse Ninel, mirându-se că nu s-a gândit la părinți. Probabil că 
pentru ei, el era cineva, și răsuflă ușurat.  

Realitatea îl aduse cu picioarele pe pământ și 
conștientiză pericolul ce pândea acolo, în câmp deschis. În 
același timp, se gândi la camarazii săi, față de care avea 
obligația morală de a le fi alături, pe de altă parte, să nu trădeze 
încrederea familiei. Era dator față de bunicii lui, care au luptat 
pe front. Și a hotărât să rămână acolo, pe caldarâm.  

 
Zidurile, cât și perimetrul exterior a Cetății erau acoperite 

de piesele Artileriei Antiaeriene dispuse mascat în locașele de 
tragere săpate în zilele anterioare, dar și de Artileria terestră a 
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celor două Baterii a Divizionului. Trasoarele dinspre malul drept 
al Mureșului descriau cu precizie urme pe cerul întunecat 
săpând groaza în sufletele ostașilor, intenția teroriștilor era 
conturată precis, vizând locașele de tragere ocupate de militari. 

– Aruncă unul plin, strigă, scuturându-se ca de friguri, 
fără să întrerupă focul, un fruntaș cu pușca mitralieră, întins 
înapoia unei movile. Ajutorul lui, un recrut, se apropie târâș și 
întinse încărcătorul mai mic cel cu 30 de cartușe, apoi 
întorcându-se pe spate, continuă să trebăluiască la un obiect 
rotund și posibil greu. 

– Ține aici, l-am umplut, strigă acesta, întinzând un 
încărcător tambur pușcașului. În acel moment, o așchie de 
piatră îi crestă fața, acesta sărind ca ars și mâna i se umplu de 
sânge. Șocat, se ridică în picioare și își privi nedumerit palma. 
Pușcașul strigă la el pe un ton dur, apelând la datorie, cu scopul 
de a-l scoate din starea aceea.  

– Pune mâna pe armă și trage, te speli mai târziu! Efectul 
nu se lăsă așteptat. 

– Nu mai am cartușe, strigă disperat recrutul și se aruncă 
pe pământul înghețat, căutând disperat arma. Pușcașul se 
rostogoli lateral, interpunându-se între focurile de armă și 
camaradul său, ferindu-l pe acesta cu focul de „acoperire”, cum i 
se spunea, tras spre hotel și dig până la amuțirea puștii, dar nu 
din lipsa muniției, ci datorită blocării închizătorului. S-a întors 
pe spate și a scos „tamburul”, un cartuș era înțepenit în culată, 
având vârful îndoit. Nu de puține ori se întâmplase așa ceva, cu 
„tamburul” aveai avantajul celor 72 cartușe, dar și rateurile erau 
mai dese. Se așternu o liniște dureroasă pentru urechile obișnuite 
până atunci cu vacarmul. Era doar o mică pauză, ca un armistițiu 
tacit între beligeranți, credeau ostașii Cetății. 

– Nu mai trage cu pușca mitralieră, ăia au „tăcut” odată 
cu ea, trase concluzia cineva dinapoia celor doi și mulți au 
aprobat ideea. 

 
Amplificarea schimbului de focuri între „Parc” și 

cazarmă, l-a obligat pe Murad să insiste pentru aducerea 
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grabnică a forțelor din Lipova, care întârzia, pentru a putea 
riposta în caz de atac asupra cazărmii printr-o forță capabilă de 
executarea, la nevoie, a unui contraatac. 

– Au sosit? îl întrebă Comandantul pe Săcel, aflat în 
așteptare la ieșirea din cazarmă. 

– Nici urmă de ei, veni răspunsul acestuia, dezamăgit de 
întârziere. 

Astfel, concomitent cu așteptarea celor de la Radna-
Lipova și primirea de informații de la centralele telefonice de 
pe traseu, Murad pregătește misiunea în linii generale.  

Sosirea Lipovei și ocuparea dispozitivului 

În jurul orei 03.00 coloana Lipovei, după oprirea în 
vecinătatea „Cetății”, a luat legătura cu Săcel și, prin acesta, a 
ajuns la Conducerea unității. Comandantul i-a salutat și, pentru 
că avea o mai veche îngrijorare, nu se putu stăpâni și începu cu 
întrebări adresate noilor sosiți. 

– Care dintre voi a fost ultimul din coloană?  
Locotenentul Codrin, oarecum surprins de întrebare, 

răspunse cu ezitare. 
– Plutonul meu a încheiat coloana...! Credea în acel 

moment că a greșit cu ceva și va fi tras la răspundere. 
– Ai observat pe timpul deplasării ca în urma ta să vină 

cineva? Murad s-a ferit să fie mai concret, a evitat să pronunțe 
„urmărit”, dar îi stătea pe limbă, având o mare bănuială că era 
posibil acel lucru, numai el știa de către cine.  

– Nu am văzut pe nimeni, deși îmi aruncam deseori 
privirea în oglindă! Nu era greu de a înțelege la ce se gândea 
Murad, dar Codrin s-a limitat doar la acel răspuns, pentru că 
nici el nu era departe de asemenea gânduri, și pe bună dreptate. 

Fără tranziție, Murad trecu la o informare generală 
despre teroriști, apoi Codrin, care făcuse o impresie bună, 
primește misiunea plutonului său de militari TR. 
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– Te dispui în apărare deasupra zidului, pe latura de nord-
nord-vest, în curbura Mureșului, încheie Murad privind spre 
Săcel. Acesta preia, continuând până la finalizarea misiunii. 

– Celelalte plutoane rămân la dispoziția voastră în 
rezervă, încheie abrupt maiorul, fiind sigur că toți au înțeles ce 
li se cere. 

Odată cu întețirea focurilor dinspre hotelul „Parc”, dar și 
din Ștrandul municipal, din proprie inițiativă, folosind rezerva 
avută la dispoziție, au constituit un detașament de valoare 
mică, dar cu o mare mobilitate, care a asigurat protejarea 
efectivelor aflate în incinta cazărmii. Ascultând răpăiturile 
armelor, Codrin constată un fapt oarecum neobișnuit. 

– Zgomotul armelor este diferit de cele ale pistoalelor-
mitralieră de 7,62 mm! 

– Mie nu mi se pare, răspunse celălalt ofițer.  
– În primul rând, zgomotul este asemănător armelor cu 

calibru redus, doar că ceva mai puternic! Și se trage doar foc cu 
foc! Ascultând cu atenție, cei din jur i-au dat dreptate, în cele 
din urmă, dar, deocamdată acest fapt nu le folosea la nimic. 

Când situația s-a mai liniștit, s-au efectuat unele 
schimbări în dispozitivul celor de la Lipova. 

– Plutonul 3 trece la patrulare cu TAB-urile prin oraș, la 
diferite solicitări, a primit misiunea locotenentul celuilalt 
pluton, de la căpitanul aflat la comandă. La un moment dat, 
unul dintre plutoane a asigurat, pentru scurt timp, paza cu 
santinele la Consiliu. 

Trimiterea camionului după muniție 

Deschiderea focului de către teroriști a impus ripostele 
vehemente a celor din Consiliu, consumul muniției crescând pe 
măsură ce timpul trecea. Astfel, gărzile și civilii înarmați sunt 
în situația de a epuiza cartușele în timp mai scurt decât era 
normal, ceea ce îl determină pe Nistrean să trimită un mijloc de 
transport pentru aprovizionare. 
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La Cetate se știa deja, printre altele, despre cererea făcută 
de către colonel pentru intrarea în depozitul Cetății în scopul 
aprovizionării cu muniție, dar și despre condițiile stabilite în 
acest sens. Se punea problema găsirii unui autovehicul. 
Căutările au fost inutile, nu era disponibilă nicio mașină, cu 
toate apelurile disperate adresate inclusiv Autobazei. Timpul 
trecea fără a se găsi vreo soluție, pentru ca, după un timp, cineva 
de la Cetate aflat în Consiliu, să propună trimiterea unui TAB, 
dar mulți din Consiliu s-au opus, motivând necesitatea rămânerii 
militarilor pentru apărare. Ulterior, Nistrean a hotărât să trimită 
o echipă de civili cu o autobasculantă de 16 tone, Rabă cum i se 
mai spunea, care se găsea în parcarea hotelului Astoria, în 
compunerea căreia l-a numit pe custodele depozitului, un 
maistru-militar, un șofer civil, pe Mudor înarmat de Gărzi și pe 
Nae. Din cauza frigului, acesta din urmă s-a înapoiat în clădire 
pentru a-şi lua scurta, rugându-i să-l aștepte. Deoarece întârzia, 
Vuia, adresându-se maistrului militar, s-a oferit să plece cu ei. 
Acesta, fără a ezita, și-a dat acordul. Înainte de plecare, la 
rugămințile insistente ale tânărului Șandru, membru al clubului 
de turism „Condor”, a fost acceptat și acesta, peste capacitatea 
cabinei. Șoferul, intrând în parcare cu echipa, a descoperit că 
acolo erau două „Rabe”, una a lui, funcțională, cealaltă a 
colegului său, părăsită și cu ușile larg deschise, de parcă cineva 
voia să dea de înțeles că musai nu putea să plece decât cu cea 
avută în gestiune. Parcarea era în semiîntuneric de data aceasta, 
abia se distingeau cele din jur. Și-au ocupat locurile în cabină 
fără ca cineva să arunce măcar o privire în benă. Pe drum, Vuia, 
cu o minte mai scormonitoare, se gândea la posibilitatea 
strecurării în benă a vreunui terorist, idee indusă cumva și de 
replica șoferului înainte de a învârti cheia în contact. 

– Sper să nu sărim în aer!  
Motorul a pornit, spre ușurarea tuturor, fără incidente, iar 

Vuia a rămas cu gândul la coincidențele induse de paranoia 
ultimelor ore. 

– Urcă lângă maistrul-militar, spuse Vuia lui Șandru, în 
timp ce urca și el. Dar Mudor nu mai avea loc, așa că Vuia se 
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așeză în brațele lui Șandru. După câțiva metri, Șandru ceru 
prietenului său, să-l ia pe el în brațe pentru că nu rezista la 
oasele lui tari, așa că poziția fiecăruia în cabină a rămas din 
acel moment neschimbată. Mașina avansase fiind în apropierea 
intersecției spre podul „Decebal”. Mudor, bănuit la un moment 
dat de către câțiva dintre prietenii săi drept informator al 
Securității, a avut șansa aparentă de a primi acel pistol-
mitralieră, iar cei din cabină l-au invidiat pentru asta. Pentru 
apărătorii podului, teriștii din Cetate, și luptătorii din hotel, 
scena era văzută în toată complexitatea sa. Subunitățile din 
perimetrul exterior a Cetății nu erau deloc privilegiate, unghiul 
care permitea ceva vizibilitate pe toată lungimea podului, se 
deschidea doar celor din flancul drept, de la jumătatea 
dispozitivului de apărare încolo, ceea ce nu a permis o bună 
vizibilitate. Lipsa de experiență pe câmpul de luptă a tinerilor 
recruți i-a pus pe aceștia într-o situație extrem de complexă, iar 
conducerea lor era de-a dreptul dificilă.  

Nenorocirile de pe pod 

Printr-o rară coincidență, trei mașini care pleacă din direcții 
și pe itinerarii diferite, ajung aproape în același timp la câteva zeci 
de metri de pod. Prima dintre ele, „Raba” de 16 tone, era urmată 
de o dubiță „civilă” necunoscută, ciudat, dar de culoare roșie, 
apărută nu se știe de unde. Cea de a treia mașină, un TIR plecat 
după ultimul popas de la Spitalul Județean, pe un traseu dinspre 
Piața Avram Iancu, aducea ajutoare din Ungaria. 

– Ar fi mai bine să le ducem în cazarmă, propuse 
însoțitorul care se oferise voluntar pentru a-l orienta spre 
Timișoara. Cunoștea limba maghiară și l-a influențat pe șofer 
în ultima clipă, dirijându-l spre pod.  

– Nu este pericol? 
– Altfel n-aș veni cu tine, tu ce crezi? spuse convingător 

însoțitorul, privindu-l în ochi pe șofer, care se lăsă convins. 
Oricum ar fi fost, era prea târziu să se mai schimbe ceva.  
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În Rabă, Mudor, așezat în dreapta cabinei, urmărea în 

oglinda retrovizoare cele lăsate în urmă, astfel că, după ce au 
virat spre pod, a constatat că în urma lor venea cu viteză dubița 
roșie. La ajungerea în apropierea podului, un subofițer iese în 
mijlocul drumului și somează, trăgând apoi un foc de 
avertisment în sus. Era partea practică a parolei, urmând 
răspunsul celor din Rabă. Dar cei din basculantă nu-l 
observară, fiind preocupați de problemele lor. În cabină se 
amplificase agitația tuturor, șoferul tocmai observase o sclipire 
în noapte de undeva din înaltul copacilor, de unde nu s-ar fi 
așteptat nimeni, la înălțimea aceea nu putea să fie niciun 
trăgător, doar dacă, prin absurd, se cocoțase în vârful plopului 
și speriat, strigă nedumerit. 

– De acolo sus se trage! Instinctiv, bruscă volanul spre 
dreapta, gata să se răstoarne, apoi redresă. Ceilalți nu au văzut 
nimic și parcă erau surzi la orice vorbă a colegilor, fiecare avea 
o altă grijă legată de felia de imagine pe care o vedea și în care 
era implicat. 

– Ce naiba, ăștia trag în noi, strigă Mudor, privind 
disperat în oglindă și ținând arma într-o poziție imposibilă, 
doar cu mâna stângă, slobozi o rafală de trasoare către înapoi 
spre dubița roșie. 

– Trag cei din hotel, urlă alarmat șoferul, apăsând la 
fund accelerația. Și atunci se declanșă infernul dinspre Cetate. 
Focul intens al celor din hotel s-a îndreptat inițial către Rabă, 
ca urmare a schimbului de focuri dintre aceasta și dubiță, iar 
TIR-ul unguresc a intrat în atenția lor imediat după trecerea de 
intersecție, șoferul fiind vizat din prima clipă și lovit mortal. 
Astfel TIR-ul cabră în pantă, rămânând blocat. Cei din hotel 
mutară focul asupra apărătorilor Cetății, cu scopul de a-i 
provoca necontenit să tragă spre Rabă. 

Apărătorii Cetății, cei din flancul drept, au ripostat la 
focurile venite din hotel, iar teriștii de pe pod și o parte din 
artileriștii din fața podului, sensibilizați de focurile dinspre dubița 
roșie, deschid, la rândul lor, un foc nimicitor, în care este prinsă și 
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Raba. Dubița necunoscută execută un viraj strâns, aproape pe loc 
și dispare în viteză dincolo de intersecția din dreptul liceului. 

Rafalele lovesc bena camionului scoțând zgomote 
sacadate și țiuituri de la ricoșeuri. 

– Aaaau, răcni din adâncul pieptului șoferul, căzând inert 
peste volan și încordându-și picioarele ca un arc întins apăsă cu 
toată forța pe accelerație. 

– Ce faci...? urlă cineva înspăimântat, văzând mașina 
zig-zagând de pe un trotuar pe altul și înclinându-se periculos 
la fiecare schimbare de direcție. Câțiva teriști se ridică îngroziți 
de pe asfalt, ferindu-se disperați din calea mașinii. Pe fondul 
țiuiturilor de gloanțe pe bena autobasculantei, toți cei aflați în 
cabină scoteau cele mai înspăimântătoare răcnete de spaimă, și 
se agitau ca scuturați de friguri.  

– Unde tragi? îl scutură de umăr pe Mudor, unul din cei 
învălmășiți prin cabină. Acesta tocmai executase focul spre 
dubița roșie, dar fiind și el rănit, se apleacă de-a curmezișul 
cabinei, la picioarele celorlalți, pentru a se feri de gloanțe, apoi 
fu aruncat înapoi spre ușa din dreapta, rămânând prăbușit, cu 
capul sub torpedou. Semnalul de recunoaștere cu Cetatea a fost 
ignorat, iar focurile de armă executate din dubiță spre 
basculantă au fost confundate cu o agresiune împotriva 
teriștilor de pe pod și a apărătorilor cazărmii, determinându-i 
pe unii, care până atunci trăseseră spre hotel, să tragă spre 
basculantă. Vuia, avându-l pe prietenul său Șandru în brațe, se 
trezește instantaneu cu parbrizul pleznit în mii de cioburi, 
împroșcându-i pe cei din cabină, a simțit cum fața îi este 
inundată de ceva cald, dar reușește să înțeleagă că este sânge, 
abia după ce pune mâna pe față și se rănește și mai rău, de la 
cioburile înfipte în piele. Șandru s-a încordat de câteva ori, la 
fiecare glonte care l-a lovit. Maistrul-militar, fiind aruncat 
dintr-o parte în alta, ca un om beat, se lovea când de ușa 
șoferului, când de Vuia și Șandru, fără a putea să apuce clanța 
cu mâna, era și el rănit de cioburi, în final s-a ghemuit într-o 
poziție greu de definit, sub bordul mașinii. Între timp mașina 
prinsese o viteză incredibilă, iar zgomotul produs de masa 
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imensă de fier dezmembrat îi înnebunea pe ocupanții mașinii. 
Rafalele venite din toate direcțiile continuau să creeze fondul 
principal al stresului, completat de luminile trasoarelor. 

– Aaaaardeee..., scoase un urlet de durere Vuia, în 
momentul când o nouă rafală l-a lovit neiertător.  

În tot acest timp, în cabină se învolbura un vuiet ciudat, 
greu de definit, iar mașina hurducăia și sălta de parcă trecea 
peste arătură. Vuia și-a dat seama că nu mai aveau anvelopele 
întregi, nimic nu era de natură să îi dea o cât de mică speranță 
că vor scăpa, totul în mintea lui părea pierdut.  

Lanțul de trăgători ce apăra șoseaua din fața cazărmii 
aprinsese reflectorul unui tanc, cu intenția de a vedea mai clar 
ce se întâmpla pe pod. Ideea nu era în acele momente cea mai 
fericită, ea venea în același timp în sprijinul teroriștilor din 
hotel, pentru că și ei aveau în acest fel o vizibilitate aproape 
perfectă spre camionul ce se prăvălea pe pod. 

S-a auzit un zgomot de fiare sfărâmate, basculanta se 
izbise de tancul 1P106, de la capătul podului, în urma 
impactului producându-se rabatarea cabinei cu un scrâșnet 
înfiorător, mintea lui Vuia îngrozindu-se de posibila răsturnare 
a celor aflați în ea, tocmai în Mureș. Și-a îndreptat în clipa 
aceea gândurile spre soartă, care, ea singură i-a ajutat în cele 
din urmă, ducându-i câțiva metri mai în față, la capătul 
podului, unde au fost aruncați pe caldarâm. 

– Hâh, scoase un icnet greu, căzând pe umărul drept, și 
cu toată durerea de la picior s-a rostogolit câțiva metri, reușind 
să iasă de sub focul gloanțelor. În acel moment și-a dat seama 
că „îngerul său păzitor” a lucrat peste program. Se mai trăgeau 
focuri rare spre mașină, dar ei au reușit să se îndepărteze. 

Deodată, într-o liniște surdă în pauza dintre focuri, auzi 
mișcare înapoia sa și a distins cu greu două siluete din care 
doar una mișca, bănuia că este Șandru.  

– Adi tu ești?! 
– Da, răspunse o voce pierită. 
– Unde ești rănit? 
– Peste tot, șuieră acesta cu un vădit efort, apoi tăcu. 
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Aflându-se în pantă, la început a observat câteva reflexe 
pe pietrele din caldarâm, a simțit apoi că un lichid întunecat se 
prelinge prin preajma sa, și se întrebă dacă era de la rană. 

– Nu se poate să mor așa, strigă Vuia în timp ce privea 
îngrozit balta care se mărea repede sub el. Vuia a înțeles cum 
stau lucrurile în momentul în care a simțit un miros pătrunzător 
de motorină, rezervorul camionului era spart și carburantul 
curgea în valuri. Și-a dat seama de pericol și că trebuia să se 
îndepărteze. Durerea mâinilor și feței devenise parte a 
corpului, totul în zona aceea era amorțit, dar cu durerea din 
picior era cu totul altceva. Fără ezitare trebuia să se 
îndepărteze. Singura opțiune avea să fie rostogolirea laterală, 
lucru zis și făcut, cu eforturi greu de descris a reușit să ajungă 
pe partea opusă a drumului, în iarba din apropierea porții 
ștrandului. Își trase sufletul, dar cu gândul la prietenul său a 
cărui soartă îl îngrijora, îl strigă disperat.  

– Adi, mai trăiești?! Și răspunsul a întârziat să vină, în 
schimb s-a declanșat infernul, zeci de arme trăgeau din toate 
direcțiile, norocul i-a surâs din nou, astfel schelele din ștrand au 
fost ca un paravan, apărându-i viața, alte gloanțe ratau ținta 
șuierând în văzduhul saturat de mirosul prafului de pușcă. Și-a 
dat seama că cei din hotel au tras asupra lor, auzind strigătele și, 
ca răspuns, armata trăsese și ea. În timp ce derula filmul celor 
petrecute, a observat la lumina stâlpului de pe pod o mașină care 
venea cu mare viteză, era o dubiță marca TV, cu însemnul de 
cruce roșie, pe care a identificat-o cu o salvare a armatei. 

 
Înainte de acest moment, maiorul Săcel primise telefon 

de la căpitanul Previu – genistul aflat la Comenduirea 
Garnizoanei – care cerea permisiunea în numele Medicului-șef, 
doctorul Relu, de a se înapoia la unitate cu salvarea. Veneau de 
la spital unde au dus-o pe soția lui Previu, care, în urma unui 
șoc suferit în acea noapte, înghițise o doză de otravă. 
Convorbirea a decurs cu calm și la prima vedere fără a da 
impresia că nu se înțelege situația. 
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– Tovarășe maior, suntem la Garnizoană, doctorul întreabă 
care este situația acolo, putem să ne înapoiem în cazarmă? 

– Rămâneți acolo pentru un timp, aici este dezastru, se 
trage din toate părțile, nu este momentul, evitați deocamdată! 
Cu tot răspunsul primit, salvarea a trecut în scurt timp printr-un 
calvar de neimaginat. Scurgerea timpului avea o măsură greu 
cuantificabilă, toți au remarcat, însă, o derulare precisă a 
faptelor, ceea ce a păstrat atenția trează și fără a greși sau a se 
îndoi de mersul implacabil a evenimentelor. Astfel, după 
consumarea celor două momente de adâncă emoție, la scurt 
timp, salvarea trece în viteză podul. Era scena pe care Vuia a 
văzut-o când aștepta la intrarea în ștrand să i se acorde primul 
ajutor. Militarii erau confruntați cu focurile de armă dinspre 
hotel, se vedeau urmele trasoarelor. Acest schimb de focuri i-a 
determinat pe cei din salvare să fie „alături” de militarii din 
Cetate. A fost o greșeală a căpitanului Previu, chiar dacă 
intenția era una de apreciat. În primul rând reflexul de apărare, 
apoi dorința de a riposta împotriva oricui ar fi tras asupra lor, 
ar fi explicat reacția acestuia. Astfel, a executat foc prin 
geamul lateral spre hotel, dar pe timp de noapte știm cu toții că 
flacăra armei nu arată nici conturul, nici direcția spre care 
aceasta este îndreptată. S-a produs derutarea apărătorilor 
Cetății, ocupați în acele momente cu ripostele la adresa celor 
din hotel, ceea ce a determinat executarea focului către salvare. 
Șoferul, un militar în termen, a fost lovit în piept, a pierdut 
controlul volanului, mașina s-a răsturnat și s-a rostogolit de 
patru ori, prin poarta de intrare în ștrand, foarte aproape de apa 
Mureșului. Încă niciunul dintre apărătorii Cetății nu a înțeles în 
cine a tras, se pare că toți, de bună credință, credeau în 
îndeplinirea misiunii, aceea de a nimici pe teroriști. Datorită 
focului executat, acordarea primului ajutor a fost amânată, cei 
din salvare mai aveau de așteptat un timp. 

 
După scena cu salvarea văzută de Vuia, acesta își pierdu 

cunoștința pentru câteva clipe. În același timp, un căpitan care 
avea în subordine parte din trupele de la pod, a trimis după 
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ajutoare în scopul evacuării răniților. Cu vreo jumătate de oră 
înainte de sosirea ajutoarelor, Andrei a încercat să se ridice de 
jos, agățându-se cu mâinile de gardul ștrandului. 

– Rămâi acolo, strigă Vuia fără a fi ascultat, iar după o 
nouă încercare prietenul său se lăsă la pământ fără vlagă, cu 
mișcări necontrolate. Și a fost pentru ultima oară. 

Sosirea militarilor pentru acordarea primului ajutor are 
un efect benefic asupra lui Vuia, îi îndreaptă gândurile spre 
propria persoană, este pansat printre primii, cei veniți 
ocupându-se apoi de ceilalți răniți. Durerile s-au mai diminuat, 
astfel și dorința de a fi dus la spital cât de curând a fost parcă 
mai puțin acută. Aștepta cu calm și înțelegere clipa aceea, îi 
mulțumea lui DUMNEZEU pentru soarta ce i-a fost hărăzită, 
era fericit că trăia, alții nu au avut acest noroc. Se gândea la 
greșelile făcute în, până atunci, scurta lui viață, se întreba care 
ar fi măsura pusă în balanța judecății, era recunoscător vieții că 
a mai avut zile, era din nou fericit, îi mulțumea sorții, văzând 
cât de puțin îl făcea mulțumit pe om. Și când se gândea la toate 
acestea, își aduse aminte de momentul prăvălirii din cabina 
mașinii și de rana sa, atunci ar fi vrut să facă cel mai ciudat 
lucru cu ultima „poziție” de pe filmul din aparat, să-și 
fotografieze piciorul plin de sânge. Probabil acela a fost 
momentul care i-a salvat mintea de un șoc cu urmări nefaste, s-
a gândit la ceva la care ținea foarte mult înainte de accident, 
făcea legătura cu „trecutul” său când viața părea atât de simplă. 

Provocare diversionistă 

Din cele văzute de martorii de la Antiaeriană, care au 
avut imaginea părții laterale-stânga a Rabei, rezultă că s-a 
executat foc și din bena camionului, deruta fiind și de această 
dată aceeași, motiv pentru care și ei au răspuns cu un foc 
nimicitor. Apărătorii cazărmii au observat creșterea bruscă a 
vitezei acelui camion, chiar din momentul somației, care, apoi, 
nu a mai avut o traiectorie controlată. Această constatare 
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întărește ideea executării focurilor de armă dinspre hotel, încă 
din momentul angajării camionului pe panta urcătoare spre 
pod, când somațiile au fost deja făcute. 

Singura bănuială ducea la o părere generală a martorilor 
că cei din benă făceau parte din sistemul bine pus la punct al 
diversiunii și concertat după un program cunoscut doar de una 
din tabere. S-a emis și ipoteza, de altfel probabilă și posibilă, a 
provocării teriștilor, prin focurile de armă trase din bena 
basculantei, după trecerea ei, din spate, asupra acestora, cu 
scopul de a-i determina să răspundă și, astfel, să rezulte 
victime. Adevărul a fost că teriștii nu au observat acele focuri 
trase dinapoia lor, dar au constatat, în scurt timp, împușcarea 
colegului Adler. Iar asta s-a petrecut după trecerea Rabei de 
dispozitivul teriștilor. 

Întrebarea se punea la acel moment, de unde proveneau, 
concret, cei în cauză? Sunt posibile două variante, la fel de 
verosimile, una explică curajul și tăria de caracter a luptătorilor 
din subordinea generalilor de la hotel „Parc”, pentru că oricare 
putea fi impresionat de ideea, ce părea nebunească, de a atrage 
focul militarilor spre cei din cabina mașinii, implicit, și asupra 
lor, a celor din benă. O a doua ipoteză era că alte forțe cu rol 
de diversiune, aparținând sistemului autohton arădean, au 
primit, întâmplător, aceeași misiune de la conducerea proprie, 
fără a cunoaște ceva despre implicarea oamenilor celor doi 
generali și care au urcat fraudulos în bena camionului, în scop 
de destabilizare. Probabil trăseseră cu urechea în momentul 
când Nistrean dădea ordinul pentru echipa rabei, ceea ce 
întărește presupunerea prezenței lor prin preajma celor din 
Consiliu, dându-se drept revoluționari. În ambele variante, cei 
implicați au dat dovadă de un curaj nebunesc. 

Nicio informație nu a fost transmisă anterior de la 
Consiliu sau de la Spital referitor la sosirea vreunei mașini din 
cele care au fost implicate în schimburile de focuri dintre cei 
de la hotel și apărătorii cazărmii și care au dus la jertfirea 
gratuită a vieții unor oameni. Asta nu înseamnă că o persoană 
anume ar fi purtat întreaga vină, cu toate că s-a cerut telefonic 
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aprobarea plecării mașinii după muniție. Dar, acest fapt s-a 
petrecut cu aproape 3 ore înainte, când situația era cu totul alta 
în zona unitate-hotelul Parc și, lucru deosebit de important, cei 
din cazarmă au accentuat pe necesitatea reapelării unității 
înainte de plecarea efectivă a camionului, lucru nerespectat de 
cei din Consiliu. Un apel telefonic din Consiliu, așa cum s-a 
convenit cu ceva timp înainte, ar fi primit în acele momente un 
refuz categoric din partea unității, pentru că, în acele momente, 
acțiunile celor din hotelul Parc erau deosebit de virulente, se 
trăgea din toate părțile. Aici a acționat cu prisosință 
comunicarea nu tocmai eficace între elementele implicate, pe 
de o parte, dar și acea atitudine păguboasă a părților privind 
rolul structurilor. Numai astfel se explică acțiunile lipsite de 
logică ale unora, mai ales în situația cunoașterii de către cei din 
conducerea FDR a existenței în hotelul Parc a subunității 
speciale a celor doi generali. Factorul perturbator extrem de 
periculos l-au constituit acțiunile acestui grup împotriva 
apărătorilor cazărmii și a celor din Consiliu, orice foc de armă 
tras de ei avea ca răspuns un șir greu de oprit de focuri libere 
sau comandate, trase cu disperare. 

 
Teristul Adler căzuse pe asfalt și, la prima vedere, părea 

în regulă. Respira greoi, dar capul era într-o parte, cu ochii 
închiși, cei din jur sperând, totuși, că va fi bine. Un grup din 
apropierea lui se agita să-i sară în ajutor. Comandantul de 
pluton aflase, între timp, despre doctorul Molvai, care locuia 
lângă pod, și i-a solicitat ajutorul. Doctorul i-a primit în casă 
pe teriști și l-a consultat pe Adler, timp în care soția acestuia a 
chemat salvarea. Când i s-a dat jos casca, colegii rănitului au 
avut o revelație, Adler respira adânc în acel moment, colegul 
său Hocin crezând că nu îi va părăsi niciodată și după 
intervenția de la spital se va întoarce în mijlocul lor. 

Doctorul a intervenit și pentru șoferul de pe TIR, dar 
constatarea sa a fost că decesul a survenit la scurt timp după ce 
a fost împușcat, recomandând transportul la Spital. 
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Contabilizarea morților 

În acele clipe, maiorul Săcel este apelat de către un ofițer 
de la divizia Oradea. 

– Tovarășe maior, vă rog din ordinul Comandantului 
Diviziei, ca în cel mai scurt timp să ne raportați situația 
morților și răniților unității, pe zile, ore și pe obiectivele avute 
în pază! În spiritul neîncrederii sădite de acțiunile de 
dezinformare, Săcel a crezut că are de a face cu vreun birocrat, 
ce nu avea altceva de făcut atunci, decât să-și satisfacă orgoliul 
de a fi pentru câteva minute șef. Considera că cel ce se ocupa 
de acea problemă primise ordin ca până în dimineața zilei să 
prezinte situația, deci avea timp destul, toți știau că încordarea 
dispărea după ce se lumina de ziuă. Pe de altă parte, i-a încolțit 
acea idee ce nu-i dăduse pace, în alte ocazii la fel de 
periculoase, întrebându-se cine anume avea un așa interes față 
de statistica rezultată din acțiunile de luptă. Poate chiar unii 
care au fost puși să urmărească cu strictețe îndeplinirea unui 
„plan deja cunoscut” și care trebuia raportat mai sus, în scopul 
de a-l „dezvolta”. Și pentru că un militar aflat la conducere, fie 
și temporar, în virtutea prerogativelor comenzii, avea 
posibilitatea de a dispune și de alte elemente din structura 
unității, a hotărât că situația din acele clipe cerea imperios ca 
el, personal, să se ocupe, în primă urgență, de salvarea celor 
care încă aveau o speranță să supraviețuiască, ar fi făcut-o și în 
situația în care răniții ar fi fost din rândul teroriștilor, dacă s-ar 
fi pus problema, și răspunse: 

– Vă raportez că aici situația este foarte gravă, se trage 
asupra unității, aici se moare! Sunt într-o operațiune de salvare 
și, de aceea, vă rog să cereți Grupei de coordonare situația 
respectivă! Sau așteptați până dimineață, când se vor liniști 
lucrurile! 

Săcel închise, ieși din Punctul de Control luând-o spre 
pod, unde intenționa să vadă la fața locului rezultatele 
nenorocirii petrecute acolo.  
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În momentul ajungerii maiorului Săcel la tancul 1P106, 
căruia îi precizează o nouă poziție de apărare, un cetățean civil, 
la vederea căruia se întreabă ce caută acolo, apoi renunță, 
spunându-și că este unul „autorizat”, îi spune despre Salvarea 
unității. 

– S-a răsturnat în Ștrand și în ea sunt răniți! 
– Povești, nu cred așa ceva! Doar am vorbit cu ei să nu 

vină, răspunse neîncrezător Săcel, neîntorcând capul, în timp 
ce-l depășea pe respectivul. Apoi, se opri brusc pentru a-l 
întreba de unde știe acel fapt, dar ia-l de unde nu-i, acesta 
dispăruse pur și simplu. A mai trecut prin asemenea experiențe 
și s-a convins că ele se cam repetă în ultimul timp. I-au trecut 
prin minte acele cunoștiințe căpătate la o convocare pe linie de 
cercetare, la București, unde a auzit pentru prima dată despre 
„Rețeaua R” a Armatei, a căror membrii acționau „în civil”, pe 
teritoriul țării, și ușor nedumerit plecă în drumul său.  

Fiind în deplasare spre scena cu autobasculanta, maiorul 
nu a putut fi anunțat despre cea de a doua nenorocire. Nu își 
putea imagina că doar la câteva minute de la convorbirea avută 
cu Previu, hotărârea celor din salvarea unității a fost să vină în 
cazarmă. Din momentul acela, două grupe de militari, una de 
la tanchiștii lui Roateș, printre care un fruntaș cu trei militari și 
oamenii maiorului Rareș de la infanterie, un sergent major cu 
trei militari, au sosit la fața locului, au evacuat răniții, 
constatând rănirea gravă a soldatului-șofer. Văzând 
organizarea salvatorilor, maiorului îi rămâne sarcina să-l 
anunțe pe doctorul stomatolog să dea primul ajutor și să preia 
acțiunea de ducerea la spital a răniților.  

Diversiune la cote ridicate 

Situația deosebit de grea era în derulare la Consiliu, unde, 
datorită atacurilor din toate direcțiile, muniția apărătorilor era pe 
terminate și încă nu a fost rezolvată problema aprovizionării. 
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Astfel, focul asupra Consiliului venit din latura stângă-
spate, a fost executat din podul Palatului Cultural, posibil și 
probabil de către o echipă din compunerea structurilor din 
subordinea celor doi generali, intenția lor fiind anihilarea 
revoluționarilor aflați acolo și zădărnicirea acțiunilor armatei 
care fraternizase cu mulțimea. 

– Sunt aproape convins că misiunea celor doi generali, 
care la Timișoara au ucis fără milă, se va repeta și la noi, spuse 
Milan, aflat cu un grup de ofițeri într-un loc mai retras din 
Consiliu. 

– Eu nu aș fi atât de sigur, pentru că, după un simplu 
calcul, ei au fost informați despre atitudinea armatei din Arad! 
Acum este prea târziu să mai poată face ceva serios aici!  

– Oare? 
– Spre deosebire de armata din Timișoara, noi am avut o 

atitudine mai clară, dar asta datorită avantajului cunoașterii 
experienței triste a lor și am evitat s-o repetăm, interveni Dorel 
de la Gărzi. 

– Păi, ce ar fi mai grav decât ceea ce se întâmplă acum? 
Sau te referi la acțiunea directă asupra manifestanților? Dacă 
da, atunci sunt de acord, pentru că în caz de acces în piață, știm 
ce ar face Iconaru și Valer! Nu crezi?  

Dorel aștepta un răspuns, mulțumit de propriile afirmații. 
– Da, cei doi ar fi capabili de orice, deși însăși mulțimea 

i-ar încurca în acțiunile lor, ar fi un dezastru, sper să nu se 
ajungă la asta!  

Și Dorel, copleșit de gânduri, dădu din mână arătându-și 
nesiguranța. 

 
Faptul că asupra cazărmii s-a executat foc în același timp 

ca asupra Consiliului, atunci nu s-a înțeles legătura, spre 
deosebire de momentul când lucrurile s-au mai liniștit. Cei din 
Grupa Operativă, având o Situație centralizată a acțiunilor din 
toate punctele apărate de armată, au sesizat concertarea lor. 

– Interesant faptul că aproape simultan se deschidea 
focul la ambele obiective, cel puțin din rapoarte așa rezultă, de 
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parcă exista o coordonare precisă și o comandă unică, afirmă 
convins Horga. 

– Sunt de acord! În cazul ăsta, nu ne putem îndoi de 
existența unui plan de acțiune, de fapt nu ar fi de mirare, ei au 
ca scop atacul simultan din toate direcțiile pentru a ne deruta, 
afirmă oarecum alambicat Săcel. 

– Asta rezultă, vor să ne facă să ripostăm, riscând 
victime din rândul populației!  

Nu mai era nimic de spus, totuși, Săcel reveni, în pofida 
faptului că lucrurile au fost clarificate. 

– Oricum, lucrurile merg pe făgașul pe care l-am dorit 
dintotdeauna, din fericire, nu i-am iubit deloc, încă de copil am 
fost educat în spiritul libertății și nu a fricii de ei!  

Aici privi spre cei prezenți, unii dintre ei tăceau, privind 
neutru spre el, nici aprobând, dar nici contrazicând, se gândeau 
că referirile erau la adresa securiștilor sau, mai grav, a 
comuniștilor. Adevărul era că se temea de turnători, dar firea lui 
îl obliga să provoace situații contradictorii, își încerca norocul și 
nu era o situație singulară. Grupul a fost întrerupt de telefonul 
care revenise la viață și se răspândiră la mesele din sală. 

 
Schimbul de focuri între armată și „teroriști” a continuat 

cu mici intermitențe, uneori cu violență, astfel că, liniștea din 
acea noapte întârzia să se aștearnă, iar zvonurile au continuat 
să le ocupe timpul prețios, care putea fi folosit mai util. 

În Palatul Telefoanelor, telefonista Bălai, soție de cadru 
militar, primește avalanșa de informații, pe care le retransmite 
către unitatea militară sau Consiliu, fiind și dânsa o rotiță din 
acel angrenaj de dezinformare precum noi toți, folosiți cu bună 
știință și din ordinul atât a celor pro, cât și a celor contra 
revoluției. Așa cum și noi, militarii, fără voia noastră, făceam 
parte din acel angrenaj, primind informațiile, le raportam către 
șefi și le transmiteam mai departe sub formă de ordin. 

Chiar în acele momente, când în cazarmă se petrec acele 
grozăvii greu de imaginat, doamna Bălai anunță: 

– Vin teroriști de la Timișoara! 
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– Asta-i tot? se trezi, bulversat, că întreabă cel de la 
Grupa Operativă. Închise și se gândi cât de lapidară era 
informația, din capul locului se urmărea derutarea primitorului. 

Ca răspuns la această veste, ofițerul care primește știrea 
are rolul de a implica un mare număr de cadre și militari, de la 
comandant până la statul major și trupele din subordine. Și 
chiar acesta este scopul celor care au trimis-o, asta este 
dezinformarea, de a deturna atenția unui întreg sistem de la 
scopurile sale reale. Anunțarea făcută la nivelul comenzii 
Cetății nu a avut ecou, așa că a fost lăsată deoparte, măsura 
dovedindu-se corectă.  

De la căpitanul Stana, aflat la Centrala Telefonică a 
orașului, Săcel primește informația că de pe clădirea Poștei Mari 
s-a tras, fără a se preciza obiectivul vizat. Cum în acea zonă nu 
erau trupe și, din experiența acelei nopți că lucrurile nu stau așa 
cum se „aude”, maiorul bănuia că situația va escalada. 

– Tase, mă apelezi dacă vor continua! Apoi, în loc de 
confirmare, urmă un zgomot cu pocnituri ascuțite în receptor și 
voci ridicate pe fundal. Săcel avu un moment de ezitare, dar 
renunță și închise. Nu bănuia nimic din cele ce se petreceau. 

 
– Teroriștii au pierdut trei elicoptere la Ineu și două la 

Oradea, transmite Horga către toate unitățile din dispozitive 
informația primită de la unitatea din Sepreuș. După ce închide, 
face împreună cu colegii din Grupă un comentariu. 

– Dacă nu m-aș simți obligat, nu aș mai da importanță 
acestor informații, le consider ca făcând parte dintr-o 
manipulare grosolană! Dar, din instinct, nu pot să n-o fac, atâta 
timp cât port responsabilitatea unui eventual eșec datorat lipsei 
măsurilor, care ar putea costa vieți omenești! 

– Este posibilă o dezinformare, am și eu această 
bănuială! Dar, așa cum spui, și eu mă consider dator să-i dau 
curs, este parte din obligația noastră ca militari! De fapt, nu 
avem dreptul de a desconsidera vreo informație, indiferent de 
la cine vine, interveni un ofițer din grupă.  
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– Cred că tocmai pe acest aspect se bazează 
dezinformarea, din acest motiv ea își face efectul, completă 
Horga, ridicând telefonul, care își cerea drepturile. 

 
– Am primit o știre extrem de gravă, prin care se spune 

că un număr de aproximativ 30 de autocamioane pline cu 
teroriști, au sosit în cartierul Aradul Nou, venite de la 
Timișoara, spuse telefonista Bălai, fără prea multe formalități. 

– Cine v-a anunțat? întrebă Horga. 
– Nu s-a prezentat, dar după voce părea să fie un bărbat 

obișnuit să impună ascultare! Era foarte hotărât, motiv care m-
a determinat să nu mai pun întrebări! 

– Puteți fi mai precisă, s-a spus ceva despre zona în care 
se află? 

– Da, a precizat că în parcarea PECO-ului, acolo se află 
coloana de mașini! 

În sala Grupei intrase cu câteva clipe mai devreme 
Bălan, căruia, fiind mai mare în funcție, Horga îi relată foarte 
sintetic doar partea pe care acesta nu o auzise.  

Bălan, despre care nu se cunoștea unde și-a petrecut 
noaptea precedentă, probabil că nu și-a mai permis să aibă 
pază militarizată în hotelul Parc, iritat peste măsură că a fost 
deranjat și fără a se gândi la consecințe, a luat cea mai drastică 
măsură, ordonând căpitanului Meterez.  

– Tovarășe căpitan, îți ordon să trimiți în Aradul Nou, la 
Peco câteva tancuri și, fără somație, să deschidă focul asupra 
mașinilor cu teroriști! 

– Am înțeles, a răspuns fără tragere de inimă Meterez, 
deplasându-se la tanchiști. 

– Ai ordin din partea lui Bălan să pleci în misiune la 
stația de benzină din Aradul Nou cu o parte din tancuri! Și fără 
somație să deschizi foc asupra teroriștilor! Eu adaug că tu 
trebuie să ai grijă de oameni, așa că apropie-te cu precauție să 
nu intri în ambuscadă, în rest mă bazez pe tine! lăsând să se 
înțeleagă ezitările sale. Apoi, le dori să se întoarcă sănătoși. 
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Căpitanul Roateș, pătruns de importanța momentului, 
organizează foarte rapid coloana de tancuri și, în scurt timp, 
rulează cu viteză mare de-a lungul luncii Mureșului, scrâșnind 
din șenile pe drumul denivelat de piatră cubică de pe malul 
stâng. 

Căpitanul Stana 

Despre activitatea constatată de Stana la Poștă, când s-a 
tras de acolo, nu s-a mai raportat nimic deosebit de ceva timp, 
totuși, în alte zone continua dezinformarea. Astfel, Grupa 
operativă a unității este solicitată la maximum, primind 
informații de la diferite persoane sau instituții.  

La Combinatul Chimic, carabinele din depozitul Gărzilor 
au fost distribuite oamenilor, dar, din inițiativa lui Jalon, 
Secretarul de partid pe întreprindere, s-a renunțat la dotarea cu 
muniție a acestora, de teamă că vor fi folosite negândit, pentru 
că s-a observat o atitudine nepotrivită din partea lucrătorilor. 
De acolo se comunică Grupei operative: 

– Pe terenul de la nordul Combinatului se observă trei 
elicoptere la sol! 

– Vă rugăm precizați însemnele de pe fuzelaj, solicită un 
ofițer de la Grupă. 

– Nu au niciun însemn, răspund cei de acolo, apoi în 
următoarele minute s-a primit raportul despre plecarea 
aparatelor. Cel care s-a ocupat de raportul respectiv era 
căpitanul Ailiesei, Ofițerul cu Protecția antichimică. De data 
aceasta, informația era considerată reală. 

Pe măsură ce capătă experiență, ofițerii care primesc acele 
telefoane, întreabă cu insistență cine este corespondentul. În 
majoritatea cazurilor, cei porniți pe „rele” pur și simplu închid. 
Dar nimeni nu se îndoiește că ofițerul informat, fie și din rea 
credință, nu poate renunța ușor la ideea de a lua anumite măsuri, 
gândindu-se cu îngrijorare la consecințele unei asemenea 
atitudini iresponsabile. În cazurile unor persoane de bună 
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credință, acestea își declină identitatea și, ulterior, pot fi găsite la 
numerele de telefon indicate, dar asemenea situații sunt mai rare 
și ele contribuie, oarecum, la prinderea persoanelor suspecte. 

Un punct fierbinte 

O nouă știre primită de la cineva care se dă drept militar, 
din zona releului de la Șiria, determină organizarea în cea mai 
mare viteză, a unui echipaj pentru plecare în misiune. Grupa 
operativă îi ordonă căpitanului Piscu, rămas la comanda 
Batalionului 1 Infanterie, să organizeze o patrulă în acest scop. 
Căpitanul îl trimite în această misiune pe locotenentul Sorica, 
unul dintre ofițerii participanți la acțiunile derulate în 
Timișoara. Cele două transportoare blindate cu echipaje 
incomplete, sunt puse în mișcare, după ce s-au alimentat cu 
carburant și înarmat cu cartușe de război. 

– Vezi ce se întâmplă acolo, ținem legătura! 
– Rămân aceleași indicative? întrebă locotenentul, 

îngrijorat că va avea probleme cu stația radio, acele UGAR-2 
cu care nu prea se repurtau succese. Căpitanul Piscu, simțind 
nehotărârea din vocea subordonatului, încercă să-l liniștească. 

– Te descurci tu, folosești agenții la nevoie și vezi că în 
zonă este o Centrală telefonică! 

– Putem vorbi necodificat? 
– Tu ce crezi? La război ca la război, încheie căpitanul 

într-o notă ambiguă și optimistă. 
Micul pluton ieși val-vârtej pe poarta principală și se 

îndreptă spre Șiria. A ales drumul prin localitatea Horia, pentru 
a ajunge în timp mai scurt, în plus pentru TAB-uri hârtoapele 
nu creau probleme, cele 8 roți precum și suspensia pe bare de 
torsiune le transformau într-un leagăn. Plecaseră din cazarmă 
cu obloanele închise, fiind pregătiți pentru orice agresiune, 
inclusiv prin surprindere, dar cât cuprindeau cu ochii nu se 
observa nimic până la orizont, drumul era liber în fața lor. Ca 
urmare, a dispărut stresul, începând cu locotenentul care ieși 
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deasupra blindajului, urmând apoi soldații din interior care, 
aproape instantaneu, au adormit, îmbrățișând pistoalele 
mitralieră. După câțiva kilometri, apăru printre copacii de 
lângă drum o ușoară ridicătură a terenului. 

– Redu viteza, ne apropiem de Horia, avertiză Sorica, în 
timp ce se strecura prevăzător în interiorul blindajului. 

– Vă gândiți...? întrebă mecanicul-conductor privind cu 
ochii mijiți spre capătul drumului. Nu termină ce avea de spus, 
când pe blindajul TAB-ului se auzi o răpăitură ce aducea a 
rafală de armă automată și, brusc, trase volanul spre stânga, 
săltând peste șanțul drumului, iar celălalt blindat o luă înspre 
dreapta trecând printre pomi. Blindatele au oprit pe cele două 
laturi, fiind mascate de vegetație, iar cele două echipe s-au 
desfășurat pentru luptă, trecând la atac de-a lungul pâlcului de 
pomi. Au reușit să înainteze vreo 200 de metri, când, dinspre 
localitate, s-a deschis din nou focul susținut de armă și toți s-au 
culcat în cea mai mare viteză. Locotenentul, privind cu 
binoclul în direcția respectivă, îi chemă la ordin pe mecanicul-
conductor și pe mitraliorul de la blindatul cu care venise. 

– Fiți atenți la semnalul meu, indicând cu mâna 
obiectivul ce trebuie anihilat, tu care mă vezi, îl atenționezi pe 
mitralior, care va deschide focul cu 14,5 mm! 

Cei doi se instalară în grabă la posturi, în timp ce 
locotenentul comandă foc infanteriei de-a lungul pâlcului de 
pomi din stânga drumului, sperând că și cei din dreapta, cu 
care nu avea legătură se vor conforma. Deschiderea acelui foc 
de baraj avea scopul de a-i provoca pe adversari să riposteze, 
descoperindu-le astfel amplasamentele. Tactica lui Sorica a dat 
roade, acesta descoperind imediat cuibul de foc. 

– Trage, trage! striga disperat locotenentul, „împungând” 
cu mâna dreaptă pe o direcție paralelă cu drumul. Ochitorul, un 
militar de ciclul doi, cu experiență în folosirea mitralierelor de 
pe TAB, primi printr-un strigăt semnalul de la mecanic și, 
pentru că privea prin aparatul de ochire, coborî ușor țeava, 
exact cât era necesar să descopere printre gradațiile scalei, 



 

50 
 

ținta. O rafală grea bubui în urechile militarilor și ecoul ei 
reverberă prelung.  

– Ajungeee! strigă din răsputeri Sorica, făcând semnul 
de încetare a focului. În față, s-a făcut o liniște adâncă 
dispărând și ținta vizată. 

– La atac, înainte! strigă din nou locotenentul și trupa se 
ridică vioaie, cu armele la șold cu țeava îndreptată spre inamic. 

– Nu văd nimic în față, strigă unul dintre caporali. 
– Cercetașul s-a întors? întrebă ofițerul sperând că cel 

trimis în misiune nu a pățit nimic. La numai câțiva metri, apăru 
dintre copaci militarul trimis în cercetare. 

– Raportez că erau trei civili când am ajuns eu, se eliberă 
soldatul de informația despre care spera să mai aibă ceva 
importanță. Locotenentul era bucuros că-l revede întreg și 
nevătămat. 

– Cu ce au fugit? 
– Erau cu un ARO fără număr, de culoare închisă, era 

mascat tot cu noroi! 
– Bine, adunarea, anunță-i și pe ceilalți! strigă Sorica, 

așteptând îmbarcarea și grăbindu-se să-și reia drumul spre Șiria. 
Deplasarea s-a făcut de o parte și alta a drumului, în 

salturi și cu oarecare teamă, urmarea a fost că a durat ceva 
timp. Intrând în localitate, chiar în fața lor, indicatorul arăta 
spre Cetatea Șiria și releu, au mers printre case cam 1,5 km, 
apoi s-au angajat în panta din ce în ce mai abruptă, solicitarea 
motoarelor simțindu-se din ce în ce mai accentuat. Ajungând la 
poalele dealului unde se aflau ruinele Cetății, TAB-urile o 
cotiră spre stânga pe un drum folosit de oamenii locului, dar și 
de excursioniști, nu se preta pentru niciun fel de autovehicule, 
datorită unghiului de pantă. În dreapta se vedea releul, dar 
ambele TAB-uri s-au defectat în timp ce încercau să ia pieptiș 
dealul. Motoarele s-au încins, scoțând flăcări pe eșapament și 
puterea lor a scăzut sub orice limită. Mecanicii știau că totul se 
datora benzinei de proastă calitate, dar și lipsei de sincronizare 
a motoarelor, un defect de fabricație. Sorica a ordonat 
„încetarea” și i-a chemat pe subordonați la ordin. 
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– Se trece la apărare circulară, având în centru 
blindatele, cu măsuri de siguranță nemijlocită! 

– Noi, mecanicii, ce facem? 
– Veți fi ajutoarele mitraliorilor, poziționați TAB-urile... 

și încărcați muniția! 
– La TAB-ul meu lipsește nivelatorul de benzi, spuse 

speriat mitraliorul, fără ca Sorica să-l ia în seamă, se aștepta la 
rezolvarea normală a problemei. 

Agentul erou 

– Petru, te numesc agent, ai misiunea de a anunța 
Cetatea să ne trimită ajutoare, ordonă locotenentul, destul de 
îngrijorat de situație. Cel din fața lui, de statură medie, dar bine 
făcut, născut și crescut în zona Apusenilor, era recunoscut ca 
un foarte bun ochitor cu toate armele din dotarea unui pluton 
de infanterie și cu o rezistență fizică greu de egalat, motiv 
suficient pentru a-l numi, și continuă. 

– Predă arma și ia pistolul-mitralieră cu pat rabatabil, 
acela fără pârghie de asigurare, să te miști mai ușor, ordonă 
Sorica, privindu-l cu încredere pe fruntașul din fața lui. Era o 
premieră acea armă fără „asigurător” primită pentru prima dată 
de vreun ostaș din Cetate. La fel era și pentru ofițer, care știa 
un singur lucru, că trebuia doar să acționezi de două ori 
trăgaciul pentru a deschide focul automat, scurtând timpul de 
declanșare nemaischimbând mâna pentru dezasigurare. La cele 
120 cartușe a primit încă cinci cutii de 7,62 mm, și-a pus 
mantaua în bandulieră și hrana rece pentru o zi în sacul de 
merinde, verificând și bidonul cu apă. Apoi se întoarse spre 
locotenentul său și plin de încredere salută, acesta înclinând 
capul a aprobare. 

– Pot să-i dau lansatorul tip stilou?! întrebă subofițerul-
chimist, întinzând locotenentului acel obiect din aluminiu 
strălucitor, care chiar arăta a stilou. 
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– Da, exact, dacă vei fi capturat sau rănit îmi semnalizezi 
cu asta! 

Obiectul nu a mai fost văzut de niciun militar până 
atunci, el era în dotarea cadrelor care comandau trupe, așa că a 
făcut o demonstrație „la rece”, fără a introduce cartușul acela 
miniatural pe țeavă. Apoi îl înmână lui Petru, care plecă în pas 
alergător. Sorica era frământat de gânduri, nu își explica unele 
măsuri luate în legătură cu agentul său, în primul rând faptul că 
i-a asigurat hrana pentru o zi întreagă, iar cartușele cât unui 
luptător din linia întâi. Distanța pe care o avea de străbătut era 
cel mult în limita a 3-5 km, nu avea habar la ce se gândea când 
trasa ordinul de plecare fruntașului Petru. Era clar că oricând 
se putea întâmpla să nu funcționeze ceva, mai ales pe un câmp 
de luptă pe care nu ai avut timp să-l cunoști bine și erai obligat 
să apelezi la intuiție. Dar, din experiență, locotenentul știa că 
cele mai bune hotărâri se luau atunci când lăsai deoparte 
calculele, de cele mai multe ori sterile, și acționai intuitiv, 
pentru că natura știa cum să te apere de pericole.  

 
Agentul reușise parcurgerea a vreo doi kilometri 

alergând ferit de vederile inamicului și, pe când se pregătea să 
traverseze șoseaua asfaltată, a fost primit cu rafale de gloanțe 
care îl „încadrau” cu precizie din două părți, obligându-l să se 
adăpostească într-un șanț de pe marginea șoselei. Încercă să-i 
descopere pe trăgători, dar când a ridicat capul tirul a fost 
reluat. Avea o singură opțiune, s-o ia târâș înapoi spre pădurea 
dinapoia sa. La început s-a târât ca racul de-a-ndărătelea, 
pentru a-i avea sub priviri pe dușmani, apoi combinând saltul 
cu mersul târâș s-a apropiat de adăpătoarea animalelor. 
Fântâna îi oferea protecție împotriva gloanțelor. În imediata 
apropiere terenul era bătătorit, dar, în rest, iarba din jur mustea 
de apă, iar frigul nu l-a deranjat, atâta timp cât a fost în 
mișcare, acum, fiind țintuit la sol, doar emoțiile mai puteau să-i 
țină de cald. Hainele agentului s-au îmbibat de apă și, colac 
peste pupăză, focurile adversarului din mai multe direcții l-au 
obligat să rămână pe loc, ținându-le piept așa cum putea, dar 
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fără a reuși să se îndepărteze. Privind în jurul său la terenul 
mocirlos, își aduse aminte de cele spuse de locotenent pe 
timpul instrucției tactice, că un teren moale îl poate feri pe 
ostaș de ricoșeuri pentru că gloanțele erau „înghițite” pur și 
simplu, așa că prinse curaj descoperind că într-adevăr nu se 
auzeau țiuituri, ci doar serii de pliciuri. 

Gândul său era să facă economie de cartușe, pentru că nu 
era nimeni în preajmă ca să-l aprovizioneze, era conștient că este 
pe cont propriu. Simți că gura i se uscase după efortul făcut în 
ultima jumătate de oră, o sete cumplită l-a cuprins și întinse 
mâna tremurândă după bidonul de apă, îl desfăcu de la centură 
constatând mirat că este prea ușor, îl scutură și privindu-l pe 
toate părțile descoperi motivul, era găurit de glonț. Dezamăgit îl 
aruncă cât acolo, căutând în minte o rezolvare la cealaltă 
problemă, preocuparea de a-și îndeplini misiunea și a rămâne în 
viață. Profitând de un scurt moment de acalmie, privi spre 
pădure și o rupse la fugă aplecat, reușind să scurteze distanța 
până acolo, dar un glonț îl lovi în talpă, rănindu-l și trântindu-l la 
pământ. Își privi bocancul văzând că sângele șiroia din interior, 
dar se miră cum de nu are dureri, apoi descoperi o gaură care 
străbătea talpa, trecea prin curbura labei piciorului drept și ieșea 
în apropierea cataramei bocancului. Grija lui era să se poată 
deplasa, altfel va fi măcelărit de gloanțele dușmanului. Scoase 
din buzunar o cârpă din care folosea fâșii la curățatul 
armamentului, o îndesă în bocanc, reușind să oprească 
sângerarea, dar provocându-i niște dureri cumplite. Așteptă 
câteva clipe să i se domolească, apoi, târându-se câțiva metri 
înapoi, găsi o creangă ramificată pe care o ajustă cu briceagul 
pentru a o folosi drept cârjă. De abia acum începe cu adevărat 
calvarul lui Petru, cu toate că inamicul nu își mai făcea simțită 
prezența dinspre șosea, dar pădurea necunoscută în care era 
obligat să se aventureze putea oferi surprize mari. 

Și-a amintit de ordinul primit de la locotenentul său, a 
scos „stiloul”de semnalizare, l-a amorsat și ținându-l deasupra 
capului a apăsat declanșatorul. Nu spera mare lucru, dar măcar 
lăsa o urmă cu privire la locul unde a fost la un moment dat. 
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Apoi a scos din buzunar busola, o „bijuterie” din alamă de care 
nu se despărțea niciodată, o primise de la tatăl său, fiind adusă 
de pe front de către unul dintre bunici, și stabili unghiul de 
deplasare. Piciorul rănit îi amorțise, ceea ce nu era un semn 
bun, așa că începu să meargă fără a se folosi de cârjă, 
încercând să pună în mișcare sângele, dar renunță după câțiva 
pași. Din adâncul pădurii se auziră vocile unor oameni care se 
apropiau discutând liniștiți, în același timp dinspre șosea s-a 
declanșat o canonadă de focuri de armă. Petru s-a ascuns într-o 
parte a potecii, ascultând convorbirea celor care se apropiau. 

– Iar trag ăia, ce naiba au mai descoperit? 
– Păi, se pare că releul este ocupat de teroriști! 
– Așa-i, a venit armata să-i alunge! 
– Doamne ajută-le! 
Petru și-a dat seama că nu era vorba de dușmani, dar, 

prevăzător, se lăsă în genunchi și puse patul armei la umăr. Se 
gândea că trebuie să-i vadă pe oamenii aceia și numai după aceea 
să hotărască ce avea de făcut. Vocile erau din ce în ce mai clare, 
oamenii epuizaseră subiectul lăsându-i pe cei de la armată în voia 
Domnului și se apropiau râzând de bancul spus de cineva.  

– Stai că trag, strigă cu o voce răgușită Petru, încercând 
acel ultim test pentru siguranța lui, dar și a celorlalți. 

Oamenii s-au oprit fără a fi speriați și, ceea ce era mai 
important pentru Petru, nu au scos la iveală nicio armă sau să 
adopte vreo poziție amenințătoare, așa că ieși la vedere în 
poziție de tragere. 

– Sunt de la armată, ajutați-mă să ajung la misiune, avu 
grijă fruntașul să menționeze apartenența sa, dar preocupat 
fiind să nu se descopere că este rănit, uită să dea binețe. Cârja 
o rezemase de un copac și stătea țeapăn în fața lor pe potecă. 

– Unde sunt ai tăi? întrebă unul neîncrezător din grup, 
era cel mai în vârstă. Aveau cu toții nevoie de un mic răgaz 
pentru a se acomoda cu militarul acela apărut dintre copaci, nu 
avuseseră de-a face cu nimic din cele ce se auzea că se petrec 
la Arad, iar cele privind sosirea armatei pentru Releu, erau 
doar zvonuri pentru ei, nu-i văzuseră cu ochii lor. 
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– Ai mei sunt în apropiere de Releu, dar s-au oprit pentru 
a-și organiza atacul, minți Petru de teamă să nu-i trădeze pe 
camarazii săi.  

– Am vorbit cu Șeful de Post mai devreme, spunea că a 
dirijat două TAB-uri spre releu, spuse tânărul care ținea de 
dârlogi un căluț de munte, un huțul cu plete, care trăgea după 
el un fel de sanie cu câteva lemne de foc. 

– Tu ai semnalizat cu „racheta”? întrebă cel în vârstă 
fără a se îngrijora. 

– Da, am primit ordin ca în cazul rănirii să mă poată 
localiza! 

– M-am lămurit! Unde vrei să ajungi? întrebă vârstnicul 
convins de adevărul spuselor militarului din fața lui. Văzând că 
acesta se forța să rămână în picioare, privi la bocancii lui 
descoperind ruptura tălpii și tremurul labei piciorului, iar în 
clipa următoare îl văzu cum își pierde echilibrul și cade pe o 
parte cu pistolul mitralieră sub el. Își pierdu-se cunoștința. 

L-au pus deasupra lemnelor și, în grabă, au luat-o spre 
dispensarul din localitate. Pe drum își reveni și protestă 
împotriva ducerii cu forța oriunde le-ar fi trecut prin cap. Apoi, 
la insistențe, acceptă să fie dus la dispensar, cu condiția să-și 
păstreze arma și era hotărât să refuze orice intervenție, cu 
excepția pansării rănii. Primul lucru cerut de Petru a fost să dea 
un telefon la Arad, unde raportă cele primite prin ordin, 
referitor la ajutorul cerut.  

– Raportez că sunt rănit și cer să fiu dus la Cetate, ceru 
fruntașul, dar, în urma consultării celor de la Grupă, s-a hotărât 
că poate preda arma Șefului de Post de la Șiria, care va veni 
după ea, apoi să se lase în seama medicului de acolo pentru 
îngrijirile necesare. La scurt timp, adormise pe masa de 
operație, fiind supus unei intervenții relativ ușoare.  

 
La câteva ore de la plecarea în misiune a celor două 

TAB-uri, autoatelierul unității sosit în zonă a reușit să le 
depaneze, iar revenirea legăturilor cu releul a lămurit 
problema, explicând că teroriștii nu au acționat nicio clipă 
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împotriva militarilor. Trupa lui Sorica s-a întors în Cetate fără 
pierderi, rănirea lui Petru creându-i acestuia o aură de erou. 
Locotenentul a fost numit într-o nouă misiune la Spitalul 
Județean, plecând imediat să preia comanda acolo.  

 
În oraș s-au semnalat mașini tip „Salvare”, din care s-au 

executat rafale de focuri de armă.  
Maiorul Răgaru a comunicat, la un moment dat în cursul 

nopții, Grupei operative: 
– În oraș se trage din mașini aparținând serviciului 

medical! S-a tras și din mașini civile! 
– Bine, vom anunța patrulele de pe traseu, veni mecanic, 

răspunsul.  
După un timp, s-a constatat că această informație nu a 

fost doar o simplă dezinformare, era realitatea de necontestat 
pentru că s-a soldat cu moartea unei persoane, în colț la 
„Burza”, împușcat dintr-o mașină civilă aflată în mers. 

Forțele de pe aeroport apelează Grupa Operativă 

– Sunt căpitanul Valer, raportez că situația de aici se 
deteriorează...!  

Telefonul se întrerupe, apar zgomote de paraziți, apoi se 
face liniște. Reapare un zgomot de fond și din nou vocea de la 
capătul firului apelează insistent. 

– Alo, alo, mă auziți?  
– Da, te aud! Mai concret despre ce este vorba? întreabă 

cineva de la Grupă. 
– Securiștii de pe aeroport sunt ostili!  
Căpitanul se referea la cei din componența USLA, 

comandați de colonelul Schipor. 
– Am înțeles, vom raporta lui Murad, este de competența 

Comandantului! 
Faptele unora, aflați acolo sub comanda lui Valer, au 

lăsat de înțeles o atitudine nu tocmai conformă unei reale 
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subordonări, deși s-a ordonat acest lucru tuturor de către noua 
conducere a Frontului și a Comandantului Garnizoanei. Acest 
lucru va duce, probabil, la unele consecințe nefaste, îi trecu 
prin minte ofițerului de la Grupă. 

 
S-a primit un apel telefonic de la Întreprinderea 

„Strungul”, prin care se reține faptul că asupra lor se trage de 
către milițieni. Din verificări, se constată că zvonurile nu se 
adeveresc. Mai târziu se confirmă lupta dintre două grupuri de 
milițieni, constituite în așa zisele „facțiuni” care se soldează cu 
victime. Erau, deci, tot felul de variante și, în acest fel, cei 
implicați în zvonistica sofisticată, au început să nu mai creadă în 
informațiile primite prin telefon în special, ceea ce reduce 
substanțial posibilitatea luării unor măsuri radicale. Sigur că, 
această presupunere devine, treptat, o realitate, ea este înțeleasă 
de unii mai repede, alții însă nu au curajul de a risca prematur. 

Chemarea lui Bălan la Oradea 

Bălan primește un telefon de la Divizie. Era în sala 
Grupei Operative a Cetății. 

– Tovarășe maior, vă transmit ordinul lui Pușkin de a vă 
prezenta la Oradea, la Comandament! 

– S-a ordonat personal de către acesta? 
– Da, a precizat că acolo s-au rezolvat problemele, vă 

așteaptă să vă reluați funcția, a precizat ofițerul. Apoi, Bălan 
părăsi biroul în care se afla, îndreptându-se către Centrul de 
transmisiuni. Cei din preajmă, care au observat intrarea 
acestuia la Șeful Transmisiunilor, nu au cunoscut scopul, cel 
mult l-au bănuit. Nu a durat mult, apoi a ieșit de acolo, parcă 
radiind, și a luat legătura cu maiorul Horga, precizându-i unele 
probleme referitoare la forțele aflate la Consiliu. Era clar că 
ordinul de a se prezenta la Divizie a fost contramandat de 
Pușkin, în urma insistențelor maiorului. Horga a înțeles că 
ordinul de a se înapoia la Oradea nu era subiectul preferat al lui 
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Bălan, de aceea nu a pus întrebări, care s-ar fi interpretat de 
acesta ca un fals regret că pleacă.  

Puțini s-au bucurat de această veste, ceilalți au „învățat” 
cu cine au de a face și căutau să nu-i iasă în față, era omul 
fostului regim și, mai grav, ținea ranchiună celor care nu 
gândeau ca el.  

Săcel a fost nevoit să-l vadă mereu când acesta venea în 
cazarmă, pentru că el lucra în biroul lui Murad. Nu dorea să dea 
curs glumelor inițiate de căpitanul Păulian în puținele momente 
când mai aveau pauză, voia să-l scoată din minte pe îngâmfat. 
Păulian era doldora de bancuri despre Bulă sau despre orice, de 
la moldoveni la ardeleni și „mitici”, le spunea cu un umor de 
neegalat, toți îl ascultau cu răsuflarea tăiată, iar în final 
izbucneau în hohote de râs de se cutremurau pereții. Bineînțeles 
că nici Bălan nu a fost iertat de ascuțișul umorului său. 

Înapoierea tanchiștilor de la PECO 

De la PECO-ul din Aradul Nou, căpitanul Roateș, Șeful 
tanchiștilor, raportează telefonic Grupei operative. 

– Nu am întâlnit niciun camion pe drum sau în parcare! 
– Bine, înapoiază-te la unitate și dispune tancurile în 

apărare, între punctul de control în dreptul barierei și 
intersecția de drumuri Micălaca-Aradul Nou! Ai misiunea de a 
interzice deplasarea mașinilor care nu se supun somației, 
precizează Săcel, lăsând rezolvarea problemei lui Roateș, ofițer 
cu reale competențe pe funcția avută. Avea încredere în acesta. 

Coloana de tancuri a lui Roateș a apărut dinspre Aradul 
Nou la intersecția cu drumul spre podul Micălaca, tancurile sale 
fiind identificate la lumina de pe stâlpi de către observatorul 
aflat la capătul podului „Decebal”. Piesă cu piesă, numerele 
șenilatelor sunt identificate după inscripția de pe oblonul din 
dreapta, cel al comandantului, observatorul răsuflând ușurat, nu 
lipsea niciunul, erau numai ei și fără „însoțitori”.  
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Șenilele tancurilor scrâșneau scoțând scântei pe pavajul 
de piatră cubică și se legănau în față și în spate de parcă 
dădeau aprobator din cap, țevile tunurilor și mitralierelor erau 
blocate la orizontală, iar în dreptul lunetelor se aflau ochitorii, 
unii privind prin scala luminată. Mecanicii-conductori 
ridicaseră oblonul, iar aerul rece pătrundea în interior, ținându-
i treji după emoțiile trăite. Zgomotul șenilelor era infernal, dar 
în interiorul mașinii de luptă era plăcut și dacă strigau își 
puteau auzi vocile fără laringofon, glumeau între ei, bucuroși 
că nu s-au confruntat cu un adversar real, era doar o 
descătușare de stresul acumulat într-un timp foarte scurt. Mai 
aveau puțin și ajungeau în mediul lor familiar, la „mama” ei de 
cazarmă, care le oferea mângâiere la necaz. Tancul din fruntea 
coloanei, în care se afla Roateș, oprește, înclinându-se ușor în 
dreptul vechii porți a cărei boltă se dărâmase de mult timp, și, 
coborând, semnalizează prin fanioane, comandanților de tanc, 
locul fiecăruia în noul dispozitiv. Altfel nu putea comunica, 
din cauza motoarelor deloc silențioase. După o jumătate de 
oră, raportează maiorului Săcel despre ocuparea aliniamentului 
precizat și organizează regimul de pază-odihnă a efectivelor. 

Atac la aeroport 

La puțin timp, se produc două atacuri în zone apropiate 
ale aceluiași obiectiv, unul asupra depozitului de Carburanți de 
la aeroport, aflat pe latura de vest, și altul în partea opusă, 
asupra depozitului de materiale explozive și radioactive sau, 
cum i se mai spunea, Secția de Carotaj.  

Căpitanul Bacalu, având în camera ocupată la parterul 
aeroportului mijloacele de transmisiuni de toate categoriile, 
stații radio, dar și o Centrală telefonică, anunță alertat unitatea. 

– Alo, alo, unitatea? striga din răsputeri fără a primi 
vreun răspuns. Apoi, schimbând jacul în alt orificiu al 
centralei, auzi un pârâit și o voce destul de neclară. 

– Da, cine-i? întrebă calm Săcel. 
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– Căpitanul Bacalu! S-a deschis focul asupra 
aeroportului din două direcții, iar militarii trag și ei, aici este 
un adevărat infern! 

– Care sunt obiectivele vizate? 
– Se trage în dreapta, asupra clădirii carotajului, și în 

stânga, spre... carburanți! Se oprește brusc câteva clipe. Săcel 
profită de această pauză. 

– Știu că la Carotaj este plutonierul Tango cu TAB-ul! 
Așa este?  

– Se trage foc continuu!  
Bacalu considera de la sine înțeles că amândoi știau 

răspunsul la întrebare și, după o clipă, continuă. 
– Iar la carburanți, nu știu exact cine comandă tancurile, 

cred că Clucer, și, fără pauză, strigă: 
– Dar în acest moment aud rafale și de pe acoperișul 

turnului de control! A, se aud rafale și din clădire chiar de la 
parter...! Stați să văd ce este...! Un soldat a spart un orificiu în 
geam și trage spre pistă... către avion?! 

– Este militar de al nostru?  
– Nu, este un USLAȘ, are haine specifice lor!  
– Aveți nevoie de ajutor?  
– Vă rog, numai puțin, focul s-a rărit brusc și pare că se 

liniștesc lucrurile. Anunță uimit Bacalu. Apoi continuă: 
– Da, se aud comenzi să nu se mai tragă, aud și vocea lui 

Valer! Acum e liniște totală! 
– Bun, ia legătura cu el, să ne apeleze când totul se 

liniștește, încheie Săcel. 
Apărarea ambelor obiective era în răspunderea 

subunităților de sub comanda unică a căpitanului Valer, la 
ambele flancuri ale dispozitivului fiind oamenii săi. Mai 
concret, flancul drept era asigurat de plutonierul Tango cu cei 
câțiva soldați din Compania 1 infanterie, iar flancul stâng se 
sprijinea pe latura de nord a împrejmuirii Depozitului de 
carburanți, cu tanchiștii. 
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Situația la obiective 

Cadrele Cetății care țineau locul la conducerea 
subunităților rămase în cazarmă, au fost chemate la Grupa 
operativă, cu scopul de a asculta problemele cu care se 
confruntă ai lor, cei aflați în teren, și de a ajuta la rezolvarea 
acestora, iar cei aflați la obiective au transmis cererile lor prin 
telefon. Săcel cere situația de la obiective, comandanții 
acestora raportând că, în general, la acea oră din noapte este 
liniște. Sunt invitați să facă cereri de aprovizionare pe toate 
domeniile. Se desfășoară un dialog absolut normal, fiecare 
parte având interesul de a fi înțeles și, mai mult de atât, să 
obțină materialele solicitate. 

– Vă rog, solicitați 24 acumulatori pentru tunuri, și 3 
pentru stațiile radio de pe TAB-uri! De asemenea, sunt 
necesare 20 de baterii pentru aruncătoarele de grenade antitanc 
portative AG-7, vine cererea din partea căpitanului Valer de la 
aeroport, care s-a confruntat cu situația imposibilă de a nu 
putea folosi aparatele de ochire pe timp de noapte la tunuri și 
aruncătoare, iar legăturile radio cu blindatele era, practic, 
inexistentă. Fiind comandantul tuturor forțelor de acolo, se 
justifica preocuparea pentru tunurile Bateriei Antiaeriene în 
care avea o mare încredere în urma discuțiilor cu comandantul 
acesteia, căpitanul Panea. 

– Solicit un automat, 3 puști mitralieră și o ladă de 
muniție, de asemenea, 23 de porții hrană rece, cămăși și ciorapi 
de schimb! Datorită stării avansate de oboseală a 15 dintre 
militari, cer înlocuirea acestora din dispozitiv, reuși căpitanul 
Grosu de la Poșta Centrală, să-și declame cererile la foc 
automat, aproape jenat de modestele sale cereri.  

– Seara trecută a fost un atac asupra uzinei, în jurul orei 
10! Nu am de făcut cereri, raportez doar că în data de 22 nu s-a 
primit hrana militarilor, raportă sec căpitanul Trinom de la 
Uzina Electrică. Se cunoștea preocuparea acestuia pentru bunul 
trai a militarilor, motiv suficient de a-l credita cu convingerea 
că în mod sigur a făcut el rost de undeva de-ale gurii pentru ai 
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săi, numai așa explicându-se sarcasmul raportului său, de parcă 
nu avea importanță faptul în sine, se gândi Săcel, zâmbind ușor 
ironic. 

– Nu s-a petrecut nimic deosebit, situația în dispozitiv 
este liniștită! Nu am cereri de făcut, raportă sintetic tânărul 
locotenent Geamar de la Tipografie, dornic de a fi perceput ca 
un militar format pentru funcții de comandă.  

– Nu sunt probleme deosebite, cu excepția faptului că nu 
s-a asigurat hrană militarilor, de la instalarea dispozitivului! Cer 
două binocluri pentru comandanții de plutoane, încheie maiorul 
Groșan de la podul Grădiște. Ascultându-l, Săcel își aduse 
aminte cu respect de participarea acestuia cu cea de a 2-a 
coloană de la Cetate, la misiunea din ziua de 17 de la Timișoara. 

– La Combinatul Chimic, nu au fost niciun fel de 
probleme! Vă solicit hrană rece pentru ziua în curs, raportă 
maiorul Barneș, Genistul șef a Cetății. Era un ofițer cu 
experiență în specialitatea sa, astfel că, trimiterea lui la 
Combinat, un obiectiv de cea mai mare importanță pentru 
județ, dar și extrem de periculos, a fost de bun augur.  

– Nu am probleme deosebite, nici cereri de făcut, primi 
Săcel de la locotenentul Pașa, aflat la Uzina de Apă, cel mai 
scurt raport. I-a trecut prin minte că prea este roză situația 
acolo, dar a trecut peste problemă, știind că ofițerul este un 
cadru apreciat, inclusiv pentru franchețea sa. Așa că trecu mai 
departe. 

– Situația nu s-a deteriorat, totul este în regulă! Solicit 
muniție, astfel: 4 lăzi de 7,62 mm glonț scurt și 6 lăzi cu glonț 
lung! Ducem lipsă de carburanți, pentru completare am nevoie 
de 300 litri motorină, 300 litri benzină și ceva ulei pentru 
motor! Vă rog să-l trimiteți pe maistrul militar Taler pentru 
verificarea mitralierelor de pe TAB-uri, iar pentru stațiile radio 
de pe blindate, din care patru nu mai funcționează, pe cineva 
care să le dea de capăt! 

Aceste cereri au fost, ca să zicem așa, cele mai complete 
și au venit de la maiorul Măciniș, instalat la Inspectoratul de 
Interne. Pragmatic ca de obicei, dorea să dea măsura pregătirii 
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sale pe linie profesională, așa că își asigura materialele puțin 
peste strictul necesar. Săcel nu-l condamna pentru acest fapt, 
considera că și el ar fi procedat la fel într-o situație 
asemănătoare. 

– În spital au fost aduse numeroase persoane suspecte 
din punctul de vedere al personalului medical, ca urmare a 
rănilor primite de aceștia! Multe prin împușcare, ținu cu tot 
dinadinsul să anunțe această informație care nu părea deloc 
relevantă, locotenentul Sorica. Deși i s-a solicitat cu totul 
altceva, era convins că a descoperit un fapt de cea mai mare 
importanță și era musai de a ieși în evidență cumva.  

– Tenente, eu aștept altceva, raportează! 
– Solicit 100 de litri benzină și un acumulator încărcat 

pentru stația de pe TAB, la schimb! Bucuros să-l audă pe 
locotenentul Sorica, mereu plin de energie, devenit de-acum o 
legendă vie prin comanda sa unică, acolo, în piața din fața 
diviziei de la Timișoara, care a deschis calea manifestanților și, 
bineînțeles, proaspăta ispravă de la Șiria. 

– Mersi, îți urez succes și la Spitalul Județean! 
Raportarea luase sfârșit! 

Inspectoratul 

La Inspectorat, după raportarea situației, căpitanul 
Măciniș a continuat până dimineața activitățile de control, 
atitudinea sa față de personalul prezent, puțini, ce-i drept, ca 
număr, fiind una circumspectă, dar foarte corectă, nefiind în 
niciun fel influențată de existența uneia din rudele sale, după 
cum se știa, angajată tot la Interne în județul Satu Mare. 

Responsabilitatea sa, cel puțin până în acel moment, era 
cu atât mai importantă, cu cât convingerile lui erau din capul 
locului în favoarea apartenenței la cauza locuitorilor Aradului. 
Faptul că a fost trimis în misiunea de la Inspectorat din ordinul 
direct al lui Bălan, a ridicat, însă, destule semne de întrebare, 
chiar și celor devotați lui, ca urmare a comportamentului dur 



 

64 
 

față de populație a Șefului venit de la Divizie, conform zicalei 
„Spune-mi cine ți-e șef, ca să-ți spun cine ești!” 

Pe timpul activităților din acea noapte, Măciniș era 
însoțit peste tot de către o gardă de corp înarmată, pentru paza 
nemijlocită. Măsura era ieșită din tiparele obișnuitului, dar cine 
avea dreptul de a judeca asemenea fapte, iar experiența în acel 
domeniu, practic, nu exista. Subofițerul care-l păzea era 
subordonat maiorului și era devotat cauzei promovate de acesta 
încă de pe timpul acțiunilor de la Timișoara. 

Centralistele de pe traseu 

În Consiliu s-a zvonit, de la un timp încoace, despre o 
posibilă acțiune a celor de la Lipova, în frunte cu Iconaru, 
împotriva armatei din Cetate. Cele auzite nu s-au confirmat, iar 
dacă a fost ceva, a murit din fașă, prea puțini au fost informați. 
Săcel își amintește cu recunoștință de activitatea desfășurată de 
telefonistele de pe traseul pe care s-a deplasat coloana 
Lipovanilor la revenirea în Arad. Acestea au menținut 
permanent legătura cu Unitatea. 

– Alo, Cetatea? Sunt centralista de la Lipova! 
– Da! Săru-mâna, maiorul Săcel!  
– Tovarășe maior, vă anunț că din unitatea Radna a ieșit 

o coloană de mai multe mașini, care momentan s-a oprit! 
– Mă interesează câte sunt?  
Maiorul știa că este prematur să întrebe în ce direcție 

sunt orientate, pentru simplul fapt că abia de la podul metalic 
peste Mureș drumul se bifurca. Intuind întrebarea nepusă, 
centralista preciză. 

– Sunt cu capul coloanei spre Păuliș! Cât privește 
numărul, mai târziu vă pot da amănunte! 

– Bine, comunicați colegelor de pe traseu, să ne anunțe 
despre progresiunea coloanei, spuse maiorul și închise 
mulțumind. 
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Coloana Lipovei se pune în mișcare aproape imediat 
după convorbirea telefonică, de data aceasta experiența își 
spunea cuvântul, deplasarea făcându-se cu o viteză mai mare, 
și fără ezitări. 

La câteva minute, Săcel primește noi informații. 
– Telefonista Stroe sunt, vă anunț despre coloana 

Radnei, care a trecut prin Păuliș, cu un număr de aproximativ 
șase mașini! Circulă cu viteză mare!  

– Este bine, vă mulțumesc, spuse maiorul gândindu-se că 
o să ajungă mai repede decât a ajuns cu o zi înainte coloana de 
TAB-uri, care atunci a fost dezavantajată de orele puține de 
conducere. Ca fulgerat, lui Săcel îi trecu prin minte pericolul 
unei trădări a lui Iconaru și o eventuală acțiune împotriva 
Cetății, după cum auzise recent. Se gândea că este foarte 
posibil acest lucru, pe de altă parte se îndoia că forțele acelea 
subțiri ar putea acționa împotriva Cetății.  

A mai parvenit o informație de la Sâmbăteni, centralista 
luându-și meseria în serios. Și era de înțeles, toate centralistele 
aveau grade militare, și în caz de război erau mobilizate la 
locul de muncă. Erau adevărate profesioniste în domeniul lor. 

Informațiile erau necesare Unității de la Arad, astfel, 
datorită lor, se puteau lua măsuri de prevenire a unor acțiuni 
armate, intenționate sau declanșate accidental, ce se puteau 
solda cu victime omenești. 

Coloana progresa cu o viteză fluctuantă, ceea ce a 
produs o destrămare a acesteia, și l-a determinat pe șeful ei să 
ordone o haltă de ajustare după ieșirea din Sâmbăteni. Frigul 
pătrunzător i-a determinat pe militarii TR să tropăie din 
picioare pe podeaua camioanelor pentru a se încălzi, prelatele 
nereușind să îi protejeze deloc.  

– Debarcați oamenii și alergați-i pe câmp, în cinci 
minute plecăm! Atenție la arme!  

Ultima parte a ordinului avea în vedere faptul că armele 
au fost încărcate imediat după îmbarcare, pentru a acționa 
antiaerian și era periculos cu acel cartuș pe țeavă. 
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La scurt timp coloana a sosit în Arad fără incidente, iar 
maiorul Săcel s-a liniștit uitând de paranoia indusă de 
dezinformare. 

Manifestanții cer să le vorbească cineva  

Grupurile de manifestanți de la Consiliu, în număr redus 
față de noaptea anterioară, caută un adăpost mai ferit sub 
balconul Consiliului, asta și ca urmare a siguranței oferite de 
stâlpii de susținere, pentru a fi feriți de surprize de genul 
incidentului cu focurile de armă dinspre bancă și gangul 
alăturat. Preocuparea lor era, de câtva timp, să poată lua 
legătura cu cei din conducerea Frontului. Se simțeau părăsiți și 
neglijați, temându-se de vreo acțiune împotriva lor. 

 
Era de acum spre a doua jumătate a nopții și Stana, 

aflându-se în preajma pieței, se desprinde de gândurile sale, 
răspunzând în cele din urmă la insistențele unuia dintre 
manifestanți.  

– Tovarășe căpitan, vă rog să mă ascultați! Prietenii mei 
ar dori ca cei din FDR să stea de vorbă cu noi, să ne vorbească, 
vrem să știm cum merg treburile, încheie arătând spre un grup 
detașat din mulțime. 

– Bine, hai să intrăm! spuse Stana, crezând că asta va fi 
o treabă ușoară, dar, spre mirarea sa, la niciuna dintre intrări nu 
aveau acces, erau încuiate. Le surâse norocul abia când a 
apărut o femeie care le-a facilitat intrarea. Căpitanul a cerut 
manifestanților, la rugămintea femeii, să intre numai el pentru 
a vorbi în numele celor aflați în piață. În momentul intrării, 
acesta i-a văzut în zona pieții și pe căpitanii Mișu, Fâcea, Asan, 
care veniseră cu diferite ocazii, atunci, ca și în seara trecută, 
ceea ce l-a uimit pentru că niciunul nu avea trupe în piață, ei 
având funcții de birou. În mintea lui Stana a încolțit ideea că 
aceștia sunt trimiși într-o misiune având un scop ascuns pentru 
cei ca el, adică „muritori” de rând. Pentru că nu era momentul 
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potrivit, renunță deocamdată la analiza acelei situații și își 
continuă drumul. 

În Consiliu erau stinse luminile, era beznă totală, și 
ajungând la etaj, femeia respectivă deschise o ușă de la capătul 
coridorului, adresându-se oricui ar putea s-o audă din bezna 
încăperii. 

– A venit un tovarăș ofițer, cei de afară doresc să 
vorbească cu cei din Consiliu! 

Stana a simțit cum din încăpere venea un puternic miros 
de cafea și alcool. Nu vedea nimic înăuntru din cauza fumului 
dens. Cum se întârzia răspunsul la solicitare, se adresează la 
rândul său spre cei dinăuntru. 

– Să vină cineva să vorbească mulțimii!  
O persoană din cameră, care i-a recunoscut vocea, un 

fost militar în termen, îi spuse că vine el, căpitanul 
recunoscându-l, la rândul său. Acesta a venit în balcon 
împreună cu încă o persoană și s-a adresat celor din piață.  

– Oameni buni! Ce vă pot spune!? Fiți liniștiți și 
așteptați cu răbdare!  

Apoi, privind întrebător spre Stana a cărui aprobare o 
aștepta, continuă văzând încurajarea acestuia. 

– Tovarășul căpitan Stana prezent aici și în care putem 
avea încredere, vă asigură de bunele intenții ale militarilor! Ați 
avut ocazia mai devreme să vă convingeți! Vă propun să 
vorbiți în mod organizat despre orice problemă care vă 
preocupă, ceru fostul soldat, iar în mulțimea frământată de 
dorința de a-și aduce contribuția la o mai bună rânduială în 
treburile orașului, izbucni un vălmășag de fraze din care nu se 
înțelegea nimic. Stana interveni. 

– Încercați să-l ascultați pe cel care vrea să spună ceva! 
Altfel, nu ajungem la niciun rezultat! Ridicase vocea pentru a 
fi auzit, dar murmurele s-au stins treptat, până ce unul din 
mulțime, pe nume Victor, se impuse. 

– Ar trebui să ne dea mai multă căldură! Să fie mai 
multe alimente în alimentara! Să trăim și noi mai bine, să nu 
mai stăm la cozi, încheie mirat și surprins de propriul curaj, 
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făcând prin aer un cerc cu mâinile și dând din umeri. Un altul, 
mai molcom, precum toți ardelenii, deschise vorba privind în 
sus spre balconul primăriei. 

– Apăi nu am multe de spus! Dar de acuma tot ce a fost 
pe mâna celor de la partid, să ni se dea nouă, să se împartă 
frățește! Că avem de crescut copii, încheie în neliniștea afișată 
a celor din jur, fiindu-i luate aproape cuvintele din gură de 
către o altă persoană. 

– Gusti are dreptate, într-un fel! Și eu cred că avem mai 
multe drepturi, dar va trebui să muncim mai mult pentru asta, 
spuse mulțumit vorbitorul pentru elocvența sa. Mai vorbiră 
câțiva, apoi Stana luă cuvântul. 

– Pentru a reuși, vă propun ca în dimineața asta să se ia 
legătura cu Șefii întreprinderilor care să sprijine conducerea 
nou instalată, încheie căpitanul.  

Timpul trecuse repede și a observat că la geamurile 
etajului erau în curs de dispunere câțiva militari, ceea ce l-a făcut 
să se întrebe neliniștit cine erau și de unde apăruseră. Mintea îi 
intră în alertă, se gândea cu îngrijorare că prezența și inițiativa sa 
putea să fi determinat aducerea acelor militari, pentru a anihila 
acțiunile manifestanților. În acele momente nu știa despre ordinul 
dat de maiorul Murad către Detașamentul Radna de a veni cu o 
mică parte din trupe în apărarea Consiliului. De asemenea, nu 
avea cunoștință despre faptul că Lipovanii se aflau de un timp în 
Rezerva Cetății. Întorcând capul, văzu prin geamul balconului 
apropiindu-se un ofițer de la TR Lipova și se liniști când acesta îl 
salută ridicând mâna și zâmbind. Își strânseră mâinile prietenește 
și plecară fiecare spre treburile lor.  

Misiunea lui Stana. Liniștea de pe aeroport 

La scurt timp, Stana îl vede în Consiliu și pe Murad, care 
îl cheamă la el și îi ordonă să organizeze paza la Palatul 
Telefoanelor, motivând că s-a plâns directorul că nu are nicio 
siguranță acolo. A trecut la executarea ordinului, luându-i pe 
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cei patru militari de la Compania a 2-a Infanterie în frunte cu 
căpitanul Recaș, iar TAB-ul cu care se deplasaseră s-a înapoiat 
în cazarmă. Stana a stat de vorbă cu cei aflați la conducerea 
Telefoanelor și a trecut la organizarea pazei. Pentru un timp, 
și-a permis răgazul binemeritat de odihnă, dar vigilent, fără a 
închide ochii, citea dintr-o carte rătăcită într-un sertar. Liniștea 
părea nefirească, se dăduse dispoziția să se stingă lumina 
pentru camuflajul necesar în acele momente, doar o veioză îi 
era aproape. Se gândea cu nostalgie la perioada lui de început 
de cătănie, când, la aproape 22 de ani, primise gradul mult 
râvnit de locotenent, acolo, la Școala Militară „Nicolae 
Bălcescu” din Sibiu. La prezentarea în Cetate a fost repartizat 
la Compania a 2-a Infanterie, al cărui comandant era căpitanul 
Groșan, și care, după ce i-a arătat regulamentele din dulapurile 
ticsite, l-a invitat să pună împreună lambriuri în clubul 
subunității, deoarece militarii erau plecați la munci agricole. 
Până și această situație care părea pentru unii descurajantă, l-a 
determinat să vadă viitorul în culori acceptabile. La scurt timp, 
după vreo două luni, a fost trimis la munci agricole cu militarii 
care trebuiau trecuți în rezervă, ceea ce nu a mai avut farmecul 
primelor clipe ale carierei, dar se potrivea cu cele auzite de la 
colegi. Detașarea lui la o Unitate de Construcții din București, 
în urma cutremurului din 1977, a fost pentru el cea mai 
fructuoasă perioadă în ce privește relația cu oamenii din 
subordine, care i-a folosit în anii următori în periplul său pe 
funcțiile avute în armată. Stana avu o tresărire când, din cauza 
oboselii, capul o luă încet spre tăblia mesei, dar, speriat, își 
îndreptă spatele și se frecă la ochi, revenindu-și ca de obicei cu 
acel junghi din picior care nu-l lăsa nicio clipă. Suferința era 
mai veche și nu prea i s-a găsit leacul, iar de operat nici nu-i 
trecea prin gând. 

  
Maiorul Săcel ordonă subunităților de la obiective să se 

intensifice observarea AA, să se deschidă foc asupra 
elicopterelor anunțate, renunțând să anunțe Consiliul pentru a 
nu crea panică. Personal, nu mai credea în alarmele nesfârșite 
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cu care erau bombardați de atâta timp și, în unele situații, lua 
hotărârea pe propria răspundere de a nu se da curs acestora. 

 
Plutonierul Paloș de la Gărzile Patriotice este trimis 

pentru a ridica muniția luptătorilor din Cetate. 
De data aceasta s-au respectat procedurile convenite de 

ambele structuri interesate, autovehiculul folosind semnalul de 
recunoaștere pe timp de noapte. S-a luat legătura cu Șeful 
Serviciului Aprovizionare cu armament și muniție, căpitanul 
Gudar, de către cei din Consiliu, de asemenea, cu Grupa 
Operativă.  

 
Cu o întârziere ce părea inexplicabilă, locotenentul-

major Rostaș raportează aproape de ivirea zorilor despre 
rănirea gravă a teristului Adler. Aceasta s-a datorat timpului 
scurs pentru acordarea primului ajutor din partea medicului, a 
incertitudinii stabilirii unui diagnostic, dar, în mod ciudat, și a 
derutei celor implicați de a raporta cu de la sine putere 
gravitatea rănilor, voiau să fie exacți, ca la carte, în condițiile 
trimiterii la spital a teristului, de fapt așteptau o părere avizată. 
Era urmarea unei slabe pregătiri în domeniu, din școală, în 
primul rând, a cadrelor militare. Probabil acestea să fi fost 
motivele întârzierii. 

  
– În hotelul Parc trei încăperi sunt ocupate! De 

asemenea, la piciorul podului sunt persoane suspecte prin 
comportament, se ascund și manevrează ceea ce pare 
armament ușor, atipic armatei, raportează din Inspectorat 
căpitanul Măciniș. Cel din Grupă nu se întreabă cum poate 
avea căpitanul o asemenea informație și nici despre 
preocuparea acestuia de a da telefon la Cetate, fără a verifica 
veridicitatea ei. În plus, la Inspectorat nu duceau lipsă de 
situații ambigui, care le ocupau tot timpul. Pentru respectivul 
ofițer, dar și colegilor din Grupă, a rămas o enigmă. Nu puțini 
erau cei care se îndoiau de loialitatea celor de la Inspectorat, 
doar pentru că erau în preajma Securiștilor și Milițienilor.  
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– Serii de arme automate cu trasoare se observă în zona 
hotelului, primește Grupa de la cineva din oraș care nu se 
identifică.  

– Care este ținta vizată?  
– Nu știu în cine se trăgea, veni răspunsul după care 

legătura se întrerupe. Din rândul apărătorilor cazărmii, care 
auziseră zgomotul, nu s-a executat foc, lucrurile devenind mai 
calme, ca urmare a experienței triste căpătate în acea noapte, 
dar și a diminuării sentimentului de frică.  

 
Maiorul Săcel ridică telefonul din biroul Comandantului, 

care suna disperat. 
– Tovarășe maior, sunt centralistul Farcaș, pot să vă dau 

legătura cu Pecica? 
– Da, aștept! răspunse maiorul prompt. 
– Să trăiți, vorbesc de la Pecica! Raportez că am primit 

un telefon urgent de la aeroport...!  
– Intră în subiect, îl întrerupse maiorul pe radiolocatorist. 
– Cei de la aeroport sunt atacați! 
– Mersi, data viitoare să fii mai telegrafic, fără 

formalități, spuse Săcel și închise. Erau momente când maiorul 
dădea dovadă de exigență ridicată, cu scopul de a-i ține în frâu 
pe subordonați, era un fel de școală a relațiilor și de această 
dată punea în față viteza de reacție, în detrimentul politețurilor. 

Apoi ridică din nou receptorul și solicită centralistului 
legătura „în afară de rând” cu aeroportul. Căpitanul Bacalu, 
aflat în Centrul de Transmisiuni auzind apelul insistent a lui 
Săcel, răspunde. 

– Să trăiți, Bacalu la aparat! Ordonați!  
– Nicule, ce se întâmplă la voi, aveți probleme?  
– Nu, totul este în regulă! Dar de ce întrebați?  
– Am primit un telefon de la Pecica, despre un atac 

asupra aeroportului, răspunse Săcel, întinzând telefonul 
căpitanului Păulian, făcându-i semn să termine convorbirea, el 
fiind solicitat în altă parte. 
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Manevrele Contrainformatorilor 

În ușă făcea semne disperate căpitanul Olăcan, care-l 
chema pe Săcel în Centrul de Transmisiuni, unde aștepta pe fir 
ofițerul de Contrainformații de la Divizie.  

– Unde este Comandantul unității? întrebă acesta foarte 
precipitat. 

– Comandantul Murad este la Consiliu, de unde conduce 
activitățile, rezumă Săcel, care nu avea sentimente prea calde 
față de cei care se ocupau cu supravegherea cadrelor militare, 
practic vânau greșelile acestora și nicidecum nu ajutau prin 
informații utile sistemul militar. 

– Vă rog să-i transmiteți rugămintea să mă sune cât 
poate de repede, după care închise.  

Săcel se întreba care era motivul unei asemenea 
solicitări, că doar putea obține legătura direct prin centralist, 
privind întrebător spre Olăcan. Acesta avea un răspuns posibil. 

– Cred că este legat de întreruperea temporară a legăturilor 
telefonice dintre Divizie și noi! Asta s-a întâmplat tocmai când 
erați pe fir cu Pecica și probabil s-a mirat cum de noi putem vorbi 
și ei nu, de aceea a cerut să veniți la telefonul din Centrală! 

– Curios faptul, când am ajuns, a uitat să întrebe 
esențialul care-l intriga! 

– Posibil să-și fi dat seama de motivul întreruperii 
legăturii, spuse Olăcan, privind semnificativ către Săcel. 
Acesta dădu din cap înțelegând suspiciunea ofițerului, era un 
mod de a privi lucrurile din partea majorității cadrelor unității.  

– Te rog să dai prioritate de acum încolo legăturilor către 
Grupa Operativă și, în egală măsură, mie, în biroul 
Comandantului! Iar în ce privește legăturile dinspre Consiliu, 
are prioritate șeful nostru, apoi Măciniș de la Inspectorat și 
atenție la aeroport, încheie Săcel, dându-și seama că, practic, 
niciun obiectiv nu poate fi neglijat, în anumite situații se va 
avea în vedere importanța lui, în altele gradul de periculozitate 
va stabili urgența. Dar nu mai spuse nimic, știa că Olăcan va 
face tot posibilul să răspundă cerințelor momentului. 
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La Grupa operativă s-a primit ordin ca în cel mai scurt timp 

să se raporteze către Divizie situația morților și răniților, astfel, 
până la acea oră se cunoștea despre rănirea mortală a soldatului 
Puian, fruntașului terist Adler, rănirea gravă a maiorului doctor 
Relu, și rănirea superficială a căpitanului Previu. 

 
Maiorul Săcel ordonă în unitate alarmă aeriană. Neavând 

legătură telefonică sau de altă natură cu aeroportul, poate spera 
că eșaloanele superioare pe linie AA vor alarma și Bateria de 
tunuri antiaeriene și elementele care apără terestru obiectivul. 

 
Începea să se lumineze de ziuă, frigul reușind să 

întroneze oarecare liniște în ceața densă așternută peste zona 
ștrandului și militarii aflați în apărare. Excepție făcea Medicul 
stomatolog Curaj cu echipa sa, care, în cele din urmă, după 
acordarea primului ajutor, se pun în mișcare cu blindatele, 
pentru transportul la spital a răniților accidentați pe pod în acea 
noapte. Hotelul se contura vag pe celălalt mal al Mureșului, nu 
se mai vedea nici lumina de la intrare, iar pe mal trecea, din 
când în când, câte o umbră, oamenii își vedeau de treburile lor, 
mai ales că liniștea se așternuse de ceva timp. Militarii din 
apărarea Cetății tremurau de frig în gropile săpate în pripă cu o 
noapte înainte, nu vorbeau între ei, unii ațipiseră chirciți așa 
cum „crăpatul” de ziuă te ademenește, fără să i te poți opune. 
Un ofițer de artilerie, trecând în control de-a lungul 
aliniamentului, a avut intenția să-i trezească pe soldați, dar, 
învins de empatie, a renunțat, știa că noaptea ce a trecut i-a 
stors de vlagă pe acei copii, al său fiind de aceeași vârstă cu ei. 

Blocarea aeronavei. 

Amuțirea tuturor mijloacelor de comunicare cu 
aeroportul i-a lăsat o impresie ciudată lui Săcel, care se gândea 
ca acest lucru să nu fie cumva legat de vreo acțiune posibilă a 
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celor care ne manevrau, folosind dezinformarea și limitându-ne 
comunicarea. În următoarele câteva minute s-au petrecut unele 
lucruri la care nu s-a gândit nimeni, și care, s-a demonstrat 
ulterior, au bulversat toți factorii de conducere.  

– Am primit Alarma de intervenție la aeroport, luați 
măsuri de interzicerea decolării aeronavei, a transmis Cetatea 
ordinul, atât către Comandantul tuturor forțelor de pe aeroport, 
dar și Comandantului civil al aeroportului.  

– Am înțeles, vom pune în aplicare „Fanfara”, trase 
concluzia Valer, care, din cele cunoscute despre acel indicativ, 
presupunea intervenția Detașamentului din cazarmă, stabilit în 
acest scop. În acel moment îi pică fisa. Batalionul său nu era 
implicat cu efective în acel plan, dar de această dată, fiind în 
marea sa majoritate la aeroport, compania prevăzută pentru 
intervenție nu va mai veni, rolul le va reveni chiar oamenilor 
săi.  

– Trebuie să blocăm aeronava, cu orice risc, se adresă 
Valer lui Mantea, în al cărui birou era.  

– Scoatem din remiză mașinile, să plece imediat șoferii, 
se adresă Mantea Șefului de echipă a pompierilor, care 
răspundea de panoul cu cheile remizei. 

– Aduceți și cisterna, i se preciză pompierului care se 
agita la dulapul cu chei. 

Șoferii civili se pun rapid în mișcare, ajungând în câteva 
minute la remiză. În același timp, Valer, cu receptorul 
telefonului de campanie într-o mână, iar cu cealaltă învârtind 
de zor manivela, reuși să obțină legătura cu subunitățile. 

– Atenție, se vor scoate mașinile din remiză, să nu se 
tragă asupra lor, lansă comanda cu voce ridicată Valer, apoi 
privind pe geam la agitația din dreptul remizei, luă îngrijorat 
legătura cu ceilalți.  

– Să nu tragă nimeni, le ordonă celor din flancul stâng, 
fără a mai da amănunte. Vede cu spaimă cum se deschide 
poarta remizei și prima mașină, o cisternă uriașă se pune în 
mișcare, urmată de cealaltă. 
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– Ce faci, nenorocitule, nu trageee...!, urlă din răsputeri 
gradatul, dar soldatul după ce încărcase a declanșat o serie 
lungă spre hangarul cu mașini.  

– S-a tras din clădirea aeroportului și am crezut...!  
Puțini au auzit acel unic foc de armă, posibil că a fost 

singurul militar care l-a perceput, trăgând fără ordinul 
gradatului. Pe de altă parte, soldatul se afla aproape de geamul 
sălii de așteptare și zgomotul focului de armă l-a șocat. 

– Pe naiba, îl dezaprobă gradatul, dând disperat din 
mâini, oricum nu-i dădea crezare, cu toate că auzise și el 
bubuitura unei arme. 

Strigătul acela prelung a fost perceput ca o comandă 
disperată de deschidere a focului, iar vederea farurilor cisternei 
au determinat întregul lanț de trăgători aflat cu fața la pistă, să 
deschidă focul. Ofițerii s-au ridicat în picioare fluturând 
mâinile agitați și strigând din răsputeri comenzile pentru a opri 
acea nebunie, dar nu erau auziți decât de cei aflați în imediata 
apropiere. Frica pusese stăpânire pe militari, astfel rafalele 
armelor au fost pentru câteva secunde de neoprit, apoi șoferii, 
îngroziți, au sărit din cabinele mașinilor, lăsându-le în voia 
sorții. Oprirea autovehiculelor a dus la încetarea focului. Ca 
prin minune, deși mașinile au suferit avarii, și erau ciuruite de 
gloanțe, Unul dintre șoferi a fost rănit ușor, iar din rândul 
militarilor, un soldat, cunoscut drept fiul directorului de la 
Sonda de Petrol Zădăreni, a fost rănit și dus de urgență la 
spital. În final, s-a reușit blocarea pistei, descoperindu-se un 
orificiu de glonț și în carcasa aeronavei. 

 
Consumându-se acel episod fierbinte de pe aeroport, 

Valer și Mantea iau măsura rediscutării cu Comandanții 
dispozitivelor a legăturii mai strânse între ei și, mai ales, a 
cooperării, inclusiv prin folosirea agenților pe jos. Valer 
considera că poate avea încredere în Mantea, că acesta, deși nu 
arăta o poziție clară de o parte sau alta, îl simțea instinctiv pe 
omul dornic de a juca pe cartea onestității, de fapt, nici acesta nu 
manifesta o prea mare apropiere față de cei de la Interne. Era, în 
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acel moment, singurul dintre cei de la alte structuri decât armata, 
care înțelegea pragmatismul și necesitatea colaborării fără ezitări 
pentru atingerea aceluiași scop. Părea că această reacție venea ca 
urmare a suspiciunilor apărute la vederea generalilor, dar, în 
aceeași notă, dorea să știe dacă tensiunile ivite încă din primele 
momente la nivel de conducere, au fost diminuate. Fără un 
motiv aparent, comandantul civil Mantea a luat măsura 
asigurării celor cinci cadre tehnice de pe aeroport cu armament 
luat din magazia Gărzilor după modelul celor practicate la 
Consiliu. Valer a aprobat în mod tacit măsura luată, înțelegând 
prin acest gest să le asigure acestora posibilitatea apărării în caz 
de pericol. Pentru prevenirea unor acțiuni ostile, despre care 
pluteau în aer permanent suspiciuni, s-a trecut la verificarea 
tuturor încăperilor aeroportului de către o comisie formată 
exclusiv din militari. 

Diversiunea colonelului Schipor 

Lucrurile au intrat, oarecum, pe făgașul normal, iar Valer 
este solicitat de către unul din ofițerii săi de încredere pentru o 
dezvăluire între patru ochi, cu privire la incidentul din acea 
noapte. 

– Vă raportez că cei de la Securitatea aeroportului, 
oamenii lui Schipor, ne-au reproșat unele greșeli...! 

– Te rog, intră în subiect! 
– Oare suntem în siguranță? întrebă cu îndoială tânărul 

ofițer. 
– Putem doar spera, îi replică Valer, privind pentru o 

clipă în jur, conștient că acolo și pereții au urechi. Era Politică 
de Stat ascultarea oricărui cetățean, cu atât mai mult acolo, 
pentru că era poarta de intrare-ieșire a „răuvoitorilor”.  

– Știți că prima rafală a pornit dinspre clădire, dar, ce 
este mai grav, cel care a tras nu era vreun militar de-al 
nostru..., ezită ofițerul cu gândul că nu mai avea cale de întors, 
trebuia să spună ce era de spus, suportând consecințele. 
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– Uite ce te rog, faptele s-au consumat, fii liniștit că voi 
face totul să nu fie repercusiuni! 

– Cel care a deschis focul a fost cineva de la Securitatea 
aeroportului..., spuse precipitat ofițerul, nereușind nici de data 
asta să pronunțe numele celui implicat. 

– Liniștește-te, avem timp suficient, spuse blajin 
căpitanul Valer. Ofițerul cu mâna tremurându-i luă o gură de 
cafea, trase aer și îndreptându-și spatele se hotărî. 

– Era locotenentul-colonel Schipor, s-a folosit de 
orificiul făcut mai devreme în geamul de la parter, de către un 
om de al lui, încheie cu glasul crescendo tânărul ofițer, ca și 
cum ar fi dorit să scape de acea piedică de vorbire pentru 
totdeauna. Valer primi informația ca pe un șoc, dar prin ea i s-a 
confirmat, în cele din urmă, bănuiala care nu-i dădea pace de 
un timp încoace și îi trecu prin minte soluția salvatoare. 

– Poate că nu ai văzut bine, ridică tonul Valer, iar cu 
arătătorul dus la buze îi făcu semn să nu mai spună nimic, 
indiferent ce ar fi auzit, pentru că probabil erau ascultați. 

– Cred că aveți dreptate era semiîntuneric, confirmă 
tânărul ofițer, intrând rapid în jocul lui Valer, având satisfacția 
că, la o adică, se va confirma că și-a recunoscut „greșeala”. 

 
Cu oarecare întârziere, căpitanul Topaz raportează 

Grupei operative din partea lui Bacalu, că aeronava aflată pe 
pistă în fața Turnului de control a fost blocată și din acest 
moment este sub controlul apărătorilor. Ofițerul era în Centrul 
de transmisiuni când a preluat informația și, pentru că liniile cu 
Grupa operativă și cu Săcel erau blocate, trebuia să folosească 
un intermediar prin cei de la Consiliu. Bălan primește 
informația de la grupă și la 05.32 ordonă imperios celor de la 
aeroport să nu părăsească poziția sub niciun motiv. 

 
– Pe aeroportul Arad nu se mai trage, primește în sfârșit 

raportul mult așteptat cel de la Grupă. 
– Raportez că elicopterele au părăsit zona Combinatului, 

transmite ușurat maiorul Barneș, care trecuse printr-un stres uriaș. 
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Un colonel de la Divizie îi cere lui Bălan situația, acesta 
tocmai o obținuse de la Grupă și o raportează, menționând 
inclusiv calmarea lucrurilor. 

Teriștii se retrag de pe pod 

Către zorii zilei Plutonul 4 teriști Cetate, comandat de 
locotenentul-major Rostaș, primește aprobarea de retragere de 
pe pod, în scopul trecerii la o nouă misiune. Bucuroși că se 
îndepărtează de locul calvarului care le-a marcat acea noapte 
lungă, se ridică vioi de pe asfaltul umed, mulțumind în gând 
sorții blânde pentru cei rămași în viață. Ofițerul verifică 
efectivele și pentru prima oară rostind numele lui Adler, 
răspunsul Comandantului de grupă este de o tristețe 
nemărginită și greu de imaginat pentru tinerețea pierdută a 
colegului lor.  

Soldatul terist Petran își aduce aminte de acel moment 
tensionat și lipsa la apel a lui Adler, când în sufletul său parcă 
s-a răsucit ceva ca un cuțit și un nod i s-a pus în gât, tăindu-i 
respirația. Înțelegea cu greu pierderea suferită de pluton, se 
gândea la cât de aproape a fost moartea de fiecare dintre ei și 
cât de norocoși au fost ceilalți. Avea o misiune pe cât de 
înălțătoare, pe atât de ingrată. La rugămintea maiorului Săcel 
era dator să scrie bunicii lui Adler, care l-a crescut pe acesta de 
mic, și să-i relateze adevărul despre viața și trecerea în neființă 
a prietenului său.  

 
– Până la această oră, la Miliție și Securitate nu au fost 

probleme deosebite, raportează căpitanul Măciniș Grupei 
operative. 

– Să trăiți și vă mulțumim pentru vești, răspunse bine 
dispus un căpitan, bun prieten cu acesta. 

Un alt telefon dat de Murad din Consiliu determină un 
dialog între maiorul Săcel și Șeful Artileriei Regimentului, 
prezenți în Cetate. 
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– Comandantul a ordonat să mențineți în rezerva Cetății 
Bateria 1 Artilerie, împreună cu Plutonul Aruncătoare 120 mm, 
raportă Săcel, care știa cât de obosiți erau artileriștii după acele 
zile tensionate și nopți nedormite, dar renunță la orice 
comentariu pe această temă.  

– Nu avem ceva infanteriști disponibili? tatonă 
artileristul șef, sperând să asigure timp oamenilor săi pentru o 
îmbăiere cel puțin sumară. 

– I-am angrenat pe toți în dispozitive! Dar este posibil să 
luăm ceva efective de la Lipovani, răspunse Săcel și încercând 
să-i ofere un tablou mai acceptabil, îi dă de înțeles că aceștia 
vor înlocui artileria din Rezerva unității.  

Televiziunea Română cere informații 

– Pe podul Grădiște s-au observat 3 mașini suspecte, 
raportează maiorul Răgaru, din partea unui ofițer rezervist, 
aflat în zonă. Cel de la Grupă, știind că podul este apărat de 
maiorul Groșan, îl întrebă pe acesta.  

– Au trecut prin zonă ceva mașini suspecte? 
– Negativ! Nicio mișcare în zonă, oricum verific tot ce 

trece pe aici! 
Cum răspunsul a venit așa cum era de așteptat, fără a se 

confirma vestea, s-a ajuns la concluzia că cel care a comunicat-
o nu a fost personal acolo, de fapt a primit telefon de la vreo 
persoană necunoscută, pe care nu a verificat-o. 

  
– Suntem de la Televiziunea Română și vă rugăm să ne 

furnizați date despre situația din municipiu!  
Grupa Operativă, vrând să se convingă de veridicitatea 

celor care cereau informații și neștiind dacă au dreptul de a le 
divulga, se adresează Diviziei. 

– Am fost solicitați de TVR să dăm informații despre 
situația de la Arad și nu știm ce și cu cine putem vorbi pe 
această temă?  
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– Nu vă formalizați, este o situație unică, vom fi 
menționați în toate ocaziile de acum încolo, concluzionă 
ofițerul de la Oradea, fără a pune la îndoială adevărul. 
Răspunsul părea dat la repezeală și sub impresia emoției 
induse de acel instrument al propagandei ceaușiste. Cel de la 
Grupă, având o oarecare reținere, prezentă sec televiziunii în 
câteva cuvinte situația din oraș.  

 
– S-a executat foc asupra a două elicoptere aflate la sol 

în poiana din partea sudică a pădurii Ceala, raportă alert către 
Grupă o persoană civilă care a trecut prin zonă.  

– Voi ați auzit ceva? S-a tras de la voi? Puse întrebarea 
către aeroport un ofițer de la Grupă, repetând-o și 
plutonierului-adjutant Boziu de la Poligon. 

Un aspect tulburător a fost acela că atât aeroportul, cât și 
poligonul Ceala nu au tras în timpul acela, dar au auzit, la 
rândul lor, focurile de armă executate în pădure. Unele 
zvonuri, venite la doar câteva minute de la incident, au avut 
șansele să devină realitate. S-a presupus că schimbul de focuri 
a fost între cele două elicoptere rezultând victime, pentru că s-
au văzut urme de corpuri târâte pe iarbă, sânge și îmbrăcăminte 
pătată, iar gropile săpate stăteau mărturie a celor petrecute. 
Martorii, care au văzut cele amintite, au hotărât să le tăinuiască 
pentru moment, situația fiind imposibil de crezut și, mai mult 
de atât, prezenta un pericol real pentru martori. 

 
Începând cu zorii zilei de 23 decembrie, unitatea de la 

Ineu a preluat apărarea în zona tehnică a releului de la Șiria, cu 
un efectiv de 2 ofițeri cu 25 militari în termen, ca urmare a 
informației că aceasta prezintă un mare interes pentru unele 
forțe care au fost observate în zonă. Ocuparea dispozitivului s-
a făcut sub cele mai liniștite auspicii.  

– Vă informăm despre căderea legăturilor fir militare și 
ale orașului cu unitatea din Gai, raportează căpitanul Sârghe de 
la Centrul Militar Județean, Grupei operative. Acest fapt îl 
intrigă pe Săcel, în special pentru că deși CMJ-ul nu are vreo 
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relație de subordonare cu Gai-ul, totuși, se amestecă în treaba 
acestuia. Se gândește și la un eventual scenariu concertat de 
Securitate, prin instalarea acelui post telefonic, despre care se 
știa de la un timp, și care a reușit o intruziune în miezul 
sistemului militar. Fără îndoială nu aveau „mâinile curate”, de 
acolo puteau face orice pentru a orchestra diversiunea la 
nivelul județului, dar maiorul nu putea face mai mult decât 
doar să constate și să bănuiască orice. 

 
– Vă informăm că un număr de 11 elicoptere la joasă 

înălțime se apropie dinspre Anina, primește Săcel de la Pecica. 
Fie că era obosit peste măsură, fie din alte motive, maiorul 
ridică din umeri, cu gândul că în scurt timp va constata că și 
această informație este un mare fâs. Totuși, dă alarma după 
tipicul cunoscut și se întreabă în sinea lui, oare cine va sări în 
sus pentru a se apăra împotriva unui eventual atac, poate doar 
cel care a primit vestea direct, ceilalți răsucindu-se pe partea 
cealaltă, fără a se deranja câtuși de puțin, și pe bună dreptate.  

 
Maiorul Groșan a reținut pe podul Grădiște o persoană 

suspectă, care se prezenta drept medic, și motiva că merge la 
Timișoara cu medicamente. L-a trimis sub escorta 
locotenentului Sasta la Consiliu, unde a fost recunoscut cu 
identitatea pretinsă și i s-a dat drumul. Părea simplu să faci 
diversiune, îi trecu prin minte lui Groșan în momentul când a 
luat la cunoștință despre finalitatea situației. 

Șeitinul şi generalii. Arestarea lui Filcaciu 

O știre de zile mari îi parvine lui Săcel de la centralista 
Bălai aflată la Poșta Mare. 

– La Șeitin în acest moment se derulează o întâlnire între 
colonelul Filcaciu, Șeful Miliției județene, însoțit de colonelul 
Vagor, locțiitorul său, pe de o parte, și pe de alta temutul 
general Galezu! 
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– Unde se întâmplă mai exact? Ceru Săcel precizări. 
– La miliția din Șeitin!  
Săcel, uitându-se spre comandant, îl întreabă din priviri 

dacă a auzit cele relatate de la Centrala orașului, acesta confirmă 
dând din cap, și îi face semn să continue discuția. O asemenea 
situație era considerată drept inacceptabilă de către Săcel, faptul 
că acel trio de aceeași factură este atât de aproape de frontieră, 
ceea ce îl face să ajungă la unele concluzii privind intențiile lor 
viitoare. Astfel, după ce analizează în gând existența în acea 
zonă a unor forțe aflate alături de armată, ia măsura anunțării 
maiorului Lupu de la Grăniceri. 

– Tovarășe maior, sunt Săcel de la Cetate! Vă rog să 
verificați informația despre prezența la miliția din Șeitin a lui 
Filcaciu cu doi însoțitori, probabil unul fiind general, iar 
celălalt colonelul Vagor! 

– Da, sunt în patrulare la vreo 15 kilometri de Nădlac! 
Vin imediat spre Arad!  

– Întrebați-l, are muniție? interveni Comandantul unității 
de la biroul său, lăsându-l pe Săcel să continue discuția. 

– Dacă-i surprinde-ți acolo, trebuie imediat arestați, 
apropo, aveți arme și muniție? 

– Am cu mine câțiva militari, însoțitori înarmați și cu 
muniție, încheie Lupu, trecând imediat la acțiune. Mașina era un 
ARO cu 8 locuri, în spate erau două bănci de-a lungul, a câte 3 
locuri fiecare, iar împreună cu gradatul mai erau încă 4 soldați 
grăniceri.  

Drumul era asfaltat, dar pe alocuri gropile le dădeau de 
furcă, fiind nevoiți să micșoreze viteza, în unele zone șoseaua 
cobora și ceața era mai densă, alt motiv de a fi precauți. Au 
ajuns în timp relativ scurt la intersecția șoselei principale spre 
dreapta, către Șeitin, și, de aici, săltând prin hopurile drumului 
de proastă calitate și ridicând praful în zonele unde ceața se 
ridicase, au continuat cât au putut de repede, îndreptându-se 
spre Postul de miliție. 
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În timp ce Săcel aștepta un telefon de la Lupu, este 
apelat din nou de telefonista Bălai. 

– Vă informez că la miliția Șeitin a rămas doar colonelul 
Filcaciu, ceilalți doi însoțitori au plecat! 

– Mulțumesc, mă sună pe alt fir..., spuse Săcel luând 
celălalt telefon. 

– Cu cine vorbesc?  
– Lupu sunt, vă raportez că aici nu l-am găsit decât pe 

Filcaciu după gratii, în arestul încuiat! 
– Ați avut probleme cu el?  
– Nici vorbă, totul a decurs de parcă i-ar fi convenit să 

fie arestat, chiar se simțea în siguranță! 
– Foarte bine, vă rog să-l aduceți la Cetate, să mă 

anunțați la sosire, încheie Săcel.  
Lupu a făcut demersurile de preluare a „arestatului” și a 

pornit către Arad, după ce l-a încătușat pe Șeful Miliției cu 
mâinile la spate, de scaunul său. 

Săcel, preocupat de informația controversată despre 
prezența unuia dintre generali la Șeitin, iar pe de altă parte 
plecarea lui de acolo, împreună cu Locțiitorul șefului miliției, 
îl duce cu gândul la faptul, cât se poate de limpede, că cele 
petrecute au rolul de a deruta armata. Cu toate că uneori a fost 
convins de loialitatea lor, apoi, după un timp, i-a „văzut” din 
nou în tabăra adversă. Așa că nu mai știe ce să creadă nici 
despre telefonista Bălai, dacă a fost racolată între timp de o altă 
tabără sau, pur și simplu, a fost dezinformată, la rândul ei. Își 
propune să găsească o rezolvare a acestei dileme, până atunci 
va privi cu reticență orice informație primită.  

O.Z.N.-urile și realitatea imediată 

Continuă rapoartele trimise de la obiective, concomitent 
cu informațiile cu rol de diversiune. 

– La aeroport nu sunt morți sau răniți, informează 
Bacalu din ordinul căpitanului Valer.  
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Se luminase bine de ziuă, iar comandanții de subunități, 
treceau cu seninătate prin tot dispozitivul, teama trecuse odată 
cu întunericul și doreau să-și limpezească gândurile, 
inspectând pe lumină ceea ce nu văzuseră noaptea. Cu această 
ocazie, au înțeles că ziua sunt lăsați în pace, că hărțuiala și 
teroarea iau pauză, dar timpul rămas până la instalarea 
întunericului trebuie fructificat la maximum. Telefonul sună 
din nou în centrală și Bacalu primi de la colonelul Rotitu, din 
Comandamentul Apărării Antiaeriene a Teritoriului, semnalul 
de a nu se executa foc asupra elicopterelor. În același timp, de 
la Radiolocatorul Pecica, Grupa primește o informație ciudată, 
care te ducea cu gândul la fenomenul ufologic. 

– Punct luminos necunoscut, pe direcția Ceala-Micălaca, 
ce nu poate fi asimilat cu niciun „obiect” aerian din dotarea 
aviației române!  

Pentru armată informația avea importanță din punctul de 
vedere al apărării antiaeriene. Conta pericolul prezentat de 
acesta și nu apartenența, așa că s-a dat o atenționare generală 
către toate dispozitivele. Săcel își aminti în acele momente de 
un incident petrecut în urmă cu câțiva ani în garnizoana Borșa, 
unde era Șef de Stat Major. La un moment dat, pe cerul destul 
de senin al unei după amiezi de iarnă, s-a observat de către 
Șeful Artileriei unității o sferă luminoasă ce staționa, având 
luminile pâlpâinde, de parcă semnaliza. După aducerea unui 
aparat de vedere specific artileriei, s-a convins și a raportat la 
Brigadă, iar în scurt timp au sosit două avioane de luptă, 
survolând localitatea. În câteva secunde, sfera de lumină a 
dispărut din raza vizuală, avioanele părăsind și ele zona. 
Ulterior, s-a aflat din surse venite prin Armata a IV-a Cluj, că a 
existat posibilitatea, după cele văzute de piloți, ca sfera 
luminoasă să fie un obiect zburător neidentificat. Restul 
părerilor au fost de domeniul fantasticului, sporite și de 
preocuparea militarilor de carieră, pentru asemenea noutăți. 

Săcel reveni la obiectivitatea imediată. Până una alta, la 
acea oră, preocupările tuturor militarilor erau mai 
„pământene”, iar telefoanele își făceau datoria. 
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Astfel, Inginerul șef Donici de la Poșta mare, anunță 
Grupa că a primit o informație despre o mașină cu gigafoane 
prin cartiere, care anunță că apa este infectată. Cei de la Grupă 
erau exasperați de persistența unor vești care și-au pierdut 
obiectivitatea, pentru că nimeni nu mai credea în ele. Oricum, 
problema nu mai era de actualitate. 

 
După ce s-a luminat bine de ziuă, Compania 3 Infanterie 

a trecut la apărarea cazărmii pe latura de est, pe biută, având 
plutoanele dispuse între Postul 9 de santinelă și Depozitul de 
lemne – poarta numărul doi, iar Plutonul mitraliere a fost dat 
ca întărire pe piese, la plutoanele companiei. 

Pe timpul ocupării dispozitivului s-au auzit rafale de foc 
automat dinspre terenul din imediata apropiere a drumului de 
acces spre Aradul Nou, fără a se descoperi trăgătorii. 

 
În cursul zilei, Gărzile Patriotice prin Statul major, au 

stabilit măsuri de organizare și întărire a pazei sediului 
Consiliului cu luptători din rândul revoluționarilor și s-au 
executat antrenamente cu aceștia. Folosirea civililor înarmați 
devenise o practică obișnuită, cu toate că bănuielile care planau 
asupra acestora nu le făceau deloc cinste. 

Detașamentul Radna în Rezerva Cetății 

Detașamentul sosit de la Lipova primește misiunile de la 
Murad. 

– La paza Consiliului trimiți două plutoane pe TAB-uri, 
care vor înlocui subunitățile aflate acolo, preciză Comandantul, 
făcând semn centralistului să-i dea o altă legătură. 

– Veți fi înlocuiți cu cei de la Lipova pentru asigurarea 
odihnei militarilor prin rotație, ordonă Murad, adăugând să nu 
închidă și, după o scurtă pauză, cerând pe cineva de la Gărzi. 

– Mi s-a raportat că s-a tras asupra Consiliului! 
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– Și acum se mai trag focuri sporadice, răspunse un 
ofițer de acolo. 

– Organizați patrule de cercetare mixte și scotociți în 
special Banca și Palatul Cultural, își încheie comandantul 
„stufoasa“ misiune, care părea un lucru de prisos, oricum, în 
aceeași idee, subordonații săi trecuseră la acțiune. 

Un pluton continuă să apere partea de vest-nord-vest, o 
parte din latura dintre Ștrand și Poligonul de antrenament a 
unității Cetate. 

Odată cu realizarea dispunerii forțelor în locul destinat 
rezervei, Comandantul Detașamentului Radna este chemat la 
ordinul maiorului Bălan și primește exact aceeași misiune pe 
care o primise anterior de la comandantul Murad, privind 
trecerea în Rezerva Cetății. Plutonul 2 din Compania pe 
autovehicule a primit misiunea să continue apărarea pe 
exteriorul cazărmii în dispozitivul avut inițial. Din anumite 
atitudini ale maiorului Bălan față de Murad, cei din anturajul 
Comandantului Cetății au tras concluzia că între cei doi s-a 
produs o neînțelegere pe linie de comandă, care, din păcate, se 
perpetua încă de la Timișoara, unde reprezentantul Diviziei i-a 
cerut mai mult decât permiteau regulamentele militare și legile 
țării. Sfidarea la adresa lui Murad putea duce la slăbirea rolului 
acestuia și crearea condițiilor apariției unui curent de opoziție. 

Jocuri de culise 

Căpitanii Babău și Dinar, amândoi cercetași de meserie, 
din ordinul Comandantului se deplasează la Spitalul Județean 
Arad. 

– Ridicați de acolo trei persoane bănuite de acțiuni 
teroriste! 

– Cu cine luăm legătura?  
– Au fost reținute de personalul medical și sunt 

imobilizate cu fașe la Terapie Intensivă! 
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Duse la Inspectorat, inițial acestea au fost încarcerate, 
ulterior, la propunerea unor persoane din exterior sau poate din 
Inspectorat care au intervenit, au fost eliberate pe „cuvânt de 
onoare”, fără a rămâne vreo urmă în ce privește identitatea lor. 
La întrebările unor persoane îndreptățite, răspunsul celor care 
i-au arestat sau primit în detenție pe cei bănuiți a fost mai mult 
decât evaziv, de parcă totul a fost pentru ei un vis încețoșat, din 
care nu-și mai aminteau absolut nimic. Din nou, jocurile de 
culise s-au desfășurat pe fondul nepriceperii militarilor armatei 
la misiuni care nu le aparțineau. 

 
Cei din compunerea Frontului s-au confruntat și ei de 

nenumărate ori cu imposibilitatea aflării identității celor 
arestați, ceea ce îi aducea la exasperare, mai ales în orele când 
atacul teroriștilor se intensifica și le trecea prin minte că cei 
arestați ar fi trebuit interogați, dar, în final, nu aveau pe cine să 
tragă la răspundere.  

 
Maiorul Groșan raportează că în cursul nopții nu a dus 

lupte la podul „Grădiște”, în general, în zona care include și 
Gara centrală CFR. Activitățile militarilor de pe pod au fost 
cele de rutină, iar provocările au fost ca inexistente, singurul 
lor dușman constituindu-l frigul adus de vântul tăios. Groșan 
rememorează noaptea ce a trecut, când somnul se instala cu 
greu, țigările ascunse în mâneca mantalei aspre și discuțiile cu 
glas tremurat au dominat orele nopții. Militarii se strânseseră 
pe grupuri pentru a se încălzi, Groșan ascultându-i. 

– Nu mi-am închipuit că voi schimba vreodată patul 
comod de acasă cu asfaltul rece, încercă unul dintre ostași un 
dialog, sperând că se vor mai încălzi puțin. 

– Și, culmea, că începem să ne obișnuim...!  
– Mă tot gândeam la cele spuse de un om mai în vârstă 

care a luptat pe front, undeva în Moldova, cu fața spre răsărit, 
cum a rezistat el în tranșee timp de trei zile, cu apa până la 
brâu! Cum încerca să ridice capul, cum venea glonțul ucigaș!  
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– Am fost și eu martor la relatare, în final, a fost prins în 
copca înghețată, l-au scos colegii după ce frontul a început să 
înainteze! 

– Chiar nu a pățit nimic? întrebă neîncrezător unul care 
se îndoia în orice situație. 

– A căzut în lagăr, iar după vreo trei ani a ajuns acasă cu 
oasele de la picioare moi, ca de gumă! 

– Taci, mă, l-ai văzut cu ochii tăi? 
– Da, se amestecă în vorbă caporalul, un om mai scump 

la vorbă, care ședea pe masca contra gazelor, fumând din greu. 
Nu credea o iotă din acele povești, așa că a răspuns mai mult 
gândurilor sale, decât ca o confirmare la cele discutate, apoi se 
făcu brusc liniște, fiecare rumegând cele auzite.  

 
– Trupe de comando, sunt încartiruite la hotelul Parc, cu 

scopul de a arunca în aer clădirea, anunță la Consiliu inginerul 
Bota de la Inspectoratul pentru calitatea produselor. 

– De la cine provine informația? veni întrebarea din 
partea unei persoane avizate cu situația, cel puțin în parte. Se 
cunoștea despre prezența oamenilor generalilor încă din acea 
noapte infernală, cât despre cea de a doua parte a informației, 
se putea spune că era o știre mai mult senzațională decât 
plauzibilă. 

– M-a sunat o femeie care se dădea drept soția maiorului 
Hanegan, pe care nu-l cunosc, pretindea inginerul. 

Apoi s-au cerut clarificări de la Cetate, dar maiorul 
respectiv nu era cunoscut nici de către armată, nici de cei de la 
Interne. 

 
Căpitanul Ailiesei de la Gărzi cere prin Directorul 

Combinatului Chimic ca militarii să rămână în continuare în 
paza obiectivului. Gândul, ușor răutăcios al primitorului 
cererii, era că cineva de acolo avea probabil un interes aparte 
de a păstra acele forțe într-un loc călduț, de la un timp încoace 
ferit de orice complicații. Dar Grupa Operativă a considerat în 
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mod normal că importanța obiectivului este excepțională și, 
din acest motiv, a răspuns afirmativ cererii. 

 
O doamnă centralistă la telefoane informează la Grupă 

despre disponibilizarea dânsei de către șeful ei. Pentru Grupă, 
această „plângere” nu are nicio valoare practică și nu este de 
competența armatei să o rezolve, așa că se ignoră cererea, 
„pasând-o” Consiliului. 

 
Din partea celor de la Gai se transmite liniștirea situației, 

încă imediat după miezul nopții. Astfel că, la această oră de 
început de zi, se vorbea ca despre un trecut foarte îndepărtat și, 
în mod foarte degajat, ca despre un fapt obișnuit. 

– Tu îi auzi pe băieți cu câtă ușurință vorbesc?! spuse 
intrigat unul dintre ofițerii din comanda unității către colegul 
său, un tip uscățiv și deșirat, care nu reușea, de la un timp, să 
scape de tremurul provocat de frigul de peste noapte. 

– Posibil să intre într-o rutină ușor de înțeles. S-au 
confruntat într-un timp scurt cu viața și moartea, veni 
răspunsul „uscățivului”, exagerând intenționat pentru a-l 
provoca pe celălalt să-și spună părerea. 

– Te referi la acțiunile de doi bani a celor ce ne-au întors 
pe dos viețile? Dacă da, cred că nu sunt singurul sceptic, tot ce 
au făcut a avut unicul scop de a ne teroriza, de a ne întoarce 
unii împotriva altora, semănând al dracului de mult cu o 
aplicație, adică un fel de antrenament, termină ofițerul, cu 
mâinile larg desfăcute și cu mirarea pe față. 

– Și atunci cum se explică răniții și morții despre care 
am auzit?  

– Tocmai aceste jertfe mă îngrozesc, de ce trebuie să 
moară cineva pentru un joc de-a tactica? 

– Poate toate acestea sunt accidentale sau, mai sigur, 
calcule precise, știu eu? lăsă discuția în „coadă de pește” 
uscățivul, trecând de la îndoială la certitudine și invers, după 
cum îi fugea mintea.  
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 Primirea la arest a lui Filcaciu 

 Maiorul Săcel venea de la biroul Organizare-
Mobilizare, unde verificase unele documente pentru situațiile 
când se va solicita înființarea unității sale la război. Intrând în 
biroul Comandantului, primește un ordin de la acesta. 

– Tovarășe maior, pregătiți o încăpere în arestul corpului 
de gardă pentru încarcerarea colonelului Filcaciu! Trebuie să 
sosească din clipă în clipă! 

– Se lucrează de către schimbul de veghe la ultimele 
retușuri! Merg acolo să văd stadiul, răspunse Săcel și se grăbi 
să ajungă la Corpul de gardă. La scurt timp, maiorul Lupu se 
prezentă în cazarmă cu Comandantul Miliției Județene, 
raportează de executarea ordinului și îl predă lui Săcel. 
Conform prevederilor Regulamentului de gardă, acesta dă 
ordin Comandantului Gărzii, un locotenent, să îi ceară 
obiectele avute asupra lui. Maiorul privea mișcările lui 
Filcaciu, în timp ce acesta se conforma celor stabilite. La un 
moment s-au privit în ochi cu seninătate fără a întoarce 
privirea, fiecare sperând să poată descifra intențiile celuilalt. 
Săcel dorea să poată avea încredere că Filcaciu nu va încerca 
să forțeze fuga din arest, iar colonelul se temea de gândurile 
ascunse ale maiorului, privind un posibil ordin de a-l „anihila”. 
Deși în aparență nimic din toate acestea nu părea să devină 
realitate, neîncrederea plutea în aer. 

Apoi, Comandantul Gărzii, luând obiectele de la 
Filcaciu, instalează o santinelă la ușa cu gratii a încăperii. 

– Se vor respecta prevederile cu privire la regimul de 
detenție a ofițerilor superiori, preciză Săcel, fiind convins că 
totul se va desfășura cu respectul cuvenit. Apoi, trecând prin 
sectoarele Corpului de gardă, îi reaminti ofițerului chestiunile 
privind hrănirea, accesul la toaletă și odihna colonelului.  

La înapoierea în Comandament, ridică documentele 
gărzii pentru pregătirea practică a acesteia la intervenții în caz 
de atac asupra posturilor de santinelă și se îndreaptă spre ușă. 
Când să părăsească încăperea, sună telefonul de la aeroport. 
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– Sunt căpitanul Sitac, vă rog să aveți în vedere semnalul 
primit de la Timișoara cu privire la interzicerea din acest 
moment, a executării focului asupra obiectivelor aeriene! 
Motivul este decolarea unui avion IAR de pe aeroportul 
Caransebeș în scopul cercetării, inclusiv a zonei noastre de 
responsabilitate!  

Era pentru prima dată când se motiva un ordin primit, 
probabil s-a învățat din experiența tristă a informațiilor false de 
la necunoscuți, gândi Săcel. 

– Am recepționat, răspunse Săcel privind apoi spre Păulian. 
– Paule, transmite la unitățile din exterior, apoi celor din 

cazarmă interdicția de a se trage antiaerian! La gardă nu este 
cazul, plec chiar acum spre ei! A, și nu pierde vremea cu 
Bateria AA de la aeroport, ei ne-au retransmis ordinul 
respectiv! 

– Dar cu Gai-ul ce fac?  
– Da, normal, să-i anunți și pe ei, încheie Săcel, apoi se 

îndreptă spre locul de Pregătire a Gărzii, unde garda era deja 
prezentă. Privi cu atenție la ei, aveau ținuta pusă la punct, arătau 
fercheși și parcă cu părere de rău că trebuia să-i antreneze la 
„cald”, pe de o parte, iar pe de altă parte se gândi că numai așa 
poate să-i învețe cum să-și apere viața, porni hotărât la treabă. 
Această pregătire era ca o luptă reală, executau salturi, se 
adăposteau, se ridicau din nou și manevrau „flancul inamicului”, 
se umpleau de praf sau uneori de noroi, doar că nu foloseau 
cartușe de război. Și acest mod de a antrena ostașii era aplicat, 
de când armata era armată, se folosea orice ocazie pentru a se 
descurca în câmpul tactic. Termină activitatea și se îndreptă spre 
Punctul de Control, apoi, după ce puse câteva întrebări 
subofițerului, trecu mai departe spre cei de la Artilerie și 
Antiaeriană, pentru a vedea cum și-au amenajat locașele de 
tragere și, mai ales, cum au pregătit tragerile pe timp de noapte. 
Acolo se întâlni cu maiorul Caraion, Comandantul Divizionului 
de Artilerie a regimentului, care tocmai lucra la instalarea unui 
dispozitiv de ochire pe timp de noapte la arme, din cele primite 
cu câtva timp înainte.  
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Săcel, preocupat, a privit un timp cu interes terenul pe 
care s-au petrecut în noaptea trecută acele scene de coșmar, 
încercând să înțeleagă cum s-au desfășurat lucrurile. A apreciat 
din ochi unghiurile de tragere cu armamentul de infanterie, 
săgeata podului, vizibilitatea din diferite puncte spre pod și 
șoseaua de dincolo de pod, posibilitățile de executarea focului 
din hotelul Parc, pe etaje și de la sol, de pe digul din imediata 
apropiere. A discutat cu militarii artileriști și tanchiști, trăgând 
concluzia că într-adevăr s-a tras din hotel, că provocările au 
existat în realitate, că s-a tras spre ei. A apărut și locotenentul-
major Rostaș, cu care a discutat problema rănirii mortale a lui 
Adler în acea noapte, părerile fiind împărțite. Rostaș avea deja 
conturată părerea considerând că teristul nu s-a adăpostit 
suficient, iar Săcel, accentuând pe focurile executate din hotel 
ca fiind un factor declanșator a rafalelor dinspre cazarmă. 
Apoi, a studiat autobasculanta cu care au venit cei de la Gărzi 
după muniție, trăgând o concluzie preliminară, aceea că unele 
orificii din partea laterală a mașinii, fiind în unghi aproape 
perpendicular față de laterala benei, arăta că erau trase din 
direcția hotelului.  

Săcel în control la hotel 

Foarte preocupat de cei care au acționat din hotel asupra 
unității, Săcel a luat cu el un militar de la Antiaeriană, 
deplasându-se acolo. Intrând precaut, cu oarecare teamă, privi 
spre recepție unde se aștepta să fie, ca de obicei, cineva, locul 
îi era familiar, mai fusese în incintă în diferite ocazii cu 
colegii. Privi în jur, mirat de liniștea profundă, nu era nici 
țipenie de om. Din reflex, auzind un zgomot, duse mâna spre 
tocul pistolului, dar o retrase imediat când observă o persoană 
culcată pe podea, aflată după tejgheaua recepției. Era o femeie 
pe care o întrebă ce face acolo și, speriată, aceasta răspunse în 
timp ce se ridica: 
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– V-am văzut înarmați și mi-a fost teamă, reuși să se 
exprime cu emoție.  

– Spuneți-mi, vă rog, dacă mai sunt în hotel cei de azi 
noapte? spuse Săcel, fără a preciza la cine se referă, cu o voce 
scăzută pentru a nu alarma pe cineva și privind întrebător la 
femeie. 

– Da, răspunse total debusolată recepționera. Lui Săcel i 
se păru ceva în neregulă, dar nu reușea să înțeleagă despre ce 
este vorba.  

– Deci ei v-au obligat să stați culcată, nu venirea noastră 
v-a îngrijorat!?  

– Am crezut că au trimis pe cineva să mă verifice, 
încercă să dreagă cumva cele afirmate femeia din fața lui. 

– În ce camere sunt cazați? ceru ofițerul detalii.  
– Sunt mai mulți în hotel, ar trebui să caut lista cu gradul 

de ocupare, dar nu o găsesc, se bâlbâi femeia, ceea ce îl 
determină pe Săcel să renunțe la discuție și se pregăti de 
plecare. Ofițerul avea unele dubii privind adevărul despre 
prezența în hotel a generalilor, mai degrabă era înclinat să 
creadă contrariul, că la acea oră aceștia au părăsit zona. Și 
apoi, cine îl putea asigura că femeia de la recepție era chiar 
recepționera, pentru că era prea tânără, apoi comportamentul ei 
fiind marcat de o teamă nefirească și, în plus, părea total în 
afara problemelor specifice unei recepționere. Privind-o cu 
neîncredere, Săcel salută politicos și părăsi incinta nelămurit. 
Și-a dat seama că doar în dimineața aceea, cu puțin timp 
înainte, puteau să părăsească hotelul cei doi generali, nu 
întâmplător se comportase atât de ciudat recepționera, văzând 
că apare o „uniformă”, când abia scăpase tot de militari, dar 
îmbrăcați civil, și se gândi cu îngrijorare la cât de aproape a 
fost de o întâlnire cu ei, deși știa că nici nu l-ar fi luat în seamă 
pe el, un fost Vânător de munte instruit la nivel mediu, față de 
superpregătirea lor. Oricare altul de la armată ar fi fost acolo ar 
fi avut „handicapul”, ca și Săcel, de altfel, de a nu fi comis 
vreodată o crimă cu sânge rece. Era o deosebire esențială. 
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Dimineața a sosit mai târziu pentru cei de la trupă, Valer 
lăsând timp pentru odihna efectivelor după acea noapte 
înfrigurată. Avea, în schimb, intenția de a face o pregătire mai 
eficientă cu cadrele pentru a preveni apariția unor situații 
derutante și să întărească încrederea acestora în forțele proprii. 
Folosindu-se de experiența dobândită în Academie, i-a 
convocat pe aceștia la instruire la lada cu nisip, precizând 
misiunile, organizând cooperarea și așteptând rapoartele 
privind locul subunităților. A luat măsura dublării posturilor de 
pază din aerogară pe timp de noapte, dând ordinele în acest 
sens locotenentului major Asavi, care dispunea de două grupe 
de militari.  

Organizarea capturării generalilor. 
Arestarea celor de la Interne 

În jurul orei 09.00 Horga a ajuns la Consiliu împreună cu 
Șeful Antitero, maiorul Sima. Se stabilește, în linii mari, 
împreună cu Vlasiu și câțiva apropiați, modul de acțiune a 
subunității în scopul capturării generalilor Guță și Galezu.  

Pentru că exista pericolul deconspirării acțiunii 
planificate la hotel, s-a redus la minim numărul celor implicați. 
De asemenea, ca urmare a înrăutățirii situației din oraș pe 
timpul nopții, deși generalul Vidal, șeful lor de la București 
ordonase subordonarea Securității armatei, Ordinul acestuia 
era privit diferit de către majoritatea cadrelor din armată. 
Precizarea lui Vidal privind folosirea armamentului, respectiv 
„maxima atenție în păstrarea armamentului din dotare”, a fost 
ambiguă, cu un înțeles ascuns și, totuși, clar pentru ambele 
tabere securiste, atât cele pro, cât și cele contra. Pare un 
nonsens, dar vom înțelege pe parcurs că, de fapt, le-a dat mână 
liberă tuturor, sperând într-o rezolvare în timp a șaradei, din 
care să iasă curat ca lacrima, mai ales el, indiferent cine va 
avea câștig de cauză. Într-un cuvânt, a încercat să salveze 
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aparențele. Cam acestea erau auspiciile sub care urma să se 
desfășoare acțiunea de la hotel. 

Până atunci, atenția celor din Front este deturnată, pentru 
că, între timp, continuă înrăutățirea situației din oraș. În diferite 
locuri se petrec acțiuni de diversiune, așa cum au început să 
simtă pe pielea lor atât militarii, cât și revoluționarii. La 
provocări se răspundea cu focuri intense de armă, totuși nu s-
au constatat decât într-un minim de cazuri urme lăsate. Această 
situație l-a determinat pe Vlasiu, în urma consultării cu 
militarii și membrii Frontului, să ia măsuri pentru cunoașterea 
poziției exacte a șefilor Securității și Miliției locale. Ca 
urmare, s-a deplasat la Inspectorat, unde a stat de vorbă inițial 
pe un ton absolut normal cu cei doi, dar, în urma atitudinii de 
negare a implicării lor în acțiunile diversioniste, Vlasiu, a cărui 
răbdare se epuizase, le-a pus „arma în piept“. 

– Este situație de război, iar dacă nu veți spune cine face 
această diversiune, vă împușc pe toți! Liderul mulțimii ridicase 
tonul, aproape exasperat. 

– Nu știu nimic despre cei așa-ziși diversioniști, răspunse 
unul dintre cei doi. 

– Doresc să colaborez, nu știu nimic, interveni celălalt, 
vorbind în nume propriu. 

– Vă propun să mergem la Consiliu, să organizăm 
grupuri mixte de militari și oameni de ordine, cu TAB-uri, 
pentru a colabora în scopul păstrării ordinii din oraș, propuse 
Horga, care gira în continuare din partea armatei conducerea 
Securității și participa la limpezirea situației. 

– Nu am încredere în Securitate, afirmă cu sinceritate 
Vlasiu, adresându-se lui Horga. 

– Ideea grupelor mixte armată-miliție-securitate este o 
propunere viabilă, spuse maiorul precizând și participarea 
Securității, despre care șeful lor a amintit vag la propunerile de 
constituirea grupelor. 

S-a căzut de acord în ce privește constituirea acelor 
grupe mixte, dar mintea lui Vlasiu era obsedată de folosirea 
informatorilor, care îi turnau pe revoluționari. 
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– În toate întreprinderile sunt informatori, turnători, și vă 
cer listele cu aceștia, se răsti Vlasiu. În schimb, cei doi, cu mult 
calm, pentru că totul era premeditat, au răspuns cu precizie. 

– Nu putem avea acces la ele, pentru că au fost arse în 
pădurea Ceala împreună cu alte documente! La auzul acestui 
argument, maiorul Horga, care cunoștea cele petrecute în 
poligonul Ceala, face legătura cu cele raportate atunci de către 
Măciniș, declarația lui că erau lipsite de importanță, că erau de 
fapt caiete de programe cu caracter nesecret. După părerea lui 
Horga, acest episod făcea parte fără îndoială dintr-un scenariu 
bine pus la punct, prin care s-a prevăzut exact faptul care 
tocmai se petrecea în Inspectorat, că se vor cere listele cu 
turnătorii. Măciniș avea dreptate, a găsit numai caiete fără 
importanță, pentru că așa au vrut cei din alte structuri.  

– În acest caz nu putem face nimic, accentuă Horga 
pentru a fi auzit și sperând că discuțiile se vor încheia prin 
plecarea la Consiliu împreună cu șefii de la Interne. S-a trecut 
la schițarea unui plan împreună cu armata, cu miliția, prin 
colonelul Vagor, și cu cei doi Șefi ai Securității, Scăianu și 
Șeran. Acest plan avea ca scop înlăturarea neîncrederii 
instalate între armată, Miliție și Securitate. 

– Iar dacă se va mai trage în oraș, să se tragă asupra 
tuturora și nu numai asupra armatei și revoluționarilor, să fie 
împușcați și securiști și milițieni, a subliniat Vlasiu.  

Timpul trecea repede, iar arădenii nu mai aveau răbdare, 
așa că, în mod spontan, grupuri de civili au organizat filtre 
pentru controlul autovehiculelor, s-au pus tot felul de baricade 
în intersecțiile din oraș. 

– Cel mai important lucru este să nu moară nimeni, 
repeta cu orice ocazie Vlasiu. 

În timp ce discuțiile erau în toi, șoferul lui Vlasiu care se 
pare că avea cunoștință despre terorismul organizat de sistem, 
s-a implicat într-o acțiune conspirativă, din care făcea parte și 
un ofițer de la armată, care avea rolul de a-l anunța pe Vlasiu, 
în prezența tuturor, că acesta este chemat de urgență la 
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Consiliu de către Conducerea Frontului de la București, pentru 
un comunicat special. Și că acolo vor continua discuția. 

Scopul „conspiratorilor” era să-i ducă înapoi la Consiliu, 
de unde veniseră mai devreme, acolo era mai ușor să-i 
aresteze. De fapt, odată cu îmbarcarea în TAB-uri, erau deja 
arestați, Horga luând toate măsurile de a-i reţine. Vlasiu a 
procedat și el conform acelui plan. Unul dintre cei doi colonei, 
având probabil o bănuială, a cerut să se deplaseze cu mașina 
proprie, dar Vlasiu a pus problema că va fi în pericol într-o 
Dacie, de aceea, este mai sigur să urce în TAB cu ei, ceea ce s-
a și întâmplat. La Consiliu au fost arestați și încuiați într-o 
încăpere. Măsura a fost una foarte bună, pentru că a dus la 
echilibrarea raportului de forțe, înclinând balanța în favoarea 
revoluționarilor. De aici încolo trebuiau luate măsuri de punere 
în loc a altor conducători dornici de a servi noua ordine 
democratică. 

 
La propunerea lui Horga, cei din Consiliu au trecut la 

rezolvarea situației ivite în urma creării vidului de putere în 
sânul Internelor. Astfel, colonelul Grand, ofițer aparținând 
acelor structuri, a fost chemat la Consiliu și s-a discutat cu el 
de către procurorii Aur și Firiță, în prezența lui Vlasiu, precum 
și a maiorilor Iconaru și Meterez.  

Lui Grand i s-a spus, printre altele, că din partea celor 
prezenți, inclusiv aparținând Internelor, s-au primit referințe 
bune privind persoana sa, confirmându-se o poziție 
asemănătoare avută de Aur și Firiță. De asemenea, că situația 
din municipiul Arad în ultimele ore s-a înrăutățit, cu toate că 
dictatorul a fugit. S-a amintit și despre existența la acea oră a 
unor persoane izolate, sau în grupuri mici, care au acționat în 
diferite zone ale orașului, mai ales în cursul nopții, producând 
victime în rândul populației şi armatei, ceea ce îngrijorează 
conducerea revoluționarilor recent instalată. Nu s-a menționat 
nimic despre arestarea ofițerilor din MI sau amănunte despre 
loialitatea unor șefi din această structură. 
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Condiția principală cerută de interlocutori era alăturarea 
lui Grand fără ezitări la cauza manifestanților, fără a încerca 
vreun joc duplicitar. În acest sens, i s-a cerut cu fermitate să dea 
asigurări cu privire la loialitatea sa și de transparența acțiunilor 
fără a crea suspiciuni, în ultima instanță obținerea de rezultate 
concrete în noua funcție. O altă solicitare importantă s-a impus, 
nu în ultimul rând, și anume cooperarea cu toate „armele”, cu 
scopul de a reduce numărul victimelor ca rezultat al 
diversiunilor, provocărilor și dezinformărilor. În final, colonelul 
Grand a fost acceptat de toți cei prezenți și numit în funcția de 
Șef al Securității, acționând în prima fază din Consiliu. 

Ordin de subordonare a Securității 

În cele din urmă, mult așteptatul ordin referitor la 
subordonarea Securității a sosit sub forma unei Dispoziții, prin 
care se specifica subordonarea necondiționată armatei și 
colaborarea cu aceasta pentru punerea în fapt a celor precizate. 
Vestea care pentru mulți pare îmbucurătoare, în același timp 
descurajantă pentru sceptici, era o simplă notă telefonică, ceea 
ce lăsa loc unor îndoieli. Armata era sigură că ceva se va 
schimba în relația cu forțele Internelor, nu știa însă dacă 
momentul va veni imediat, un lucru era cert, ezitările vor 
continua, posibil ca ele chiar să se amplifice, pentru ca, la un 
moment dat, lucrurile să se așeze, facțiunile să-și clarifice 
poziția sau chiar să dispară. Toate acestea erau părerile și 
dorințele unora din conducerea armatei, care aveau posibilitatea 
de a cunoaște ceva mai bine „jocurile” pentru preluarea puterii. 

 
Cadrele de la Securitate și Miliție au fost adunate din 

ordinul lui Măciniș în clubul comun a instituției, unde era 
prezent și maiorul Lădar de la Garnizoană. Locotenentul-
colonel Stancu, trimis de Comandantul Murad, avea misiunea 
de a verifica armamentul și muniția cadrelor, pentru a stabili 
dacă acestea au fost folosite recent și cui aparțineau, care 
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segment din instituția MI le-a folosit. Locțiitorul pentru 
Servicii, mai mult în glumă decât serios, s-a adresat 
locotenentului-colonel Stancu. 

– Ce faceți cu noi? afișând un zâmbet ce se voia 
persiflant, în speranța obținerii unui efect de minimalizare a 
importanței momentului. Dar cu Stancu, datorită vârstei și 
experienței îndelungate în meserie și, mai ales a gravității 
situației din acel moment, nu era de glumit. Așa că, răspunsul 
său a fost tot în glumă, dar cu o tentă amenințătoare. 

– Vă belim! În acea clipă fața lui Bariu căzu, iar privirea 
îi deveni îngrijorată.  

– Bine, bine..., mormăi acesta hotărât să lase deoparte 
vicleniile cu care era obișnuit.  

– Vreau registrul de evidență a armamentului, spuse 
artileristul cu seriozitatea zugrăvită pe chip și o privire aspră 
care nu permitea ambiguități. 

– Nu avem așa ceva, nu avem evidență, încercă Bariu să 
forțeze nota, dar fără succes, pentru că veni imediat replica 
care l-a convins pe glumeț că trebuie să cedeze. 

– Nu vinde castraveți la grădinar, răspunse Stancu, cu o 
privire neutră spre ofițer, tăindu-i dreptul de replică cu acele 
cuvinte simple, coborându-l la nivelul meritat.  

Renunțând la atitudinea păguboasă de până atunci, Bariu 
a pus la dispoziția lui Stancu un maistru militar cu armamentul 
și un subofițer cu gestiunea. Acesta din urmă, credea Stancu, 
era fratele unui TAB-ist de la Regiment din Batalionul al 
doilea de infanterie, unul mai „țigănos”, după cum îl 
descrisese. Intrând în camera cu rastelele, au luat pe rând 
fiecare dulap, verificând în primul rând țevile armelor, apoi 
încărcătoarele și gențile, căutând în fiecare cotlon al încăperii, 
pe după dulapuri și chiar pe dedesubtul lor. Odată preluată 
conducerea acestei activități de către Stancu, nu mai avea 
nimeni îndrăzneala să se amestece, pentru a încerca o deturnare 
a atenției acestuia, oricum nici nu mai era posibil, pentru că s-a 
dat dispoziție de a nu se părăsi clubul. O primă concluzie 
rezultată din aspectarea generală a rastelelor, a fost aceea că 
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majoritatea armelor erau aruncate în grabă și nicidecum 
așezate în locașele lor, iar încărcătoarele aveau în ele cartușe, 
doar câteva pline. Dar surpriza cea mare a venit odată cu 
verificarea țevilor pistoalelor și pistoalelor mitralieră, la unele 
din ele fiind chiar cartuș pe țeavă, se simțea de asemenea, 
mirosul de praf de pușcă de la tragerile executate, iar la 
introducerea vergelei cu câlți, aceasta s-a umplut de funingine. 
Această situație s-a întâlnit mai gravă în cea de a doua încăpere 
verificată, acolo Stancu a avut ocazia să țină în mână o geantă-
diplomat în care era un pistol-mitralieră, cu țeavă scurtă, și 
având amortizor. A găsit o armă fără pârghie de asigurare, 
asemănătoare cu cele existente în depozitul Cetății, armă care 
se dezasigura prin manevrarea dublă a trăgaciului. O asemenea 
armă a predat-o personal locotenentului Sorica la plecarea în 
misiunea de la releul Șiria. Situația găsită pe teren, cu 
specificarea pe serii a armelor cu care s-a tras și nu au fost 
curățate, s-a predat de către Comisia lui Stancu la Consiliu, în 
cursul zilei.  

 
Situația geniștilor lui Aristică era, în linii generale, 

asemănătoare cu alte dimineți. De remarcat, situația, 
verosimilă de altfel, că odată cu ivirea zorilor, cei de la Gai își 
continuă activitățile de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic pe 
timpul nopții. În ce privește pe luptătorii trecuți prin foc, 
aceștia iau măsuri pentru adâncirea locașelor de tragere, 
căptușirea cu paie și pături pentru ca la noapte să reziste 
frigului, acolo, pe pământul înghețat. Se organizează o 
aprovizionare continuă pentru timp de noapte, cu ceaiuri calde, 
apă, dar și cu echipament de protecție ca șube, pâslari și 
pufoici. 

Comandantul a reorganizat sistemul de legături cu fir în 
special, pentru a comunica direct cu comanda de la subunități, 
cu scopul de a elimina intermedierea informației. Am putea 
spune că era ca o zi obișnuită de instrucție, deși nu dispăruse 
teama din noaptea precedentă, frigul mușcător se îmblânzise, 
iar ziua se arăta destul de prietenoasă.  
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Gai cere ajutor 

Maiorul Samir, direcționalul pe linie de armă de la 
Divizie, îngrijorat de posibilitatea izbucnirii altor acțiuni 
îndreptate împotriva unității din Gai, de această dată cu mijloace 
cărora nu le-ar putea face față, discută cu Aristică și ajunge la 
hotărârea de a cere ajutoare de la Cetate. În urma solicitării, 
Murad îl numește pe căpitanul Piscu, omul care la Timișoara a 
apărat Spitalul Militar. Căpitanul pregătește trei Transportoare 
Amfibii Blindate, echipate și dotate cu muniție de război.  

– Te deplasezi la unitatea din Gai cu misiunea de a întări 
apărarea acesteia în cazul atacurilor din partea teroriștilor! 

– Cui mă subordonez? a vrut să știe căpitanul, un tip 
pragmatic și cu experiență în relațiile de subordonare. 

– Comandantul Aristică te așteaptă, spuse Murad, lăsând 
intenționat unele lucruri nespuse, pentru a nu îngrădi inițiativa 
ofițerului. 

La aproximativ două ore de la solicitarea celor de la Gai, 
Piscu iese din cazarmă înarmat cu o ladă de 14,5 mm și trei 
lăzi pentru mitralierele de 7,62 mm glonț lung, trece podul și, 
pentru a scurta timpul de deplasare, o ia pe strada Unirii. În 
dreptul depozitului, cam la jumătatea străzii, observă un 
obstacol pus de-a curmezișul. S-au apropiat și a constatat că 
erau conteinere de metal pe roți. 

– Fii atent la alea, îl atenționează pe mecanicul-
conductor. 

– Văd... e ca o baricadă, mormăi acesta aproape în 
șoaptă. Pentru că se grăbeau, căpitanul îi cere să nu oprească. 

– Nu este întărită, dă-i o lovitură de berbece!  
S-a trecut cu ușurință de obstacol, dar cu un zgomot 

puternic, ce i-a scos la geamuri pe locuitori. La capătul străzii 
au luat-o la dreapta pe lângă Teatru, îndreptându-se spre gară. 
Apropiindu-se de Consiliu, în dreptul clădirii Finanțelor, 
observă în față, pe șosea, un camion militar care bloca strada. 
Fără a-i cere să oprească, Piscu îl întreabă pe mecanicul-
conductor. 
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– Poți ocoli prin dreapta urcând pe trotuar? Acesta dă din 
cap afirmativ și, apropiindu-se, încetinește pentru a nu lovi 
camionul sau a produce distrugeri clădirii, calcă gărdulețul de 
fier beton, reușind depășirea obstacolului fără alte probleme, 
urmat îndeaproape de al doilea TAB. Primul blindat era condus 
de un militar în termen, al doilea de plutonierul Zagus, iar cel de 
al treilea de plutonierul Marga. Imediat după trecerea primului 
TAB, dinspre Consiliu a fost primit cu foc de armă, acesta a 
mărit viteza și a intrat sub snopul de gloanțe și cel de al doilea.  

– Ăștia ne omoară, strigau disperați militarii din blindate 
auzind răpăitul gloanțelor pe carcasa de oțel, aruncându-se 
unul spre celălalt și luându-se în brațe. Spaima era cu atât mai 
mare, cu cât era pentru prima oară când auzeau acel răpăit și 
nu știau dacă blindajul rezistă. Abandonaseră armele care pe 
unde și singura lor dorință era să scape cu viață. Mitraliorul 
aflat în turelă, încerca din răsputeri să încarce muniția, dar de 
fiecare dată îi aluneca banda cu cartușe înainte să închidă 
capacul închizătorului. Disperat trase o înjurătură. 

– Tăceți dracului, mai bine ajutați-mă, se răsti mitraliorul 
la soldați, dar în vacarmul acela abia își auzea propria voce. 

Al treilea TAB s-a oprit brusc, fără să-l urmeze pe 
căpitan, părea că a suferit, credea Piscu, o avarie, dar cel puțin 
a scăpat de focul apărătorilor Consiliului. Norocul cel mare a 
fost că s-a tras cu mitraliera de 7,62 mm împotriva lor, altfel 
mitraliera de 14,5 mm ar fi perforat blindajul lateral, acesta 
fiind mai subțire. Plutonierul Zagus nu a ezitat și a urmat cu 
viteză mare blindatul în care era Piscu, ajungând în câteva 
minute la „Podgoria”, trecând cu fereală de civilii de pe trotuar 
și depășind soldații care patrulau, unii trăgând înspre ei. 
Niciunul nu înțelegea cine erau cei cu TAB-urile și ce caută 
acolo. Abia după trecerea lor au putut citi inscripția cu numărul 
de identificare.  

– Rahat, ăștia sunt ai noștri, strigă un gradat spre 
militarii săi. 

– Nu mai trageți, se auzi o comandă către cei care mai 
executau foc în urma transportoarelor. 
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După o scurtă oprire în timpul căreia căpitanul a verificat 
dacă toți sunt în regulă, au continuat drumul spre Gai. 
Deplasarea a fost cu multe peripeții și mari întârzieri din cauza 
filtrelor organizate de tineri, care doreau să cunoască cine sunt 
ocupanții blindatelor, unde se duc, și ce transportă cu ei. În 
cele din urmă, se apropie de cazarma geniștilor și, pentru a 
preveni orice confuzie, se învățaseră de la recentul incident, 
încetinesc, apropiindu-se cu mare precauție. Deși se știa despre 
sosirea lor, o lovitură de AG-7 i-ar fi spulberat de pe șosea. 
Teama lor era justificată, un trăgător cu AG-7 aflat la colțul 
parcului auto tocmai regla distanța de tragere având în vizor 
primul TAB, cel în care se afla căpitanul Piscu. 

– S-au oprit, trageee, strigă caporalul din răsputeri, știind 
că o țintă fixă are șanse mai mari de a fi lovită. Se auzi un 
declic sec și lovitura a rămas pe țeavă. 

– Nu percutează, ce fac? întrebă ochitorul speriat, 
întorcându-se spre caporal. 

– Mai încearcă o dată! 
– Nu merge! 
– Stai să văd dacă e introdusă corect! Caporalul se 

apropie din stânga și apucând corpul grenadei antitanc, o răsuci 
în țeavă, împingând-o mai adânc. Abia atunci se auzi zgomotul 
care l-a convins că a intrat în locașul percutorului. 

– Poți să tragi! ordonă acesta privind spre TAB-ul care 
între timp și-a reluat mișcarea. În această situație trăgătorului îi 
era mai greu să mențină punctul de ochire, mâna i-a tremurat 
făcând AG-ul să oscileze în toate direcțiile. 

– Foooc, răcni cu toată forța caporalul. 
Grenada antitanc porni scoțând un șuierat specific 

produs de explozia capsei de inițiere, se roti în aer de câteva 
ori încă destul de vizibilă, apoi s-au deschis aripioarele în 
cruce imprimând o rotație din ce în ce rapidă grenadei și o 
mișcare ascendentă. Nu se mai vedea, iar trăgătorul mișcând 
lateral AG-ul privi înspre TAB-ul care înainta, așteptând 
explozia. Grenada antitanc lovi în plin un morman de resturi 
din fier-beton, aflat mult în stânga TAB-ului, ridicând în 
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înaltul cerului o trâmbă de praf și moloz, dar fără a afecta în 
vreun fel blindatul care zigzaga pe câmpul din dreapta șoselei, 
apropiindu-se cu fereală. 

– Încarcă din nou, strigă caporalul roșu la față, 
apropiindu-se cu a doua grenadă pentru a o introduce pe țeavă. 

– Stai, Staiii! se auzi o comandă prelungă pentru a-l opri 
pe trăgător să dea drumul la o altă grenadă. 

Acesta nu auzea nimic, fiind preocupat să deschidă 
focul, dar caporalul și-a dat seama că la ei se referă cel care 
striga, așa că renunță la intenția inițială. 

– Ridică țeava, oprește tragerea, spuse repede dar cu 
mult calm către trăgătorul său. 

Piscu, împreună cu oamenii săi, nu auziseră explozia, nu 
bănuiau nimic despre ceea ce îi așteptase cu doar câteva clipe 
mai înainte. Preocuparea lui era să nu se grăbească, până aici 
au avut parte de emoții, nu era momentul să acționeze 
nechibzuit. Totul a fost în regulă de ambele părți, au fost 
recunoscuți și li s-au deschis porțile, trecând din mers pe 
locurile studiate de Aristică și Samir, pe latura stângă a aleii, 
respectiv lângă clădirea Comandamentului, astfel având în 
supraveghere intrarea în cazarmă. Trăgătorul la AG-7, 
caporalul său și cel care a oprit continuarea focului, au tăinuit 
faptele derulate, fără a se înțelege între ei, considerând că nu ar 
fi fost de folos nimănui și, oricum, nu s-ar fi mândrit cu așa 
ceva. La rândul lui, căpitanul Piscu a ignorat cu desăvârșire 
cele întâmplate, ca și cum ele nici nu ar fi existat. Toți au 
considerat că fiecare și-a făcut datoria, mulțumind sorții că nu 
au rezultat victime. După rezolvarea problemelor de apărare a 
unității, Piscu a luat legătura cu Cetatea, raportând despre 
sosirea la misiune, și s-a interesat despre TAB-ul condus de 
plutonierul Marga. Comandantul l-a liniștit în legătură cu 
blindatul care se defectase, scotea la ajungerea în cazarmă 
flăcări pe unul din eșapamente, dar s-a trecut la repararea lui, 
toți militarii fiind în regulă.  
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Situația se inflamează 

Inginerul Brate, de la Secția de carotaj, îl anunță pe 
maiorul Săcel că în depozit sunt substanțe radioactive, explozivi, 
alte materiale periculoase și solicită asigurarea pazei militare. 
Maiorul transmite acestuia faptul că paza a fost deja realizată, 
prin includerea, cu câteva ore în urmă, a secției în dispozitivul 
de apărare a aeroportului, chiar dacă subunitatea nu este fix în 
curtea acesteia. În acest sens, îi propune să ia legătura direct cu 
Comandantul subunității care a preluat depozitul.  

 
Căpitanul în rezervă Ghinescu anunță prezența 

teroriștilor pe blocul de la restaurantul „Macul Roșu”. 
– Pe acoperiș aleargă mai multe persoane suspecte! 
– Cum adică suspecte? vine întrebarea firească a celui de 

la Grupă, exasperat de priceperea unora de a trage concluzii.  
– Păi nu se urcă cineva pe bloc pentru a se juca de-a 

ascunselea, ripostă rezervistul plin de încredere în experiența sa 
de militar. Cel de la Grupă a trebuit să recunoască faptul că omul 
avea dreptate, dar făcând parte din generația tânără, avea tendința 
de a-i privi de sus pe cei mai în vârstă, așa că salută politicos și 
închise, cu gândul de a trimite totuși o patrulă în zonă.  

 
Căpitanul Stana, implicat în mașinăria informațională, 

comunică grupei faptul că se solicită de către cei din Consiliu o 
mașină cu stație de amplificare pentru anunțarea populației 
despre otrăvirea apei. El nu știa că în operațiunea respectivă au 
fost angrenate de ceva timp autoturisme ale miliției, dar și unii 
revoluționari cu mașinile proprietate personală în cartierele 
orașului. La fel de prost informați erau și cei din Consiliu, 
căutând o rezolvare a unei probleme deja în curs de finalizare. 
Informațiile circulau cu mare greutate, meteahnă care și-a pus 
amprenta pe multe dintre activitățile derulate la toate nivelurile. 

 
– S-a tras pe timpul nopții de mai multe ori din podul 

casei cu numărul 78 de pe Bulevardul Republicii, ultima oară 



 

106 
 

la ora 05.00! transmise căpitanul Mișu, finanțistul. Căpitanul 
se întorcea la Consiliu când a fost anunțat despre situația 
respectivă de către un locuitor din zonă. 

  
Căpitanul Galoș, Comandantul Batalionului de 

Grăniceri, se confruntă cu o dilemă nesoluționată nici până 
atunci de către Comandamentul Operativ Mixt de la Consiliu. 

– Am arestat 3 persoane suspecte, care scotoceau prin 
blocuri, opreau mașinile, în special pe cele particulare! Vă rog 
stabiliți cui trebuie predați? Ofițerul de la Comandament, 
inițial derutat, în loc de răspuns pune o întrebare legitimă, 
crezând că celălalt nu este la curent cu problema.  

– Nu fac parte din echipele-filtru organizate în oraș? 
– Nu, în zonă nu s-au stabilit asemenea filtre, informă 

grănicerul, părând să fie mai informat și așteptând soluția 
problemei. 

– În niciun caz nu la noi, Miliția îi primește pe arestați, 
veni răspunsul după o scurtă ezitare. 

  
Situația în oraș a continuat să se inflameze, iar pentru 

contracararea acțiunilor unor forțe potrivnice noilor structuri 
democratice, toată suflarea armatei era angrenată, fie din 
ordinele date pe plan local, fie din proprie inițiativă. 

Astfel, în zona Podgoria, Stana, fiind la Poștă încă din 
cursul nopții, anunță la Cetate despre acțiunea a două persoane 
având armament la spate, civili care transportau niște saci spre 
parcul din spatele blocurilor de la șosea. Din cele cunoscute de 
Stana, acele persoane nu făceau parte din efectivele destinate 
unor activități în acea zonă și, de altfel, numai în patrulele 
mixte erau și civili cu armament. 

Centralele telefonice și Poșta din cartiere 

Directorul de la Telefoane a început să aibă îngrijorări 
privind punctele nevralgice din Micălaca și Vlaicu, acolo 
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Centralele și Poșta nu erau apărate, ceea ce l-a determinat să se 
adreseze celui mai la îndemână om cu puteri pe măsură aflat în 
sediul central, și anume Stana. Îl chemă la discuții pentru a 
pune la cale un plan de soluționare a problemei. 

– Căpitane, doresc să mă ajuți cu protejarea centralelor 
telefonice și a poștei din cartiere! Situația este gravă, se trage 
peste tot în oraș și vom fi paralizați dacă vor pune mâna pe ele!  

– Aveți dreptate, eu pot să vă ajut cu unele, de exemplu 
pot asigura armament și muniție, voi raporta lui Murad, dar 
pentru folosirea lor în teren am nevoie de mijloc de transport, 
spuse Stana, având satisfacția că s-a mai gândit cineva la 
punctele nevralgice din oraș. 

– Îți pun la dispoziție mașina instituției cu șofer și 
ajutoare, îl asigură directorul pe ofițer.  

– Voi lua o gardă de corp, ceilalți militari sunt angrenați 
la pază! 

– Asta aveam să vă spun, aveți grijă să luați în mașină un 
soldat care să vă asigure prin prezența sa, credibilitate la 
filtrele organizate în oraș, altfel veți avea probleme, încheie 
directorul, mulțumit că problema lui este pe mâini bune. 

Stana rezolvă problemele discutate după ce a ajuns în 
cartierul Vlaicu, apoi s-a pus în mișcare spre UTA-Micălaca, 
dar, în intersecția dinainte de Biserica Ortodoxă, întâlni un 
grup de oameni agitați. 

– Prindeți-l... ăsta a tras, fugiți pe dincolo să-l încolțim... 
ai grijă că te calcă, strigau câțiva bărbați alergând haotic de-a 
lungul șoselei și printre blocuri, urmărind mașina care trecea 
printre ei făcând slalom, dar ferindu-se să-i calce. Oamenii 
prinseseră curaj și norocul le-a surâs la apariția lui Stana, 
acesta, implicându-se, a trecut la urmărirea mașinii indicată de 
populație. În zona Cocorilor-Lebăda mașina a fost ascunsă, 
camuflată de către ocupanți. Până a ajuns Stana populația a 
reținut un individ solid, despre care se spunea că ar fi coborât 
din mașina respectivă, și se credea că acela ar fi tras, dar nu 
avea asupra lui nimic suspect. Faptul că ofițerul îl recunoscuse 
a constituit un lucru ciudat, pentru că era un fost rugbist, vecin 
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al lui, dar care dispăruse din Arad de aproximativ un an. L-a 
reținut pe respectivul și l-a predat șefului unui blindat, căruia i-
a cerut să-l ducă la Miliție.  

După o scurtă oprire la șofer acasă, în zona Orologerie, 
până în jurul orei trei rezolvând și la Micălaca problemele, s-au 
înapoiat la sediul Poștă-Telefoane. În preajma hotelului Astoria 
era o și mai mare forfotă, iar oamenii auziseră focuri de armă. 
La indicația unor persoane care au văzut că s-a tras dinspre 
hotel, dar nu era clar în ce direcție, s-au auzit doar bubuiturile, 
Stana a observat la ultimul etaj, pe terasa dinspre Telefoane un 
individ îmbrăcat în negru, care avea ceva în mână. S-a urcat pe 
scara de incendiu din curtea telefoanelor, împreună cu un 
militar cu o pușcă mitralieră, pe acoperiș, executând foc de 
armă în acea direcție fără a lovi pe cineva, individul fugise, dar 
urmele în tencuială au rămas. Era primul foc de armă tras în 
revoluție de către Stana. 

 
La Consiliu continuau frământările legate de folosirea 

unei mașini cu stație ce va anunța populația despre interzicerea 
consumului de apă. Era clar că nu era niciun fel de colaborare 
în sânul conducerii Consiliului, veștile fiind preluate 
întâmplător de către oricine se afla în preajma telefonului și, 
apoi, abandonate din lipsa permanenței la aparat. 

 
Maiorul Tunaru, aflat la Inspectorat, îi anunță pe 

Grăniceri despre procedeul de recunoaștere de către ofițerul 
numit să-i însoțească pe arestați la sediu, iar scoaterea acestora 
din arest se va face numai cu aprobarea maiorului Măciniș. S-a 
instituit acest procedeu strict, în scopul înlăturării oricăror 
posibilități de eliberare din arest, fără o verificare minuțioasă. 
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Cinstirea celor căzuți 

Aproape de ora zece, Săcel, împreună cu căpitanul 
Renta, Șeful evidenței gradați-soldați, pregătesc grila de 
întocmire a Ordinului de zi pe unitate, având în vedere că la 
unul din puncte nu s-au mai întâlnit cu niciun exemplu de 
formulare. 

– Tovarășe căpitan, din păcate, azi vom da un ordin de zi 
cu cei căzuți la datorie! Ne putem ghida după ceva 
instrucțiuni?  

– Nu este așa ceva, se precizează doar ordinea în cadrul 
registrului, raportă căpitanul, după care, împreună cu maiorul 
Săcel, stabiliră o formulare voit oficială și oarecum cazonă, 
trecând data și numărul ce urma în curgerea firească a zilelor 
în care se scriau ordinele, respectiv lui 23 decembrie 1989, sub 
numărul 303, menționând pe cei căzuți, respectiv un terist, 
precum și șoferul de pe dubița salvării unității. 

– Sunt sigur că nu ne-am gândit la întocmirea vreodată a 
unui asemenea ordin de zi, spuse căpitanul cu o tristețe 
nemărginită pe chipul său, privind în jos întunecat. Avea o fire 
sensibilă și cu greu putea admite că acei ostași atât de tineri, 
niște copii, au dispărut fără a-și trăi maturitatea. În toți anii 
petrecuți în biroul său s-a întâlnit cu situații de tot felul, de la 
accidente, la trimiterea în detenție, dar niciuna atât de 
sfâșietoare. Se gândea la părinții celor doi militari și se 
îngrozea la gândul că ar putea fi trimis să însoțească sicriul 
vreunuia dintre ei, pentru onorurile cuvenite în asemenea 
cazuri. Îi era teamă, pur și simplu, și rușine, ca și cum ar fi fost 
vinovat în vreun fel de moartea lor. 

– Tocmai din această cauză, noi militarii urâm atât de 
mult războiul, deși este „meseria” noastră, încheie Săcel, având 
convingerea că pentru părinți nu exista nicio consolare, și 
atunci a hotărât, în sinea lui, că va face tot posibilul de a cinsti 
amintirea copiilor așa cum știa el, numai să se liniștească 
lucrurile. 
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Ștrandul 

Dimineața zilei a debutat la fel ca cele anterioare, cu un 
amalgam pestriț de vești. 

– În podul hotelului Mureșul și la Spitalul Matern au fost 
văzute persoane deplasându-se prin dreptul lucarnelor și care 
se ascund, anunță căpitanul Barac din partea soției 
Comandantului unității de Radiolocație Pecica, care lucra la 
Spitalul Matern. 

– Vă raportez că pe Bulevardul Republicii 62-64 au 
acționat teroriști care au tras, apoi s-au ascuns la aceeași 
adresă, înștiințează plutonierul Moia, muzicant la Cetate. 
Informația i-a fost furnizată de un cetățean din zonă. Era greu 
de crezut că respectivii erau locatari ai blocului, pentru că nu s-
ar fi ascuns acolo, dar, pe de altă parte, se putea orice în cazul 
în care foștii angajați din structurile, de exemplu, ale 
Internelor, ajungând pensionari să-și continue activitatea. 
Exemple în acest sens le-a dat istoria de-a lungul timpului și 
ele nu au fost fanteziile cuiva.  

– Locotenentul Coșav venit de la 01277 Oradea a rămas 
în pană, cu motorul gripat! În acest moment a primit ajutor de 
la 01380 Cetate prin căpitanul Cașin, pentru a o tracta la 
cazarmă! parveni acest raport din partea maiorului Groșan, 
aflat pe podul Grădiște. 

Multitudinea de informații, mai mult sau mai puțin 
relevante, putea surprinde pe cei de la Grupa operativă prin 
noutatea inutilă a acestora. Cel puțin, așa credea atunci Săcel, 
care își pierduse încă o noapte pe baricadele dezinformării. Își 
spunea cuvântul și oboseala acumulată, așa că, deși a fost pus 
în alertă de informația primită, nu reușea să facă legătura cu 
vreun pericol iminent. 

– În ștrand, una din căsuțele de lemn este dotată cu 
frigider! Și are un subsol amenajat cu toate facilitățile, iluminat 
și aprovizionat cu alimente, informă cineva care s-a prezentat 
cu numele de Corb. Gândul lui Săcel a fost doar o concluzie 
răutăcioasă, că numai cineva care cunoștea în amănunt cele 
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relatate, putea să facă asemenea precizări, poate chiar vreunul 
din „prietenii” aceluia pe care l-a invitat acolo, vreodată. Pe de 
altă parte, Săcel s-a gândit că cineva chiar rău intenționat ar 
putea acționa împotriva unei păduri de puști ale armatei, de la 
acea căsuță, din acea gaură de șobolani. Considera că trebuie 
să fie cel puțin nebun cel care ar face așa ceva sau să-i 
desconsidere pe militarii Cetății. Din acest motiv se indignă, 
pentru moment de asemenea informații, trecând peste ele. Apoi 
îi trecu prin minte ideea că cel care a informat, de fapt dorea 
să-i atenționeze despre ceva ce putea să se întâmple acolo și, în 
ciuda acestui fapt, renunță din nou. Prea era improbabilă 
varianta acțiunii cu orice fel de mijloc împotriva militarilor. Se 
ridică de lângă telefon și se îndreptă spre biroul 
Contrainformatorului, locotenentul-colonel Suru, căruia îi 
adresează întrebări referitoare la deținătorul căsuței din ștrand. 

– Aș dori să mă ajutați cu o problemă care ne preocupă 
pe cei din Grupa Operativă! Săcel a pus astfel întrebarea, cu 
scopul de a-l determina să lase deoparte secretele și să-i 
răspundă ceva mai sincer, având în vedere interesul întregii 
unități. Nu avea speranța să afle mai mult decât cui îi aparține 
căsuța, dar nu s-ar fi supărat să primească și alte detalii.  

– Concret, ce vreți să mă întrebați? veni răspunsul, CI-
stului, așezându-se mai comod și parcă înălțându-se în scaun. 
Era pus în gardă, se aștepta la ceva neortodox din partea lui 
Săcel, doar avea dosarul acestuia, despre care știa că la 
Timișoara, cândva, demult, i-a replicat ofițerului de 
contrainformații că ar trebui să-l lase în pace cu șicanările, 
pentru că altfel își aduce aminte de canistrele de benzină date 
peste gard de către soldatul său în duminicile liniștite. 

– Am primit o informație telefonică referitor la căsuța 
din ștrand, era cu privire la dotările acesteia și am dori să știm 
cui îi aparține!  

– Pot să vă spun doar că toate căsuțele sunt construite 
după un STAS, așa că n-am ce să adaug în plus, se eschivă 
„omul secretelor”, urmărind să-l descoase pe maior despre ce 
mai știa acesta. 
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– Cum vă spuneam, cunoaștem dotările, întrebarea mea 
era alta, dar dacă nu doriți să răspundeți, vă asumați o mare 
răspundere, încercă Săcel să forțeze nota, dar nu-l sperie pe 
omul din fața lui, acestuia părea să-i fie indiferent de ce ar fi 
urmat să se întâmple. Totuși, își schimbă parțial atitudinea. 

– De fapt, dacă bine îmi amintesc, deși nu am fost 
niciodată în acea căsuță, pot să spun că probabil îi aparține 
cuiva din Inspectorat, cred că îl cheamă Cais, spuse Suru, 
privind cu o sinceritate vizibil nedisimulată către Săcel. De 
fapt, spunea adevărul, fiind sigur că numele cu greutate al 
respectivului îl va impresiona pe maiorul din fața lui și că va 
renunța. Aștepta să scape de maior pentru a nu fi nevoit să 
răspundă la tot felul de alte întrebări incomode, mai ales că 
deja luase o cafea „îmbunătățită”, cum îi era obiceiul, și voia 
să se relaxeze după oboseala de peste noapte. Oare pe unde 
umblase, se întreba maiorul, că prin comandament nu a fost 
văzut decât la masa de seară, la pulpele „americane” de curcan 
primite ca ajutoare.  

Săcel se îndreptă rapid către Comandament pentru a 
raporta despre ceea ce credea el că ar constitui un mare pericol. 
În graba lui se gândi cu amărăciune cât de haină ar putea fi 
soarta, dacă acel ofițer de la Inspectorat, după spusele lui Suru, 
ar trage și chiar omorî pe cineva din rândul militarilor noștri. În 
aceeași notă curg noi informații legate de cei de la Interne. 

Mișcări suspecte 

– Am primit adresele unor case conspirative, anunță 
maiorul Lădar de la Comenduirea de Garnizoană către Grupă. 

– Le preiau imediat, spuse grăbit, dar, în același timp, 
interesat, ofițerul, pregătindu-se să noteze. 

– Subsolul hotelului Astoria, podul clădirii Liceului Ioan 
Slavici... notați?  

– Da, zii! 
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– Clădirile cu numărul 12-14 de pe Armata Poporului, 
înșirui dintr-o suflare Lădar, convins că informațiile vor fi de 
un real folos armatei. Apoi, primind confirmarea preluării, 
continuă: 

– Am urmărit prin interpuși, în mod deosebit adresa de 
pe strada Făt Frumos la blocul A-4, scara C! Acolo s-a 
descoperit un grup de persoane necunoscute, care intrau și 
ieșeau foarte preocupate, ducând ascunse sub haine anumite 
obiecte pe care le fereau cu grijă de vederile locuitorilor!  

Aceste adrese le-a descoperit personal, prin urmărirea 
unor persoane suspecte, care nu locuiau acolo, dar aveau o 
activitate bogată în zonă. 

– Stai o clipă! Am mai primit o informație din zona „Făt 
Frumos”, interveni cel de la Grupă, întrerupând pentru o clipă 
discuția. 

– Tot pe aceeași stradă, dar la blocul A-6, un ofițer aflat în 
rezervă, pe nume Popescu, a descoperit aceeași forfotă suspectă! 
Nu a reușit să identifice pe cineva dintre cei implicați! 

– Comandantul Unității de la Ineu, se interesează de 
situația medicală a unui caporal internat recent în spital și 
starea lui generală. 

Plantonul Spitalului, ostaș de la Cetate, responsabil cu 
legăturile telefonice, la cerere, raportează că militarul în cauză 
a rămas în Arad, pierdut de unitatea sa, având armament și 
muniție, iar starea sănătății este bună, după cele aflate de la 
medicul de salon. 

Căpitanul Barac de la 01864 Pecica, îngrijorat, 
raportează Grupei că a văzut două TAB-uri însoțite de un 
camion deplasându-se spre Arad. Îngrijorarea lui era mai mult 
decât explicabilă, deoarece primise misiunea ca printre cele 
specifice funcției, să anunțe Cetatea despre orice mișcări de 
persoane sau tehnică spre Arad. 

Locotenentul-major Farla de la Artileria antiaeriană a 
aeroportului, considerând că este de datoria lui să înștiințeze 
Cetatea, pentru că a observat la un moment dat o tendință de a 
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ascunde unele acțiuni suspecte, apelează Grupa, având 
încredere în aceasta. 

– S-a primit aici un telefon privind intenția Diviziei AA 
Timișoara de a ridica muniție din depozitul nostru... vor trimite 
două mașini!  

– Anunță-l pe căpitanul Valer să-l sune imediat pe 
Comandant! Dar până atunci, să nu lase pe nimeni în incinta 
aeroportului!  

Intenția celui de la Grupă era să-l implice și pe Valer, 
gândindu-se că probabil respectivul a „trecut” peste capul acestuia. 

Discuția lui Valer cu Comandantul s-a desfășurat după 
ce acesta din urmă a verificat la Timișoara veridicitatea 
ordinului transmis de Divizie, confirmându-i-se. 

Maiorul Motiv, de la Radioteleviziune, transmite Grupei 
Operative 01380 Cetate că dorește să ia legătura cu Bucureștiul. 
Convorbirea s-a derulat cu o persoană cu grad militar și a avut 
un caracter profesional, legat de „imortalizarea” secvențelor 
legate de revoluție. 

Susceptibilitățile unui maior 

Comandantul Regimentului, maiorul Murad, ordonă 
maiorului Săcel să se ia măsuri de evitare a oricărui incident 
nedorit.  

– Tancurile să rămână în același dispozitiv și, atenție, să 
nu tragă fără aprobare! 

– Am înțeles! Muniția pentru tunuri s-a predat, aprobă 
Săcel, reamintindu-i totuși problema cu muniția „grea”, pentru 
a fi sigur că nu s-a schimbat nimic în privința nefolosirii 
tunurilor de pe tancuri. 

– Fără îndoială, confirmă Murad, concluzia acestuia 
fiind clară din acel punct de vedere, după care părăsi încăperea. 

 
Maiorul Săcel ia legătura cu căpitanul Roateș, 

deplasându-se împreună la Punctul de control, unde, pe lângă 
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transmiterea ordinului dat de Comandant, îi pune acestuia 
unele întrebări. 

– Voi ați observat ceva mișcări în ștrand, mai ales pe la 
căsuțe? intră abrupt Săcel în problema care-l frământa de când 
primise informația despre dotarea cu arme și alimente a uneia 
dintre căsuțe.  

– Mai în temă ar putea fi artileriștii, răspunse tanchistul. 
– Ai dreptate, dar este bine să pui întrebări, nu știi de 

unde sare iepurele, o făcu pe istețul Săcel, care de la bun 
început știa că cei de la artilerie vor fi mai „ermetici”, greu 
scoteai o vorbă de la ei, motiv suficient ca să încerce inițial la 
tanchiști, poate le scapă acestora ceva, pentru ca mai târziu să 
nu se poată ascunde adevărul. Apoi, se despărți de Roateș, 
îndreptându-se spre subunitățile de pe primul aliniament, unde 
se afla și artileristul maior Caraion. Acestuia nu-i puse nicio 
întrebare, cunoscând superioritatea afișată a armei din care 
făcea parte ofițerul. Discutând lejer despre orice și nimic, 
inspectară împreună dispozitivul ocupat de artileriști și Săcel 
observă preocuparea lui Caraion cu privire la bunul trai al 
militarilor, mai ales pentru protejarea acestora de frigul nopții. 
În locașele de tragere erau așternute paie, probabil de la 
Gospodăria Agrozootehnică, unde acesta avea un subofițer 
detașat. În plus, hrana ostașilor era suplimentată cu ceva carne, 
în afara rației prevăzute, după cum se zvonea printre militarii 
de la infanterie. Lui Săcel îi trecu prin minte că, pe timpul când 
era militar în termen la Beiuș, a avut parte de un Comandant de 
Pluton, ofițer TR cu facultatea terminată, la fel de descurcăreț 
ca maiorul Caraion. Și acesta avea un talent deosebit de a-i 
proteja pe cei din plutonul său, reușind să le ofere un trai mai 
bun prin suplimentarea hranei de te miri unde, dar și pentru a-
și spăla gâtlejul de grăsimile bunului trai.  

 
De parcă nu era de ajuns ceea ce se petrecea în 

municipiul Arad, în același timp se produce o vie activitate la 
Punctul de Trecere Frontieră Nădlac.  
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– Avem de raportat despre activitatea vamală! Cu cine 
pot vorbi? întrebă căpitanul Lugan de la Grăniceri. 

– Vi-l dau pe căpitanul Dinar, cercetașul nostru! 
– La vamă au intrat zeci de autocamioane și TIR-uri din 

Occident, voi știți cum le dirijați! Aduc alimente, sânge și 
plasmă pentru spitalele din Arad și Timișoara!  

– Unde au fost trimise? se interesă Dinar. 
– Convoaiele au fost îndrumate să ia legătura cu 

Primăria, unele autovehicule primind însoțitor! 
În ritm alert, căpitanul s-a adresat cuiva de la Consiliu, 

iar distribuirea acestor ajutoare, s-a făcut de către recentul 
înființat Consiliu al Frontului Salvării Naționale. Unul dintre 
TIR-urile sosite în Arad a fost îndrumat direct la Unitatea 
militară Cetate și, după o minuțioasă verificare a conținutului, 
s-a constatat că foarte puține lucruri sunt de folos vreunui 
compartiment, de aceea doar o mică parte au fost preluate. Au 
fost aduse în special dispozitive și aparatură medicală, unele 
depășite din punct de vedere tehnic. 

Securitatea creează tulburări 

Căpitanul Valer a descoperit o vie activitate a colonelului 
Schipor, ceea ce l-a determinat să ia măsuri în acest sens, asta 
pentru că se repeta acțiunea de culegere a informațiilor surprinsă 
de el în jurul orei 8 dimineața, când Șeful miliției, Filcaciu, era 
la Șeitin. Probabil că beneficiarii informațiilor erau și de data 
aceasta chiar cei doi generali, bănuia Valer. El nu știa unde se 
află aceștia, la fel cum nu știau nici militarii sau conducerea 
Frontului, dar se temea de o probabilă încercare a lor de a părăsi 
localitatea, folosindu-se de forțele loiale de pe aeroport. Deci, 
unul din motivele neîncrederii lui Valer față de Securitatea de pe 
aeroport era facilitarea de către Schipor a folosirii avionului cu 
care au venit generalii. 

– Grupa Operativă?  
– Da, Horga la telefon! 
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– Sunt căpitanul Valer și raportez, dacă îmi permiteți, o 
situație de la aeroport! 

– Da, te rog, raportează! 
– Comandantul Miliției județului, a luat informații de la 

Comandantul civil al aeroportului, ele vizând în special 
avionul cu care au sosit generalii, dar și altele...! 

– De ce natură sunt? 
– Vă rog să-mi permiteți să vi le raportez confidențial, 

sau comandantului..., ele pot deveni utile cuiva și nu neapărat 
revoluționarilor! 

– Bine, vom reveni! 
Raportul a fost lapidar, Valer a omis precizările privind 

când și unde s-au petrecut faptele, în graba lui de a spune ceea 
ce era mai important, dând de înțeles că trebuie luate în serios 
și lucrurile nerostite prin telefon. 

 
Începând cu ora zece și jumătate, Grupa Operativă a 

Cetății este bombardată cu cereri și informații mai mult sau 
mai puțin importante după părerea unora, în situația atât de 
tensionată creată de diversiunea teroristă. 

– Depozitul de muniție de la Chișineu-Criș nu are pază, 
raportează căpitanul Hălciu, de la Transporturi Căi Ferate 
Militare, această informație parvenindu-i telefonic de la o 
persoană necunoscută. Cum și de ce a ajuns această informație 
să fie intermediată de cei de la CF militare și nu a fost 
transmisă direct unității, nu a putut fi elucidată.  

– Raportez că noaptea am fost atacați, s-a tras asupra 
noastră, nu avem decât un pistol mitralieră și cerem muniție și 
întăriri, ceru un subofițer de la muzică.  

Murad primește un telefon prin care este anunțat despre 
plecarea spre Timișoara a lui Bălan, cu un autoturism, 1 AR 
3817, având șofer în uniformă. Putea fi o dezinformare ca toate 
celelalte, un fapt era însă confirmat, direcționalul de la Divizie 
nu a fost văzut de ceva timp și nu se știa ce legătură a avut cu 
tumultul nopții trecute, dacă o fi fost sau nu amestecat. 
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Căpitanul Valer se confruntase anterior cu lipsa 
carburanților pentru TAB-uri. 

– Am reușit să procurăm motorina necesară, îl anunță 
milițienii aflați la Întreprinderea de Transporturi Județene. Au 
fost trimiși în oraș pentru a găsi o rezolvare a situației. Valer 
spera ca celelalte probleme să le poată rezolva prin Unitate, 
pentru a nu avea obligații față de cei de la Interne. 

– Solicit muniție și materiale pe linie de armă, am trimis 
o listă cu acestea!  

– Am notat, ce probleme mai aveți?  
– Vă informez că mi s-a raportat despre existența unei 

baze a teroriștilor la „Trei Insule”!  
Cel de la Grupă nu pune alte întrebări, ci doar notează 

metodic cele auzite și încheie, trecând imediat la alte apeluri. 
De retransmiterea cererilor se ocupa altcineva, notând peste 
umărul primitorului problema, apoi anunțându-i pe cei în 
cauză, cam așa funcționa sistemul. Numai în caz de urgențe se 
dădea prioritate acelei informații, celelalte rămânând în 
„așteptare”.  

Paza aeroportului cere Comandantului forțelor de pe 
aeroport să aprobe intrarea unui ofițer sosit de la Cetate. În 
biroul lui Valer se prezentă un ofițer din partea lui Horga, de la 
Grupă, aducând din partea comandantului Murad felicitări 
pentru modul profesionist de a rezolva problemele, făcându-i 
un semn din priviri că mai are ceva de spus, dar cu discreție. 

– Cu ce te confrunți aici? începu direct oaspetele vorbind 
aproape în șoaptă, aruncând o privire roată prin încăpere.  

– De la bun început am probleme de subordonare cu cel 
de la Securitate, nu se prezintă la chemările adresate, iar 
subordonații nu pun în aplicare cele ordonate! Asta pare o 
problemă minoră, o voi rezolva în curând! Dar situația pentru 
care v-am sunat, este aceea că Securistul, prin informațiile 
cerute Comandantului civil și legăturile cu Comandantul 
Miliției, pune în pericol securitatea aeroportului, spuse relaxat 
Valer, liniștit că în cele din urmă a ajuns și la urechile șefilor 
săi lupta acerbă a lui Schipor împotriva armatei. 
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– Mai concret, ce face acest securist?  
– După părerea mea, nu ceea ce face are vreo relevanță, 

noi toți facem același lucru, ci rezultatul acestor informări! 
Practic îi ajută pe cei care sunt împotriva noastră și, mai ales, 
pe generalii sosiți de la Timișoara, care ne pot face un rău de 
neimaginat!  

Desigur, cele relatate de căpitan erau de mare importanță, 
așa că lucrurile fiind înțelese, ofițerul delegat se pregăti de 
plecare, promițând transmiterea acestora către Murad. 

 
– Solicit două cadre și doi militari în termen pentru paza 

liniei ferate de pe podul peste Mureș, cel puțin pentru la 
noapte, raportă căpitanul Hălciu de la CF militare. 

– În cursul zilei vă trimitem din oamenii disponibili, 
răspunse fără convingere cel de la Grupă, bănuia că nu are vreun 
rost așa ceva atâta timp cât până atunci, deși ar fi putut arunca în 
aer orice obiectiv și nu au făcut-o, de acum știa că nu o vor face, 
prea era cusută cu ață albă orice acțiune a lor, foloseau doar 
armamentul ușor, în scopul menținerii unei stări de incertitudine. 

– A fost prins un individ lângă gară și dus la Consiliu cu 
un TAB! A tras în cursul nopții, din blocul 10, pe stânga cum 
se merge din centru spre gară, spuse cineva din oraș. Cel de la 
Grupă, nemulțumit de faptul că încă nu s-a înțeles ca arestații 
să fie duși la miliție, scoase un sunet de dezaprobare, și puse 
telefonul în furcă, nu mai era nimic de făcut, fapta se 
consumase. 

Diversiunea generalilor 

Cu aproape o oră înainte de miezul zilei, Galezu și Guță, 
aflați în gară cu oamenii lor, sunt în curs de plecare spre 
București și produc o diversiune prin deschiderea focului 
atrăgând atenția spre peronul gării, pentru a-i deruta pe 
oamenii lui Groșan. Cei doi generali se pregăteau să se 
îmbarce, fiind la scara vagonului. Descoperind această 
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manevră, maiorul Groșan, aflat cu trupa pe podul Grădiște, 
răspunde cu foc împotriva trăgătorilor aflați inclusiv pe 
acoperișul peronului, având grijă să-i ferească pe pasageri. 

În gară se afla un număr restrâns de călători, fiind 
preocupați să se ferească de focurile de armă venite dinspre 
pod. Se strecurau în graba mare spre trenul a cărui plecare a 
fost anunțată pentru o altă oră decât cea oficială, trecând în 
fugă prin sectorul descoperit a peronului, între clădire și trenul 
staționat. Mișcările generalilor erau observate de amici, dar și 
de inamicii din tabăra adversă, cărora le vom spune urmăritori, 
elemente ale facțiunii dornice de reușita revoluției, unii din 
Ministerul de Interne și alte formațiuni. 

Ca urmare, unul dintre urmăritori, având în consemn 
raportarea mișcărilor echipei, de acum numită a fugarilor, 
folosește telefonul public din gară, lăsând deoparte orice 
precauție, și ia legătura cu Vlasiu, aflat în Consiliu împreună 
cu un ofițer de la Cetate, care aude convorbirea. 

– Cei doi generali nu se mai află în hotel, tocmai au 
părăsit orașul cu Panonia Expres, R22 Budapesta-București, și 
se îndreaptă spre Deva! Sunt în vagonul 3, locurile 5 și 6, fără 
a fi însoțiți de alte persoane, militarii de rang inferior sunt 
dispersați în compartimentele aceluiași vagon, încheie cel cu 
rol de informator, fără a se prezenta și fără să aștepte vreo 
confirmare sau întrebări.  

Vlasiu a rămas mirat, dar a înțeles imediat importanța 
mesajului și, privind spre ofițer, aștepta o propunere, care veni 
imediat.  

– Să anunțăm FSN-ul din Deva, pentru a-i aresta pe 
generali!  

Zis și făcut, Vlasiu îl rugă pe ofițer să o facă, el urmărind 
eficiența cu care cel de alături punea în aplicare cele discutate. 
Se gândea nostalgic la vremurile trecute, când pentru scurt timp 
a visat să devină poate chiar militar de carieră. A fost doar o 
scânteie, care i-a fascinat imaginația pentru o clipă. Consiliul de 
la Deva a fost anunțat, așa că cei doi au trecut la preocupările 
zilei, așteptând vești de acolo, după cum li s-a promis. 
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Nu se știe dacă aceeași persoană a anunțat și 
Inspectoratul, dar Ofițerul de Serviciu a primit mai devreme o 
informație legată de cei doi generali. 

– Expresul va pleca mai repede de ora 11:46 cum a fost 
planificat! În tren sunt persoanele căutate!  

Codificarea folosită inducea ideea unei complicități cu 
cel care primea mesajul, ceea ce nu s-a verificat niciodată, 
atunci toți se gândeau la măsuri imediate pentru capturarea 
generalilor. Puterea generalilor de Miliție era demonstrată, 
plecarea Expresului în afara orarului, a fost comandată de ei, 
nimeni nu a avut îndrăzneala să o contramandeze, nici miliția 
CF militare, cu atât mai puțin Securitatea, iar scopul era foarte 
clar pentru cei implicați, voiau să scape de urmăritori.  

– Miliția Deva? Sunt Ofițerul de Serviciu de la Arad! 
– Stați să vă dau legătura, interveni centralista. 
– Aici Ofițerul de Serviciu, ordonați!  
– Sunt colonelul Ruslan, vă transmit ordinul de arestare 

a generalilor Galezu și Guță! Se află în vagonul 3, Rapidul 22, 
care a plecat la ora 11.27 din Arad!  

Nu vom afla prea curând dacă sentimentul celui care a 
primit acel ordin, a fost unul de mulțumire sau, dimpotrivă, 
unul de teamă, dar punerea în scenă a arestării, a fost una 
fermă, fără ezitări, cu mult profesionalism. 

Astfel, un număr de 15-17 milițieni, cadre și militari, au 
urcat la cele două capete de vagon, pe parcursul dintre Deva și 
Simeria, procedând la arestare. Într-un capăt de vagon, l-au 
găsit pe unul dintre generali în toaletă, cu pantalonii în vine, 
ceea ce le-a ușurat misiunea, reușind fără opoziție să-l aresteze 
și încătușeze, în acest timp ceilalți au pătruns pe culoarul 
vagonului, mergând repede spre primul compartiment, unde, 
retrași, așteptau cei din a doua echipă. La semnalul stabilit au 
deschis brusc ușa compartimentului, cu armele îndreptate spre 
celălalt general, somându-l să se predea. Echipele au lăsat la 
capetele vagonului oameni pentru siguranța nemijlocită, care 
au blocat ușile și stăteau cu armele pentru luptă. O mare 
îngrijorare a planat asupra componenților echipelor de 



 

122 
 

milițieni, știind că militarii generalilor, cei cu rang inferior, 
dispersați în celelalte compartimente ar putea avea arme la ei. 
S-au liniștit când au constatat indiferența acestora, de unde au 
tras concluzia că nu prezintă pericol, primiseră ordin să se 
piardă în mulțime. În caz contrar, ar fi rezultat un măcel, din 
care nu se știa cine ar fi ieșit cu fața curată. Și-au dat seama că 
interesele oamenilor generalilor au fost satisfăcute, misiunea 
lor se încheiase, puteau pleca la unitățile lor. Cu aceștia nu au 
avut nimic de împărțit, ordinul era cât se poate de clar, și 
anume arestarea generalilor.  

 
Aproape de miezul zilei, s-a răspuns la cererea Diviziei 

privind răniții și morții căzuți la datorie, în fatidica noapte de 22 
spre 23 decembrie. Astfel, printre cei răniți ușor, se numărau un 
ofițer, un fruntaș terist și doi militari în termen, aparținând 
unității Cetate, iar de la gărzile patriotice, un maistru militar. 
Maiorul-doctor Relu, Medic șef al Cetății, a fost grav rănit. Alți 
doi militarii teriști ai Cetății au dat jertfa supremă, unitatea 
înscriind încă de dimineață, în ordinul de zi faptele lor. 

 
Inginerul șef Savici de la telefoane informează că familia 

doamnei Gunar, Prim-Secretar, a sosit la locuință în siguranță. 
Informația i-a parvenit de la o persoană din cadrul MI, care 
avea misiune de protecție, și ținea legătura cu Comandamentul 
Operativ din Consiliu. 

Pregătirea Ineului pentru venire la Cetate 

Din ordinul generalului Pușkin, un detașament de 100 
militari de la Ineu se pregătește pentru deplasarea spre Arad. 
Hotărârea de a implica noi forțe în apărarea unor obiective din 
municipiu a fost luată de conducerea Diviziei ca urmare a 
dezinformării continui. Astfel, la un moment dat, conducerea 
Cetății a fost întrebată: 

– Ați avut distrugeri mari la aeroport? 



 

123 
 

Întrebarea venită abrupt, fără o verificare prealabilă, l-a 
surprins pe cel de la Grupă, acesta având cunoștință despre 
situația de acolo, pentru că ceva timp mai devreme vorbise cu 
Valer și totul părea în regulă.  

– Am vorbit cu ei, nici vorbă de distrugeri! Dar voi 
verifica din nou situația!  

– Bine, lasă că ne ocupăm noi, nu ocupa linia, veni 
răspunsul de la Divizie, ofițerul de acolo având bănuiala că s-a 
trecut direct la ordinul de pregătire a efectivelor Ineului pentru 
Arad, fără a se verifica situația de pe teren. Și a primit un 
răspuns dezarmant, la aeroport totul era pe făgașul normal, cu 
excepțiile legate de relațiile de subordonare cu Securitatea. 
Faptul fiind consumat, ofițerul a lăsat lucrurile să se desfășoare 
după cele ordonate de Pușkin, fără a mai raporta acestuia că 
Aradul a infirmat situația gravă de la aeroport. Se gândea că 
Pușkin știa el mai bine ce are de făcut, dar și la nevoia 
probabilă a arădenilor de a primi noi forțe pentru apărarea altor 
obiective de interes local, având în vedere că acolo, fără 
îndoială, încă se trăgea. 

 
De câtva timp, se știa că subunitatea comandată de 

maiorul Groșan, de pe podul Grădiște, are misiunea de a 
interzice accesul în municipiu a forțelor teroriste.  

– În blocurile nelocuite de lângă gară, doi indivizi de 
culoare, înarmați, au ocupat locuri de observare în dreptul 
ferestrelor de la ultimul etaj, transmise maiorul către Grupă. 

Informarea avea rolul de a atenționa asupra acțiunilor de 
diversiune, pentru ca Grupa să-și contureze tabloul general la 
nivelul municipiului, și să poată acționa unitar. În compunerea 
subunității maiorului era și muncitorul Didan de la „Vagoane”, 
sectorul II, care, după participarea la manifestațiile din 21 
decembrie, oferindu-se voluntar, a primit o armă și muniția 
aferentă de la Comandantul Gărzilor Patriotice, sector Vagoane 
călători, și a trecut la paza podului, alături de militarii 
subunității de sub comanda lui Groșan. Maiorul condiționase 
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integrarea acestuia, cu respectarea necondiționată a ordinelor 
sale, la fel ca oricare dintre militari. 

 
– Un elicopter aflat la 30 km sud-vest de Arad, se 

deplasează paralel cu șoseaua dinspre Timișoara, a raportat 
Barac de la Pecica, neavând alte informații despre acel zbor. 

 
Maiorul Greucea, Comandantul Centrului Militar Arad, 

informează că de pe blocul neterminat de la Tricoul Roșu se 
execută foc cu intermitențe, dar că cei din jurul perimetrului nu 
sunt afectați. 

 
Detașamentul de la Ineu a început deplasarea spre Arad. 

Avea în compunere 8 ofițeri, 3 subofițeri și 92 militari în 
termen, cu 3 autocamioane, una autostație radio, și era sub 
comanda maiorului Dasi, Șeful Pregătirii de luptă. Adjunctul 
acestuia era maiorul Talter, Comandant de Divizion. Itinerariul 
a fost stabilit prin Zimandul-Nou. 

Cea mai ciudată operațiune 

Nefuncționarea cooperării dintre Comandamentul 
Operativ Mixt din Consiliu și Grupa Operativă din Cetate pe 
de o parte, și Inspectoratul MI și Cetate, chiar și în interiorul 
Grupei, pe de altă parte, a dus la una din cele mai ciudate 
operațiuni executate de către armată în scopul arestării 
generalilor, despre care erau și la acea oră informații că s-ar 
afla în hotel. Liderul Vlasiu nu s-a gândit că el sau ofițerul cu 
care colaborase pentru arestarea generalilor aflați în trenul spre 
Deva ar fi trebuit să anunțe despre acest fapt, așa cum nici 
Ofițerul de serviciu de la Inspectorat nu a făcut-o. Dar, în acest 
al doilea caz era o justificare, se dorea păstrarea secretului 
acțiunii pentru a nu o zădărnici. Oricum, situația era atât de 
fierbinte, încât nici ofițerul aflat în preajma lui Vlasiu nu și-a 
închipuit că ar fi ceva implicații dacă nu anunță Cetatea, despre 
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prezența generalilor în tren, mai ales că trecuseră atâtea ore de 
așteptare și întrebări fără răspuns, știa că scopul final era, în 
cele din urmă, capturarea lor. 

Între timp, Horga, convins că soldații Cetății nu au nicio 
idee despre acțiunile de luptă într-o clădire, ajunge la concluzia 
folosirii celor de la Securitate. Astfel, după ce discutase cu 
Șoimu și ceilalți de la Antitero, acolo, în sediul Inspectoratului 
și asigurându-se de loialitatea acestora, a aprobat înarmarea 
subunității, interpelându-l pe unul dintre colegii săi: 

– Sper că nu am greșit înarmându-i, își exprimă maiorul 
temerea, în timp ce se apropia de ușa ce dădea spre curtea 
interioară a Inspectoratului, locul de adunare a celor de la 
Securitate. 

Cu puțin timp în urmă, un ofițer de Miliție, trecând ca 
din întâmplare pe lângă el, i-a șoptit să nu cumva să-i înarmeze 
pe Securiști. Totuși, el a făcut-o și asta îl frământa, în timp ce-i 
privea cum se echipează pentru plecare în misiune. 

– Doamne ferește de vreun gând rău din partea lor, ne 
trebuie doar puțin noroc, încercă o încurajare celălalt, privind 
cu teamă spre militarii Antitero. 

După echiparea subunității fără vreun incident, Horga îi 
conduce la hotelul Parc, unde urma să acționeze în scopul 
capturării generalilor. 

La ajungere, Horga, prin comanda avută asupra principalei 
forțe de șoc, îi precizează lui Meterez misiunea militarilor Cetății. 
Astfel, dispozitivul adoptat avea ca direcție principală de acțiune, 
intrarea din față a clădirii, în scopul blocării forțelor aflate în 
interior. Căpitanul Meterez a luat poziție cu TAB-ul în fața 
hotelului, iar înapoia clădirii s-a poziționat un pluton de infanterie 
care urma să execute foc asupra ferestrelor. Maiorul a trasat apoi 
misiunea celor de la Antitero. 

– Voi veți înainta etaj cu etaj, abordând încăperile cu 
folosirea grenadelor ofensive, apoi ocupându-le în forță!  

A dat imediat ordinul pentru deschiderea focului asupra 
intrării principale, Meterez dirijând mitraliorul de pe TAB cu 
rafale lungi. 
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– Atacați încăperile de la primul palier, ordonă maiorul, 
subunitatea Antitero având din unghiul în care s-a postat, 
privirea de ansamblu asupra celor trei laturi ale clădirii. Era 
adăpostit la colțul de sud-vest a hotelului, înapoia unei bănci 
masive din beton. Acțiunile de la hotel erau cunoscute de către 
militarii Cetății, astfel, au intervenit și aceștia cu foc pentru a-i 
sprijini, Murad conducând personal acțiunea de pe 
aliniamentul căsuțelor din ștrand. Astfel, două tancuri erau 
destinate să acționeze inițial cu tunurile asupra clădirii, iar unul 
dintre tancurile de la pod să deschidă focul cu mitraliera asupra 
casei liftului. În urma discuției cu tanchiștii, primul ordin a fost 
contramandat, iar al doilea a fost dus la bun sfârșit cu 2-3 serii 
executate de către tancul 1P106, care s-a apropiat de capul 
podului pentru a fi poziționat avantajos. 

– Se trage din dreptul casei liftului, îl anunță un militar 
pe căpitanul de artilerie venit să-i ajute pe cei de la hotel. 
Acesta tocmai încărca un AG-7 pregătindu-se de tragere spre 
unul dintre geamurile hotelului, dar, la auzul informației, ochi 
spre casa liftului, pe care a lovit-o imediat. 

Acest fapt a perturbat într-o oarecare măsură acțiunile de 
la Parc, iar la strigătele celor din fața hotelului s-a încetat orice 
acțiune dinspre Cetate. 

Între timp, Antitero acționa conform ordinului, reușind 
să „curețe” până în acel moment inclusiv nivelul cinci a 
clădirii, se auzeau rafale de armă automată și explozii.  

– Grenadă... strigă din răsputeri unul dintre atacatori, 
deschizând ușa cu o lovitură de picior, aruncând grenada în 
interior și ferindu-se lateral înapoia zidului. Explozia 
asurzitoare a smuls geamurile, răsturnând lucrurile în cameră și 
acoperind totul cu moloz. Apoi, înainte de a pătrunde în 
încăpere, cei doi aflați de o parte și alta a intrării, au executat 
câte o rafală spre interior, asigurându-se că nu mai 
supraviețuiește nimeni. În finalul operațiunii, până la ultimul 
etaj nu s-a descoperit nicio persoană, doar urme în unele 
camere că pe acolo a trecut cineva.  
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Tuburi de cartușe s-au descoperit în număr redus, în special 
în camerele de pe latura de nord-est a clădirii, de unde s-a tras 
asupra Cetății, neadunate în graba părăsirii hotelului. Acțiunea nu 
se soldează cu niciun arestat, cu toate că s-a observat focul 
executat asupra militarilor care acționau în jurul hotelului. Pur și 
simplu, dispăruseră. Subunitățile s-au retras în cazarmă, unde în 
cele din urmă s-au lămurit lucrurile, aflându-se și despre arestarea 
celor doi generali aflați în trenul spre Deva. Horga asculta veștile 
uluitoare, preocupat de un gând ce nu i-a dat pace din momentul 
în care subunitatea Antitero se pregătea să pătrundă în hotel. A 
avut unele îndoieli privind sinceritatea căpitanului de la Antitero, 
pe care l-a surprins folosind stația radio. 

– Ce veste ai primit? a adresat maiorul întrebarea după 
ce l-a văzut pe căpitan întorcându-se cu spatele și vorbind cu 
fereală. I s-a părut că a auzit un cuvânt de confirmare.  

– Am fost întrebat dacă am luat cu noi hrană rece, spuse 
ofițerul surprins, moment în care ar fi vrut să-și înghită vorba, 
dar era prea târziu. Mai putea spera ca maiorul să nu realizeze 
faptul că toate stațiile erau în stăpânirea armatei, deci nu se 
putea ține legătura cu nimeni din Inspectorat și mai ales pe 
frecvența dată de Horga, pe care atunci numai acesta trebuia, 
teoretic, s-o cunoască. 

Maiorul, fără a pune alte întrebări, pentru că avea în acel 
moment și îndoiala propriei interpretări, care putea fi greșită și, 
în plus, nu putea ști cum ar fi reacționat căpitanul, pe de altă 
parte, se gândea că cei doi generali sunt cu siguranță în hotel, 
așa că lăsase ca acțiunea să continue. Lăsase lucrurile așa, 
pentru că soluția cea mai potrivită avea să fie discreția, până ce 
aveau să treacă puntea, ca frații. 

 
Un căpitan de la Centrul Militar Județean raportează că 

în subsolul Liceului „Miron Costin” au fost introduse grupuri 
de persoane de culoare, civile. Participarea persoanelor de 
culoare la acțiunile diversioniste era de natură să răspundă cel 
puțin în parte la întrebările insistente a civililor și militarilor, 
cu privire la existența teroriștilor și acțiunile acestora. Motivul 
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pentru care nu erau toți convinși, iar noua conducere a 
Consiliului devenise exasperată, a fost că cei capturați ca 
teroriști erau dați în grija poliției, apoi eliberați fără știința 
Comandamentului Operativ Mixt sau a Frontului Salvării 
Naționale. Mai mult de atât, această misiune dată poliției a 
venit chiar din partea armatei, care nu avea asemenea obligații 
și nici forțe specializate, iar Frontul a întărit acest rol, restul 
aparținând Ministerului de Interne. 

 
Bacalu, aflat la aeroport, cere informații despre situația 

din oraș. La momentul respectiv se așternuse acalmia, cel puțin 
aparent, în relațiile de subordonare a celor de la Securitate.  

– În oraș s-au liniștit lucrurile, nu se mai trage, transmit 
cei de la Aeroport, Grupei de la Cetate. La câteva minute în 
urma primirii unei note telefonice din partea Diviziei 
Antiaeriene Timișoara se primește un ordin ferm. 

– Vă transmit interzicerea executării focului asupra 
obiectivelor aeriene!  

Săcel retransmite la subunități ordinul primit, 
menționând că acestea sunt „amici“. 

De la Inspectorat, maiorul care era în serviciul de zi 
întreabă la Grupă despre colonelul Filcaciu, cerând legătura cu 
acesta. Discuția între cei doi s-a desfășurat deschis, fără 
ascunzișuri, fiind vorba de problemele cotidiene specifice 
momentului. 

Revolta deținuților 

Cetatea este solicitată imperios de către conducerea 
Penitenciarului să trimită trupe cu blindate pentru a liniști 
revolta mulțimii adunate în afara perimetrului. Erau 
aparținătorii condamnaților, care solicitau eliberarea imediată a 
deținuților și deveniseră periculoși. 

– Suntem amenințați, vă rugăm trimiteți ajutoare pentru 
a împrăștia mulțimea! 
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– Vă trimit un TAB cu echipaj redus, răspunse Ofițerul 
de Serviciu la care s-a prezentat, cu doar câteva minute înainte, 
șeful unei patrule sosite din Aradul Nou. 

Trecuse aproape o oră și, pentru că TAB-ul nu a ajuns la 
destinație, Comandantul Penitenciarului s-a adresat conducerii 
Frontului. 

– Deținuții s-au revoltat și cer eliberarea necondiționată, 
sunt greu de liniștit, solicit sprijinul noii conduceri!  

– Știm că aveți forțe suficiente pentru a-i stăpâni, ce 
putem face noi? răspunse unul dintre cei aflați întâmplător în 
preajma telefonului. Vlasiu, auzind discuția, cere să vorbească. 

– Voi veni acolo în cel mai scurt timp, până atunci să-i 
liniștiți pe deținuți!  

În cele din urmă, TAB-ul armatei, care rămăsese în pană, 
a sosit la destinație, iar șeful acestuia a trecut la impunerea 
unor măsuri ferme de îndepărtarea mulțimii revoltate, 
folosindu-se de toată puterea de convingere, dar și de respectul 
câștigat de armată în zilele anterioare.  

Vlasiu, după consultări cu cei din FSN, hotărăște să facă 
vizita la Penitenciar, având intuiția să solicite și sprijinul Prea 
Sfințitului Temei, care s-a dovedit extrem de apropiat ideii de 
conciliere a deținuților. Inițial liderul a vorbit cu Comandantul 
închisorii în prezența lui Temei și toți trei au ajuns la o 
concluzie asupra modului de a liniști spiritele. S-a convenit 
asupra respectării regulilor stabilite de către Comandant 
privind măsurile de siguranță proprii. Astfel, cei trei s-au 
poziționat înapoia gardului de sârmă ghimpată, practic într-o 
incintă protejată, iar Vlasiu și-a început spiciul.  

– Tăbăcescu a căzut, este libertate, voi veți fi eliberați, vă 
asigur împreună cu domnul Comandant, aici de față, dar acest 
lucru este posibil după ce se va da un Decret, nu se pot deschide 
porțile fără a se proceda corect și legal, vă cerem răbdare! 

Apoi s-a desfășurat o discuție pe teme privind cu 
precădere viața grea de acolo, solicitându-se ajutor în acest 
sens, dar nu s-a mai insistat asupra eliberării, făcându-se în 
schimb alte propuneri.  
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– Noi suntem alături de popor, vrem să-i ajutăm pe 
revoluționari, pe dumneavoastră, în lupta cu teroriștii, ceru 
unul dintre condamnați, în numele celorlalți. 

– Apreciez sinceritatea cu care vă oferiți ajutorul și am 
să aduc la cunoștința Frontului acest lucru, încheie Vlasiu 
împăciuitor, în scopul menținerii echilibrului emoțional și 
încrederii condamnaților în promisiunile noii puteri. Apoi 
continuă plin de respect. 

– Îl rog pe Prea Sfințitul Temei de a vă vorbi tuturor 
celor de față, condamnați și aparținători!  

Acesta se puse în genunchi și se adresă tuturor cerând să 
spună împreună o rugăciune. Orice rumoare dispăru pe loc și se 
așternu acea liniște firească, ca într-un lăcaș de cult, oamenii 
trecând printr-o stare de transfigurare. Scena avea o greutate 
nemăsurată, acolo erau în genunchi sute de oameni spășiți, cu 
credința împlinirii dorințelor arzătoare de libertate, care a apărut 
când nu se așteptau. Prea Sfințitul trăia, la rândul său, un moment 
înălțător datorită efectului obținut prin rugăciune. Le-a mai vorbit 
accentuând calitatea de oameni a deținuților și respectul cu care 
vor fi tratați în continuare, dacă se vor îndrepta. 

– Vă asigur că promisiunile vor fi împlinite, așteptați cu 
credință și liniștiți! 

Tactica diversionistă 

Nota telefonică nr. 258 din 23 decembrie a Diviziei 
Oradea, semnată de generalul Pușkin, „încearcă” unele 
explicații referitoare la teroriști.  

– Tactica de acțiune a grupurilor teroriste când acționează 
pe jos este să deruteze prin instalarea în față a unor ținte tip 
siluetă, apoi să manevreze pe flancuri, să se tragă la picioare sau 
la cap, deoarece corpul este apărat de veste antiglonț! 

Săcel privește cu neîncredere prezentarea unui asemenea 
scenariu și trage concluzia că cel care l-a încropit are oarecare 
imaginație, dar îi lipsește experiența câmpului de „luptă” din 
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acele zile, unde în proporție de aproape sută la sută nu acționează 
nemijlocit oameni. Iar cei de la trupă știu asta de ceva timp.  

 
Grupa Operativă este din nou în atenția teroriștilor, cei 

din Cetate primind la „foc automat” informații parțial 
adevărate, toate telefoanele fiind ocupate permanent.  

– S-au semnalat trei teroriști la „Tricoul Roșu”, din care 
doi au fost arestați și predați Inspectoratului! 

– Cine comunică? întreabă cineva din Grupă, dar i se 
închide telefonul, părea să fie un „binevoitor”. Ulterior, s-a 
aflat că cei trei arestați au existat în realitate, dar că au fost 
eliberați nu se știa de către cine. 

– Dintr-o Dacie cu numărul... AR 8008, aflată în Pădurea 
Ceala, s-a executat foc spre foișorul din poligon și se îndreaptă 
spre voi, la aeroport, reuși unul de la Grupă care se prezentase 
drept maior, să-l anunțe agitat pe căpitanul Bacalu. Maiorul 
primise vestea, la rândul său, de la o persoană necunoscută și 
abia în acele momente a avut ezitări, întrebându-se cum de nu 
a verificat cine era cel de la capătul firului. 

– Raportez imediat Comandantului, mai aveți ceva de 
transmis? întrebă Bacalu, simțind ezitarea din vocea maiorului, 
dar acesta vorbea cu altcineva aflat în birou, și lăsase telefonul 
departe de ureche, apoi reveni aproape strigând: 

– Luați măsuri de apărare! După care s-a auzit declicul, 
închisese. 

Eliberarea lui Filcaciu din arest 

Maiorul Murad anunță cadrele aflate în acel moment în 
biroul său că împotriva lui Filcaciu s-a comis o nedreptate, 
totul a fost o înscenare. Apoi ordonă maiorului Săcel să-l 
elibereze pe acesta din arest. Căpitanul Cașin, Ofițer cu 
Tehnica auto a Cetății, bun și vechi prieten cu Filcaciu, 
intervenise la Murad pentru a-l ajuta pe acesta să iasă de la 
arest. Cașin era cunoscut de colegii săi din Regiment ca având 
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un caracter integru și pentru că unul dintre criteriile de 
evaluare a omului, era apartenența la Partidul Comunist, 
cadrele îl considerau moderat în ideile privind rolul partidului, 
ceea ce însemna o bună apreciere la adresa lui. Calmul său în 
relațiile cu cei din structura armatei era o calitate apreciată la 
toate nivelurile, acesta având prieteni peste tot, respectul 
șefilor datorându-se și pregătirii profesionale deosebite, dar și 
talentului de a menține relațiile cu aceștia la cele mai 
„interesate” cote. Aceste trăsături de caracter l-au recomandat 
drept un om de încredere, motiv suficient de a fi crezut onest în 
demersul său de a-l elibera pe Filcaciu din arest, niciun ofițer 
neavând obiecții în acest sens. Așa că, Săcel a trecut la 
executarea ordinului lui Murad. 

  
Asupra clădirii Inspectoratului de Interne s-a executat 

foc de armă susținut, din clădirea Liceului Industrial numărul 
11, iar militarii au răspuns cu aceeași hotărâre. Deschiderea 
focului a fost aproape din reflex, aceștia nemaiașteptând 
comanda. Fiecare simțea și reacționa la pericol, după cum îl 
țineau nervii, și era de înțeles acest lucru. Până atunci se 
acumulase un volum incredibil de teamă și frustrare, ceea ce i-
a determinat și pe cei care nu vedeau clădirea liceului, să 
deschidă focul în orice direcție, numai să tragă în dușmanul 
nevăzut. Pe timpul schimbului de focuri, datorită mânuirii 
imprudente a armei, soldatul Pristan, aflat în fața sediului 
Securității, s-a rănit în piciorul drept. Era un exemplu 
edificator a ceea ce însemna pregătirea trupei în ce privește 
instruirea în folosirea armamentului și care explica greșelile în 
mânuirea acestuia.  

 
La Consiliu zbârnâiau telefoanele, ceea ce îl determină 

pe maiorul Iconaru, aflat acolo, chemat fiind la ordin, să ridice 
receptorul. 

– Am observat la hotelul Parc indivizi îmbrăcați în ținută 
militară, dar cu teniși în picioare! Maiorul, fără a întreba cu 
cine vorbește, mulțumește și trece imediat la anunțarea Grupei. 
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Aflându-se despre prezența teroriștilor, ceea ce nu părea 
verosimil din moment ce s-a acționat împotriva lor și au fost 
lichidați, cel de la Grupă ignoră informația. 

 
Asupra Grupei Operative, dar și a Consiliului, se 

pornește o avalanșă de informații venite de la tot felul de 
persoane civile și de la militari, în special cei din structurile de 
conducere, ce primeau-transmiteau de bună credință tot ce 
auzeau, fără a avea timpul necesar pentru verificare. Perioada 
de timp, deși relativ scurtă, a avut darul de a intoxica factorii 
de conducere a armatei, anunțând acțiuni ale „teroriștilor” 
împotriva populației, cu foc executat din mașini, clădiri și alte 
locuri.  

Intrarea în dispozitiv a Ineului 

Detașamentul sosit de la Ineu intră în dispozitiv în 
preajma Consiliului și a Palatului „Cenad”, ocupând poziții pe 
trotuar, pe după copaci și stâlpii de curent. În cursul după 
amiezii, din clădirea CEC au fost capturați doi indivizi 
suspecți, care au fost conduși la Consiliu. După predarea 
acestora, cei nedescoperiți și rămași în podul Băncii sau în 
clădirile laterale în scurt timp au deschis focul cu arme 
automate asupra populației și militarilor, aceasta ducând la 
rănirea prin împușcare a unui soldat din plutonul comandat de 
un căpitan. Militarul a fost internat de urgență la Spitalul 
județean, unde s-a constatat că acesta a fost lovit de un glonț 
diferit de cele folosite de armată, deci tras dintr-o armă 
necunoscută și, după îngrijirile necesare, fiind declarat grav din 
punct de vedere medical, a fost transferat la Spitalul Militar 
Central din București. 

  
Șeful de post dintr-o localitate din zona Apusenilor a 

transmis o informație ciudată prin noutatea sa. 
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– Un locotenent colonel în rezervă a preluat comanda 
unui Pluton de luptători de la Gărzile Patriotice și a trecut la 
apărarea localității!  

Grupa Operativă verifică prezența în zonă a vreunui 
reprezentant al diviziei sau altei entități militare care putea 
ordona așa ceva și constată că hotărârea i-a aparținut în 
totalitate rezervistului, fără amestecul vreunei structuri din 
armată sau Interne. Cei din Cetate au raportat mai sus, 
declinându-și răspunderea. 

– Trenul Timișoara-Arad a fost oprit cu focuri de armă 
trase asupra locomotivei, în zona Aradul Nou, pe podul de fier, 
anunță plutonierul Bălai de la Poștă. 

– Câți sunt implicați? întreabă cineva de la Cetate. 
– Este vorba de doar 3-4 indivizi în civil, preciză 

subofițerul. 
  
Se întețesc focurile de armă în cele mai multe puncte din 

oraș, în general asupra obiectivelor ocupate de armată și, mai 
rar, împotriva populației. Din clădirea Liceului industrial s-au 
tras câteva focuri spre militarii Batalionului 2 Infanterie, aflat 
în fața clădirii Inspectoratului, dar fără a răni pe cineva, din 
partea armatei răspunzându-se cu serii de mitraliere de pe 
TAB, vizând în special podul școlii. 

– Măi, nu știu cine a dat ordin să nu se folosească 
mitralierele de 14,5 mm, dar ideea a fost bună, spuse relaxat 
unul dintre ofițerii ce apărau Inspectoratul. 

– Ai dreptate! 
– Am fi avut de suferit cu toții!  
Apoi, îi trecu prin minte că două ar fi fost neajunsurile 

folosirii armamentului de calibru 14,5 mm, unul viza efectele 
asupra oamenilor și stricăciunile serioase aduse clădirilor, iar 
al doilea, ar fi înveninat „relațiile” cu teroriștii, prin efectele lor 
mortale, reciproca fiind ușor de înțeles.  

– Pare ciudată interpretarea, dar, sincer să fiu, sunt de acord!  
Cel care a răspuns s-a gândit la așa-zisele relații cu teroriștii 

și grija de a nu-i deranja cu ceva mai mult decât ar fi cazul. 
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– Trebuie să adaug că ideea este valabilă atâta timp cât 
nu afectează viețile oamenilor, încercă celălalt o explicație, un 
fel de a „drege busuiocul”.  

 Televiziunea armatei – conștiința trează 

Colonelul Arlea de la Emisiunea „Pentru Patrie” a 
Armatei se interesează de colonelul Ceucă, redactor la acel 
compartiment. Maiorului Săcel îi încolțește ideea interesului 
televiziunii pentru culegerea unor informații inclusiv a 
imaginilor derulării acțiunilor de preluarea puterii. Același 
gând îi vine colegului său din Grupă. 

– Ce vor ăștia, să fie conștiința noastră trează? Vor să ne 
aibă sub obiectivul aparatului de filmat? 

– Mi se pare normal, pe de o parte urmăresc să fie în pas 
cu noutățile zilei, pe de altă parte sunt conștienți de valoarea 
crescută a informațiilor în viitorul apropiat, ironiză maiorul. 

– Bine, bine, dar crede-mă, că nu voi fi în apele mele 
știind că mă urmărește cineva! 

– Nici mie nu-mi vine la îndemână, dar mai mult mă 
îngrijorează folosirea materialelor filmate împotriva noastră 
dacă va fi cazul, spuse Săcel cu gândul la numărul celor veniți 
din capitală. Știa că aceștia erau în număr de cinci persoane, 
dar cu un mare bagaj de aparatură specifică, aveau la ei într-un 
recipient sub formă de cilindru lung de aproape un metru, cel 
puțin zece role de film în carcasă de aluminiu. Și-a amintit 
discuția avută cu Horga când acea echipă a sosit la hotelul 
Parc. 

– I-am văzut când coborau din autobuzul aeroportului 
trăgând din greu de bagaj, a remarcat atunci prietenul său. 
Prima grijă a fost pentru Săcel să afle cine i-a trimis și cu ce 
scop, iar Horga, cunoscând din discuția cu aceștia amănunte, a 
încercat să-i dea un răspuns. 

– Au venit la indicația lui Ilie Tăbăcescu după începerea 
tulburărilor la Timișoara. 
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– Și cum au sosit abia ieri? 
– Păi, nu știi? Din 16 decembrie până ieri au filmat 

consumând trei role acolo, apoi, la prima ocazie, au decolat 
spre noi, preciză Horga. 

– A fost doar o coincidență sosirea cu același avion în 
care au fost și generalii?  

Horga a făcut o ușoară grimasă tușind ușor, fără a spune 
ceva, lăsându-l pe Săcel să creadă ce vrea, lucru care l-a 
nedumerit pe acesta. Atunci maiorul a bănuit că prietenul său 
știe mai mult decât vrea să spună și renunță, hotărât ca în viitor 
să găsească singur răspunsurile. 

 
Căpitanul Roateș a primit ordin să restructureze 

dispozitivul tancurilor, astfel încât cele care erau în afara zonei 
infanteriei, să ocupe alte poziții, integrându-se în sistemul de 
apărare a acesteia. Ofițerul a luat măsuri pentru refacerea 
sistemului de observare și de foc, a ordonat închiderea 
obloanelor de acces în tancuri, punând în aplicare cele 
ordonate. Preocuparea pentru refacerea sistemului de foc a fost 
dusă la perfecțiune, astfel s-au precizat sectoarele de tragere 
pentru fiecare piesă, insistându-se pe focul încrucișat, și o bună 
colaborare cu infanteria pentru asigurarea flancurilor proprii. 
Doar asta este „meseria” unui militar, chiar dacă este pace, și 
deocamdată nu se putea vorbi în termeni preciși despre așa 
ceva. 

Nimeni nu a simțit lipsa „tătucului“ 

Prin revenirea lui Iscusitu la Televiziune se clarifică, în 
cele din urmă, misterul privind cuplul Tăbăcescu, 
confirmându-se arestarea acestora. Cei din sală, privindu-se 
întrebător, caută explicații la ciudata dispariție a celor doi. 

– Mă întreb unde l-au „ascuns”? spuse intrigat un ofițer 
din Grupă. 
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– Posibil să-l fi strâns cu ușa, să spună unde a ascuns 
banii, aruncă răspunsul colegul ofițerului, dând glas 
preocupărilor privind sumele uriașe vehiculate că ar fi fost 
furate. 

– Cred că da, pentru că îmi pare imposibil să ai întreaga 
putere și să nu știi unde sunt cei doi! 

– Ce prostie să ți se propună fuga în America, să te 
aștepte avionul și tu să refuzi! 

– Ai dreptate, chiar dacă i-am urât metodele, preferam să 
scape, decât..., ezită să mai spună ceva ofițerul cu gândul la 
pedeapsa capitală. 

Orice ar fi fost, un fapt era de necontestat, Tăbăcescu a 
fost absent câteva ore bune pentru noi, cei mulți, dar nu și 
pentru cei din noua conducere. Armata, în întregul ei, nu a 
simțit nicio clipă lipsa Conducătorului, ceea ce lăsa de înțeles 
că structurile acesteia nu au fost afectate deloc, că s-a produs 
doar o tranziție, evitându-se vidul de putere.  

 
Se trage în diferite puncte din oraș. În jurul orei 17.30 

Săcel discută cu Șeful Transmisiunilor despre organizarea unor 
legături telefonice cu dispozitivele din teren și cu punctele de 
comandă a subunităților din cazarmă. Echipa fraților Pavici de 
pe stația radioreleu, deja consacrată unor misiuni ad-hoc, a 
primit ordin să realizeze circuitele telefonice cu Punctele de 
comandă, Parcul Auto, Depozitul de Carburanți Serviciile 
Unității. 

Apoi, cei doi trec în dispozitiv de apărare pe biută, 
deasupra porții nr. 2 de pe latura de nord.  

Săcel organizează cooperarea 

Din ordinul comandantului, Săcel organizează asigurarea 
acțiunilor de luptă și cooperarea pentru o altă noapte ce se 
anunța fierbinte.  
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Astfel, la scurt timp, transmite cadrelor adunate în sala 
tactică o Dispozițiune de Luptă adaptată la situația de fapt și 
având în vedere experiența acumulată în decursul ultimelor 
zile. A avut în atenție ca primă urgență modul de executare a 
focului asupra avioanelor și elicopterelor, respectându-se cu 
prioritate ordinele primite de la Grupa de Coordonare. De 
asemenea, a accentuat pe organizarea cercetării terestre și 
aeriene de către efectivele nespecializate, antrenarea trupei în 
folosirea mijloacelor de ochire și tragere pe timp de noapte, 
acolo unde existau, inclusiv a celor improvizate, iar datorită 
instruirii precare și a slabei dotări tehnice, să se folosească 
metodele simple pentru mascarea militarilor, inclusiv a 
schimbării locașului de tragere în care a fost pe timp de zi, 
pentru a nu fi reperat. Să se aibă în vedere obținerea 
informațiilor prin folosirea patrulelor între obiectivele avute în 
responsabilitate și paza acestora; scotocirea punctelor din care 
s-a tras anterior și filtre serioase la punctele de acces spre 
obiectivele militare; autovehiculelor să li se schimbe 
dispunerea, să fie mascate, iar paza întărită. În scopul evitării 
deschiderii focului asupra trupelor proprii, s-au făcut precizări 
privind semnalele de recunoaștere și de cooperare între tancuri 
și infanterie. Printre altele, Săcel a repetat ca pe oblonul 
deschis la TAB-uri sau pe parbrizul autovehiculelor să se 
marcheze un pătrat alb de 20/20 cm, să se folosească tricolorul 
pus la vedere pe timp de zi, noaptea luminile de poziție să fie 
aprinse continuu, iar la întâlnire să se alterneze cu faza lungă. 
Recunoașterea prin parolă și răspuns va fi precedată de somația 
dată prin voce, urmată de foc de armă în plan vertical, urmată 
de parola de la acel moment. Comandantul a ordonat ca 
„Secretul” să se întocmească de maiorul Săcel și să se schimbe 
aleator, mai des pe timp de noapte. Se interzice consumul de 
alimente din alte surse decât cele primite prin serviciile proprii. 
Apa potabilă se va consuma numai de la rețea și se verifică 
zilnic, cerând rezultatul analizelor efectuate de către 
laboratorul orașului. În încheiere, Săcel propune 
Comandantului folosirea rețelelor de sârmă puțin vizibile, în 
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zonele mai vulnerabile, pe unele direcții mai puțin apărate. 
Acesta aprobă, iar Șeful Geniului, maiorul Barneș, primește 
ordin de punere în aplicare în cursul zilei următoare. În cadrul 
cooperării cu cei de la Gărzi, Barneș, împreună cu ofițerul 
genist de acolo, execută verificarea la minare a tuturor 
mijloacelor de transport de la Întreprinderea Județeană de 
Transporturi Locale, cu scopul de a preveni accidentele cu 
caracter terorist. 

Se încheie acțiunea de la hotel 

După încheierea acțiunii la hotelul Parc, căpitanul de la 
Antitero, de față la discuția despre arestarea generalilor în tren, 
își dă seama că va trebui să dea unele explicații privind așa-
zisa neinformare a sa și despre faptul că a acționat inutil acolo 
în hotel. 

– Aș dori să fim sinceri, am convingerea că ai știut 
dinainte despre părăsirea hotelului de către generali și totuși ai 
executat acea mascaradă, îl chestionă Horga privind la el cu 
mult calm. 

– Ideea era că generalii au venit cu 16 însoțitori despre 
care credeam că sunt în hotel, deci prezentau un pericol real, 
acesta fiind mobilul care m-a determinat să acționez, spuse 
căpitanul, fără a confirma că a știut despre plecarea celor doi. 
Pentru un neavizat, acest argument părea verosimil, dar pe 
Horga nimeni nu-l putea duce de nas, avea experiență cu 
oamenii.  

Maiorului, care și-a dat seama că a fost manipulat, nu-i 
rămânea altceva de făcut decât să îi acorde pe mai departe 
încrederea sa, și asta până vor depăși momentul. Probabil că 
generalii i-au comunicat căpitanului prin stația radio aprobarea 
acțiunii de la hotel, cu scopul de a distrage atenția de la locul 
unde se aflau ei și oamenii lor. Posibil ca acel „am înțeles” spus 
în stație de către căpitan, să fi fost confirmarea că va executa 
ordinul primit de la generali, își încheie maiorul acel gând. 
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Scotocirea clădirilor. Moartea lui Gerber 

S-a executat foc dinspre Bancă asupra Consiliului, o 
primă constatare era că s-a tras din nou din podul clădirii. Cei 
din Consiliu, exasperați, în frunte cu Vlasiu, au dorit să rezolve 
această problemă, ca urmare s-au sfătuit între ei și, la 
propunerea unor ofițeri, pleacă în misiune locotenentul-major 
Duma de la Gărzile patriotice cu o echipă de trei revoluționari, 
avându-l și pe Nae, care, după mari ezitări din partea liderului, 
primește în sfârșit armament și muniție, știindu-se că el știa să 
le folosească. În atenția lui Duma a fost podul Băncii, dar și 
alte clădiri apropiate, unde s-a semnalat prezența unor 
persoane suspecte sau acțiuni cu folosirea armelor.  

La aceeași oră a fost capturat, de către militarii de la 
Ineu, un individ suspect de 25-30 de ani, ce părea drogat și 
care a fost predat la Consiliu. Apoi i s-a pierdut urma după 
demersurile făcute pentru predarea acestuia la Miliție. 

 
Săcel a verificat ocuparea poziției pe podul Micălaca de 

către plutonul de infanterie comandat de căpitanul Stegar, 
împreună cu tancurile din flancul stâng al dispozitivului. 
Privind soldații culcați direct pe asfaltul pătat de motorina 
mașinilor, se gândea cu tristețe la pericolul care-i pândea având 
doar masca contra gazelor ca parapet împotriva gloanțelor. Se 
lăsase un frig tăios și, datorită curenților de aer din toate 
direcțiile, unii şi-au ridicat gulerul mantalei peste urechi.  

– Aprobă să-și lase jos clapele căciulilor, spuse în treacăt 
Săcel, pentru a nu fi considerat prea „moale” cu trupa. 

– Am înțeles, răspunse căpitanul cu un zâmbet ironic. 
Știa cât de important era ca oamenii să aibă urechile libere, 
numai așa puteau auzi zgomotele din jur. Săcel înțelegea, la 
rândul lui, că așa este, dar că totul este o încercare de păstrare a 
„poziției” în fața propriilor ostași, și că, de fapt, nu ar fi fost 
treaba lui, așa că se îndepărtă cu pași apăsați, încercând să se 
încălzească.  
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Activitățile din Consiliu se derulau într-un ritm alert, 
toată lumea fugea de acolo-colo, birourile înțesate de telefoane 
nu permiteau celor care răspundeau să se înțeleagă între ei. 
Agitația și tonul ridicat al vorbitorilor crea un tablou 
suprarealist completat de limbajul eliberat de inhibiții, fumul 
țigărilor estompa pe alocuri detaliile creindu-i privitorului 
șansa de a-și exprima cu libertate deplină schimbările continui 
imaginate.  

În cabinetul fostului Primar erau câteva persoane, unele 
ocupate să răspundă la apeluri, iar altele puse pe taifas, intrau 
și ieșeau continuu tot felul de indivizi, nu mereu aceiași, 
oricum, nu se cunoșteau între ei. Din când în când, se auzeau 
focuri de armă izolate, dar fără a se distinge dacă aparțineau 
teroriștilor sau apărătorilor din Consiliu, se putea crede orice, 
dar, din rutină, nimeni nu le mai dădea importanță. Tânărul 
revoluționar Gerber, care luptase alături de doi ofițeri din 
Statul Major a Gărzilor, ședea în dreptul geamului cu fața spre 
parcul dinapoia Consiliului și, preocupat, scria de zor într-un 
caiet „dictando”. Auzind glasul lui Vlasiu pe hol, se ridică 
brusc, luând caietul de pe masă și se apropie de acesta, ezitând 
o clipă la vederea lui Văsâi, care îl însoțea, și pe care nu îl 
cunoștea.  

– Domnule Vlasiu, am să vă spun un lucru foarte 
important, spuse aproape strigând tânărul. Liderul avea o 
părere bună despre acel tânăr, i s-a părut un om cinstit prin tot 
ce a făcut alături de ei în stradă. Din păcate, agitația din 
Consiliu în acel moment nu i-a permis să stea de vorbă cu el. 

– Bine, vorbim!  
Vlasiu și-a propus să stea neapărat de vorbă cu acel tânăr 

care i-a fost alături încă din 21 decembrie, după ce rezolva 
problema în curs.  

Gerber, înțelegând situația, s-a retras plin de încredere în 
sala unde lucrase până atunci și i se păru ciudat că nu mai era 
nimeni acolo, iar luminile erau stinse peste tot, era întuneric 
beznă. 
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Simțind o teamă inexplicabilă și dorind să se elibereze 
de momentul stresant, își scoase țigările, încercând de câteva 
ori să-și aprindă una. Focul de armă a fost auzit relativ slab, nu 
se putea localiza de unde a venit, apoi s-a făcut liniște pentru 
câteva clipe. Un urlet terifiant a spart liniștea, făcându-i pe cei 
care l-au auzit să umple holul și să se îngrămădească în ușa 
sălii. A apărut și Vlasiu, chemat de urgență de cineva dintre 
revoluționari.  

Liderul a privit scena înfiorătoare din camera unde se 
afla Gerber și nu avea nicio explicație cu privire la împușcarea 
tânărului. Câțiva stropi de sânge pătau masa, iar pe fața lui 
Gerber o dâră incredibil de mică începea să se usuce. I se 
înmuiară picioarele și se sprijini de colțul mesei. S-a 
învinovățit de faptul că nu și-a făcut timp ceva mai devreme să 
asculte ce avea de spus, poate în felul acesta nu s-ar fi petrecut 
nimic rău. Un lucru era sigur, amândoi au fost preocupați de 
situația în care au fost puși de către teroriștii din oraș, 
presupunea că Gerber a avut o anumită rezervă referitor la 
unele persoane intrate în Consiliu odată cu mulțimea și pe care 
dorea să i le spună. Vlasiu a făcut o rapidă investigație, atât cât 
îi permitea situația, cerând păreri celor din jurul său, care mai 
mult din auzite au avut câte ceva de comentat. 

– Cred că s-a tras dinspre Parc! 
– Aiurea, dimpotrivă dinspre Bancă!  
– Ai dreptate, dar cum explici direcția glonțului de sus în 

jos, dinspre interior spre exterior! 
– Păi cum vine asta? Doar s-a tras din exterior! 
– Poate că a fost împușcat din interior, îi veni subit ideea 

unuia. 
– A, gaura din geam a fost făcută ulterior... asta trebuia 

să credem noi?! Mamăăă! 
– Da, măi, este mai mult decât verosimil! 
– În plus, împușcarea avea legătură cu ordinul de a se 

stinge luminile în Consiliu! Și interdicția de a nu se aprinde 
țigara..., parcă totul era regizat!  

– Pare greu de înțeles, dar așa este! 
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Vlasiu a ascultat cu atenție acele păreri ciudate și nu-i 
rămânea altceva de făcut decât să analizeze mai târziu situația. 
I-a rămas în minte părerea cu focul tras din interior și înclina să 
creadă în această posibilitate. Și asta în ideea că dacă orificiul 
ar fi fost făcut din exterior, ar fi fost mai sus la nivelul capului 
lui Gerber, dar, în realitate era foarte jos, lucru inexplicabil.  

Vlasiu a rămas cu convingerea că tânărul a avut unele 
informații importante, pe care dorea să le pună la dispoziția 
noii conduceri. Iar cei interesați au făcut tot ce era posibil de a 
înlătura această posibilitate.  

După ieșirea liderului, cei doi revoluționari care 
amuțiseră după ce au tras acea concluzie terifiantă despre 
moartea lui Gerber, au reluat discuția, de data aceasta fără 
martori. 

– Te-ai prins că toți s-au ferit să spună adevărul întreg? 
– Nimeni nu a amintit despre cei doi de la Gărzi! 
– Alături de care a luptat...!?  
– Da, este posibil să se fi confesat față de ei! 
– A fost un om drept și prea sincer, i-au câștigat 

încrederea! 
– Exact, așa au aflat despre cele înscrise în acel 

„dictando”! 
– Din păcate, suficient ca să-l suprime, încheie îngrijorat 

unul dintre cei doi, privind în jur dacă nu cumva au fost 
ascultați. 

– Da, măi, caietul a dispărut, de fapt ăsta era scopul!  
Deși Salvarea a fost solicitată imediat, ea a venit abia 

spre dimineață, timp în care Gerber i-a părăsit definitiv pe 
prietenii săi.  

Doctorul Brena de la Maternitate, care a fost alături de 
revoluționari din momentul intrării acestora în Consiliu, l-a 
vegheat toată noaptea, apoi l-a însoțit până la Spitalul 
Județean. A fost rugat de către medicul-legist să asiste la 
autopsie, ca martor de la fața locului. Acest fapt i-a înlesnit 
descoperirea a două găuri de glonț în corpul lui Gerber, al 
doilea tras din spate, dar rămas în corp, în dreptul inimii.  
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La revenirea în Consiliu, doctorul Brena a povestit cu 
„inocența” omului neobișnuit cu vicleniile vieții, tot ce a 
descoperit la autopsie.  

– Păzește-te de unii care te-ar putea avea la suflet, îl 
avertiză cineva dintre cei prezenți la destăinuirile sale.  

Un alt revoluționar, a cărui vârstă presupunea mai multă 
experiență de viață, dar și mai multă teamă inoculată de 
regimul comunist, îi dădu, ca într-o doară, un sfat. 

– Ăștia nu te vor ierta ușor, fii cu ochii în patru, dar 
doctorul părea sigur că de la un timp lucrurile se vor liniști și 
viața va decurge fără răzbunări.  

Tancurile împotriva Gai-ului 

Se înserase bine când la Gai s-a primit informația 
prezenței în zonă a unei coloane de tancuri, a cărei componență 
era de valoarea unei Divizii, ceea ce, după părerea lui Aristică, 
era imposibil, mult peste așteptări. Conștient de exagerarea 
făcută, totuși, Aristică ia pericolul în serios pentru că nu era în 
măsură, ca genist, să facă aprecieri în acest sens. Coloana, 
credea el, s-a format spre ieșirea din Arad, după barieră și avea 
intenția de a ocupa cazarma.  

Comandantul a luat măsura de a întări latura dinspre 
cartierul Gai, prin concentrarea pe acea direcție a tuturor 
pieselor antitanc de care dispunea în acel moment. Desigur, era 
vorba de arme antitanc portative, mai puțin eficiente împotriva 
tancurilor, cu condiția ca impactul grenadei să fie 
perpendicular pe blindajul lateral sau dinapoi al tancului, dar 
cine putea garanta această posibilitate. Cu aceste AG-uri nu s-a 
executat decât o singură ședință de tragere cu militarii de ciclul 
doi, puțini la număr în etapa trecută. Deci nu se putea vorbi de 
formarea la aceștia a deprinderilor consolidate, ceea ce era de 
natură să-l îngrijoreze pe Aristică. 

Trecuseră 10-15 minute și toți au perceput cum, dintr-o 
dată, solul a început să se cutremure, iar zgomotul motoarelor 
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se auzea din ce în ce mai tare, ceea ce i-a convins de realitatea 
informației primite. 

Comandanții aflați în prima linie au început să perceapă 
„evoluția” coloanei pas cu pas: la început, uruitul motoarelor, 
apoi luminile farurilor, strigăte ce păreau a fi comenzi. Aristică 
aștepta cu îngrijorare momentul atacului, în același timp, 
schimbând câteva cuvinte cu unul dintre subordonații înapoiați 
în unitate. Cel sosit, mirat de agitația comandantului, îl întreabă 
pe acesta care este motivul și primește un răspuns halucinant. 

– Nu știi? Am informația de la Divizie că se așteaptă un 
atac masiv cu tancuri! 

– Dar nu este vorba de niciun tanc, ci doar de o mulțime 
de TIR-uri care vor forma o coloană pentru a se deplasa spre 
graniță, afirmă cu convingere subordonatul său.  

– Hai, lasă-mă! Ești sigur că nu este niciun pericol? 
– Am vorbit cu șoferii când am trecut pe lângă ei! 
Oricine s-ar fi așteptat ca agitația care l-a cuprins să-l 

demobilizeze pe comandant, dar, dimpotrivă, reacția sa a fost 
una profesională. Cu mult calm, a anunțat prin orice mijloc 
posibil, ca cei din dispozitiv să afle în cel mai scurt timp 
despre calmarea situației și să nu se deschidă focul. Câteva 
aruncătoare antitanc AG-7 aveau pregătite „loviturile” și, mai 
mult de atât, două dintre ele au reușit să introducă muniția pe 
țeavă. Aristică se gândea cât de aproape a fost să declanșeze un 
bombardament cumplit, ce putea rade de pe suprafața 
pământului acele TIR-uri, cu oamenii lor cu tot, și asta datorită 
dezinformării venite prin Divizie. Efectul a fost cel scontat de 
Aristică, deși toți se așteptaseră la ce era mai rău, coloana de 
TIR-uri a trecut fără incidente, evitându-se o tragedie, spre 
satisfacția tuturor. Au urmat noi momente de emoție, când s-a 
trecut la dezamorsarea loviturilor AG-urilor, puțini dintre 
militari fiind pricepuți la asemenea treabă. 

– Stai, prima dată dezamorsează, strigă aproape cuprins 
de panică unul dintre ofițeri, trecând personal la dezamorsare, 
apoi, adresându-se unui caporal, îi ceru să aducă mai aproape 
lada pentru încărcăturile de inițiere. 
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– Aprobați să dezamorsez cealaltă „lovitură”, ceru 
caporalul, dar fără să aștepte răspunsul, a trecut la executare. 
După dezamorsare, întinse lovitura militarului ce era cu AG-ul 
pe umăr, care, având o mână ocupată, a scăpat corpul grenadei 
cu focosul în jos, cei din jur, cu excepția recruților care nu 
înțelegeau pericolul, încremenind de spaimă. Norocul tuturor a 
fost că focosul s-a lovit de pământul proaspăt săpat al locașului 
de tragere. Cu tot frigul care se înstăpânise în acea seară, 
instantaneu fețele celor implicați au devenit lucioase de 
transpirație, iar încordarea devenise maximă. Ofițerul și-a dat 
seama că trebuie să aducă liniștea în sufletele militarilor, așa 
că, pentru a-i scoate din șocul suferit, se adresă acestora cu un 
calm pe care nici el nu și-l recunoștea. 

– E-n regulă, hai să ne ocupăm de adâncirea locașelor de 
tragere!  

Coborându-i cu „picioarele” pe pământ și lăsând a se 
înțelege că ce a fost a trecut cu bine, a considerat fără rost orice 
dojană. Și apoi, cel mai puternic dascăl a fost experiența trăită, 
știa că nu se va mai repeta o asemenea greșeală.  

– Dacă după o asemenea experiență pe câmpul de luptă 
ești în viață, se spune că îți rămâne opțiunea să devii un răcan 
adevărat, nu se putu abține ofițerul, având satisfacția de mult 
timp așteptată de a o împărtăși militarilor. Ai lui nu se vor mai 
teme de gloanțele ce îi vor căuta, vor ști să se ferească din 
calea pericolelor și asta îi era suficient.  

 
Trecuse de ora 21.00 și din nou curg diverse informații, 

ba despre bomboane otrăvite aruncate din mașini pe itinerariul 
Pâncota-Arad sau apariția în aceeași zonă a lui Filcaciu cu 1 
AR 831, apoi despre elemente teroriste care au executat foc 
asupra Unității din Gai, pe latura de est și sud a unității. S-a 
mers până la descrieri fanteziste privind constituirea 
elementelor teroriste din grupuri de 2-3 indivizi, ca urmare, 
Gai-ul răspunzând cu foc și împiedicând pătrunderea 
teroriștilor în unitate. 
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Se aude, în cele din urmă, informația așteptată de ceva 
timp despre decolarea elicopterului din pădurea Ceala, ceea ce 
a readus pe tapet subiectul cu corpurile însângerate și târâte 
printre copaci. 

La Pecica, locuitorii au înștiințat unitatea despre 
acțiunile care păreau cu scop de cercetare ale unor elicoptere 
care zburau la joasă înălțime. Din nou, Gai-ul intră în vizorul 
teroriștilor. 

– Vă avertizez că trenul-motor Arad-Pecica va fi plin de 
teroriști și, în momentul ajungerii în dreptul cazărmii, va 
deschide focul asupra voastră, este anunțat Aristică de către o 
persoană necunoscută. Șocul primit era atât de mare, încât 
acesta nu a pus la îndoială nicio clipă informația primită, 
punând totuși o întrebare.  

– Când se va întâmpla?  
Comandantul cunoștea orarul de trecere a trenurilor, dar 

voia să fie pregătit pentru o eventuală schimbare de mers. 
– În cursul serii! veni un răspuns lipsit de precizie, 

moment în care îi veni ideea care avea șanse să salveze 
situația.  

A luat legătura cu Șeful Gării și, folosindu-se de stilul 
autoritar manifestat în ocaziile periculoase, i-a adresat acestuia 
cuvinte grele. 

– Vă avertizez să anulați această cursă, altfel veți purta 
întreaga răspundere a consecințelor, iar eu nu voi ezita să 
folosesc forța, a încheiat Aristică amenințător. 

 
La ora semnalată s-a auzit fluieratul locomotivei băgând 

spaima în militarii lui Aristică. Aceștia erau în dispozitivul de 
apărare, pregătiți să acționeze, așteptau doar comanda de 
deschiderea focului, dar aceasta nu a mai venit, din simplul 
motiv că trenul nu a apărut, evitându-se un posibil măcel. Ciudat 
a fost că nimeni nu s-a întrebat despre sursa acelui fluierat. 

 
Ultimele ore petrecute în Arad de către cei de la Ineu au 

trecut într-o aparentă liniște, singura deosebire că pe timp de 
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noapte au fost supuși, ca de altfel toate unitățile, unor 
informații false care i-au ținut din nou în „priză”. Agenții lor, 
pentru că nu exista o legătură directă cu cel din Consiliu aflat 
la telefon, alergau în toate direcțiile cu ordinele ținute în minte 
și apoi transmise șefilor acestora. Toată această șaradă s-a 
derulat preț de câteva ore, fără a se lua contact cu adversarul 
sub nicio formă.  

Cu aproape două ore înainte de miezul nopții, 
Detașamentul de la Ineu a primit, în cele din urmă, ordinul de 
retragere în Garnizoana de reședință. 

 
Plutoanele 2 și 3 teriști-Cetate ajung în cazarmă, fiind 

înlocuite în cursul serii din dispozitivul dinapoia Consiliului de 
către militarii TR de la Lipova. 

Noi misiuni pentru Gai 

Aproape de miezul nopții, cu precizia-i cunoscută, 
generalul Pușkin îi transmite lui Aristică ordinul ca un 
Detașament de la unitatea sa să se deplaseze la podul de cale 
ferată de peste Mureș din nord-estul Cetății. Misiunea acestuia 
era deminarea podului și asigurarea pazei. 

Răspunderea conducerii Detașamentului îi revine 
maiorului Ananie, care, în timp foarte scurt, ajunge la 
obiectivul stabilit și constată că acolo nu este nimic deosebit.  

– Podul nu este în pericol, nu am găsit nicio urmă de 
exploziv atașat de vreo structură a acestuia, raportă ofițerul 
Comandantului. 

– Ai luat ceva măsuri? 
– Am ordonat dispunerea oamenilor în dispozitiv de 

pază cu...! 
– Detaliile îți aparțin, îl opri Aristică pe Ananie, având 

aversiune față de tendințele de tutelare a subordonaților. 
Maiorul Ananie a luat măsuri de asigurare a subunității, 

plasând majoritatea efectivelor pe centrul dispozitivului, iar 
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două echipe pentru asigurarea flancurilor, cu scopul prevenirii 
atacului prin surprindere, apoi îi lăsă pe subordonați după un 
program de voie.  

 
Săcel a controlat dispozitivul de luptă la Compania 3 

Infanterie, la care a apreciat luarea măsurilor pentru executarea 
focului pe timp de noapte, inclusiv prin folosirea mijloacelor 
improvizate, reperând din timpul zilei direcțiile deja cunoscute 
de unde s-a executat foc în noaptea precedentă. Apoi, urmând 
un gând al său mai recent, maiorul consideră necesară 
instalarea unui Post de observare pe zidul Cetății, pe biuta de 
pe latura de sud-est, pentru a preveni strecurarea prin 
surprindere înspre Parcul auto a unor elemente care în cursul 
nopții anterioare au executat foc de armă. A luat trei militari de 
la Compania Stat Major, a urcat pe biută cu ei și, apoi, 
strecurându-se târâș prin iarba umedă, i-a instalat în Post. Doi 
dintre ei făceau parte dintre sportivii unității, oameni căliți și 
rezistenți. A studiat terenul, felicitându-se că de data aceasta 
binoclul cu infraroșu, de care nu se despărțea pe timp de 
noapte, i-a folosit din plin, descoperise pe terenul din 
vecinătatea parcului auto lucirea unor tuburi de cartușe. Și-a 
propus ca a doua zi, când se va lumina de ziuă, să verifice la 
fața locului cele observate. O echipă de doi militari conduși de 
Comandantul plutonului de transmisiuni, a instalat o legătură 
telefonică, întinzând cablul până în biroul Comandantului, 
pentru ca Săcel să poată comunica direct cu postul. În cursul 
nopții focurile de armă din direcția presupusă de Săcel asupra 
postului de observare l-au determinat pe acesta să se deplaseze 
acolo și să constate, nu fără uimire, că, într-adevăr, se trage, 
dar fără a observa siluetele trăgătorilor, numai flăcările la gura 
țevii erau vizibile. Acest fapt i-a întărit părerea că acolo s-au 
folosit dispozitive de imitare a focurilor de armă, comandate de 
la distanță. 
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Duminică 24 Decembrie 

Combinatul chimic 

La scurt timp după miezul nopții, liniștea ce se așternuse 
asupra Combinatului Chimic din Vladimirescu a fost întreruptă 
de zgomotul unui elicopter care se rotea la înălțime mică prin 
fața clădirii de birouri, iluminând cu reflectorul ferestrele. 
Brusc, s-a întrerupt curentul în tot perimetrul, iar aparatul se 
opri la punct fix deasupra terenului aflat în beznă. Pe ușa 
glisantă se desfășură spre sol o frânghie pe care au coborât 
două siluete, apoi a treia cu o raniță imensă în spate, reușind cu 
greu să se descurce.  

– Încolăcește frânghia cu picioarele, frânează, măăi! 
strigă primul ajuns pe sol care ținea de frânghie, dirijându-l pe 
tehnicianul echipei. 

– Ăsta cade, comentă alert celălalt, în timp ce lua poziția 
de tragere în genunchi cu fața spre clădire. Cei doi l-au 
așteptat, ajutându-l cu bagajul, apoi s-au îndreptat în fugă spre 
tancul de amoniac, trebăluind de zor prin preajma lui. Fulgerări 
de lanternă decupau imagini neclare pentru cei din clădire. 
Vântul se înteți șuierând printre palele elicei, care se roteau 
încet, biciuind la fiecare rotire fulgii răzleți care estompau 
imaginea, iar strigătele celor trei se auzeau în valuri, mai 
ridicate sau coborâte. Reflectorul elicopterului continua să-i 
orbească cu lumina puternică pe cei din clădire.  

– Depărtați-vă de geam, strigă unul dintre ofițerii care a 
lucrat cândva la escadrila de IAR-330 din Timișoara, deci 
cunoștea pericolul pe care-l reprezenta, printre altele, 
armamentul de bord. Devenise aproape paranoic, agitându-se 
și aștepta ca în orice clipă să se deschidă focul asupra lor. 
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Dinspre șoseaua asfaltată s-au observat farurile unui 
autovehicul care a intrat pe drumul către clădire și se apropia 
încet, spre marea bucurie a militarilor aflați în pază care știau 
că le vin ajutoarele cerute de la Cetate.  

– Să nu tragă nimeni! se auzi vocea fermă a ofițerului 
mai mare în grad, pe care-l cunoșteau cu toții ca fiind Secretar 
de partid, undeva. 

– Eu am arma pregătită, trag? insistă caporalul, sperând 
că va primi aprobarea. 

– Ești surd? Nu! veni un răspuns furios când ofițerul 
întâlni privirea speriată a gradatului. Se gândi că cel în cauză 
nu auzise ordinul ori era bulversat de situația cu amoniacul, 
știa el că în caz de explozie ar fi dezastru, fără a înțelege, 
credea ofițerul, ce însemna acest lucru. Dar, de fapt, caporalul 
lucrase în Combinat și știa că eliberarea masivă a gazului în 
caz de defecțiune putea provoca o explozie, iar un procentaj 
mic în aerul inspirat producea moartea în maximum o oră. 
Deci, pentru locuitorii Aradului, constituia un pericol real. 
Între timp, inginerii chimiști se agitau pe la geamurile clădirii. 

– Vrem arme! strigau aceștia, îngroziți de pericolul care 
îi pândea. Ofițerii ignorau asemenea cereri, considerând că 
lucrurile ar fi scăpat de sub control și s-ar fi instalat haosul. 

– Liniștiți-vă, ne vin ajutoare! interveni cu voce ridicată 
căpitanul Ailiesei, chimistul de la Gărzi, punând, ca de obicei, 
accent pe menținerea calmului. Toți priveau pe geam la ușoara 
fulguire ce estompa imaginea din preajma tancului de amoniac. 
Acolo s-au întețit strigătele și, lăsând la o parte ceea ce 
intenționa să facă, echipa celor trei teroriști o luă la fugă spre 
elicopterul care cobora la sol, între timp, turația palelor 
devenind un vuiet asurzitor.  

– Urcă primul, răcni cel mai înalt din echipă către cel din 
mijlocul formației. Acesta nu-i răspunse, mărind pasul. 

– Arma a rămas acolo, urlă din răsputeri tehnicianul ca 
să fie auzit. Ducea cu greu ranița atârnată pe umăr. Uitase că 
arma rabatabilă era înghesuită printre lucruri, dar cel care 
comanda echipa, fiind convins că totul este în regulă, își roti 



 

152 
 

energic brațele ca un fel de „Pas alergător”, încurajându-l. 
Ușile nu apucară să se închidă când elicopterul se desprinse de 
sol, făcând un tur înclinat, ca de salut, către cei din Combinat 
și dispărând în noapte. 

Curentul a revenit în mod ciudat, ceea ce l-a determinat 
pe ofițerul mai mare în grad să exclame cu convingere. 

– Cineva dintre noi a făcut asta, un om „vândut”, privind 
apoi îngrijorat în jur. 

Nu l-a auzit nimeni, ceea ce l-a bucurat, îi scăpase fără 
control remarca incriminatoare și putea să-l coste. 

Ocupanții clădirii, scoși din beznă, au observat că 
autovehiculul sosit era un camion militar încărcat cu luptători 
de la Gărzi în uniforma specifică, dar fără arme, și câțiva 
militari înarmați. S-a trecut în scurt timp la organizarea pazei 
tancului de amoniac la care a participat genistul din Cetate și 
Ailiesei. După ce maiorul a dat undă verde din punct de vedere 
genistic pentru apropierea de tanc, îngrijorarea celor doi s-a 
adâncit, amândoi având îndoieli cu privire la constatarea 
ciudată că cei veniți cu elicopterul nu au produs stricăciuni la 
tancul în cauză. Părea imposibil în condițiile când timpul le-ar 
fi permis acest lucru și, fără îndoială, păreau specialiști în 
domeniu.  

– Ce naiba au făcut aici? se întreba obsesiv maiorul. 
– Parcă ar fi jucat într-o piesă de teatru, puse sare pe rană 

Ailiesei. 
– Urmăreau să ne convingă de ceva!  
– Mi-e teamă că vom descoperi stricăciunile și va fi prea 

târziu!  
– Și ce zici tu dacă vor reveni? Cred că nu și-au dus la 

capăt misiunea, asta cred eu, încheie cu convingere maiorul, în 
care Ailiesei avea mare încredere.  

– Și ce ar fi de făcut? 
– Am deja un gând, dar să terminăm aici pentru moment, 

conchise genistul. 
Teama pentru eventualele stricăciuni provocate acelui 

recipient i-a determinat pe ingineri să-și pună masca de gaze și 
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să se apropie cu precauție, înainte de a trece la punerea în 
siguranță a acestuia.  

Telefonul dat de maior către Cetate avea scopul de a 
primi ajutoare capabile să apere Combinatul, ca urmare, a 
primit un TAB comandat de un ofițer priceput în mânuirea 
mitralierelor blindatului. 

Până dimineața a fost o forfotă continuă, intrarea în 
normalitate realizându-se abia la ivirea zorilor, când „tăria” 
adusă de unul de la Gărzi a ajutat ca somnul binemeritat să-i 
cuprindă inclusiv pe șefi. 

Focurile teroriștilor și dezinformarea 

Până către ivirea zorilor, într-o altă zonă a Cetății, în 
special asupra laturii de nord-vest și vest, unde era dispus 
Divizionul de Artilerie, teroriștii au acționat cu intensitate. 
Focurile de armă i-au ținut în priză pe militari, solicitându-i 
permanent să alerge de la un flanc la altul a dispozitivului, fie 
pentru a aduce muniție sau a-și schimba poziția pentru a ieși de 
sub focul teroriștilor. Cei mai solicitați au fost comandanții de 
la eșaloanele mici, gradații și ofițerii tineri de la plutoane, care 
trăiau din plin teama și pericolul mortal de care erau 
amenințați, dedicându-se trup și suflet recruților.  

 
În acea noapte, un căpitan de la Cercetare a patrulat cu o 

grupă pe TAB-uri în municipiu, pe itinerarii alese, funcție de 
posibilele acțiuni teroriste sau de solicitările primite din diferite 
zone ale orașului. Unele telefoane îl conduceau cu precizie la 
locurile indicate, unde găsea urme ale acțiunii teroriste, în alte 
zone nu era niciun martor care să confirme informațiile. Un 
punct sensibil, care putea să fie sursa principală de unde plecau 
teroriștii, a fost pădurea Ceala, în special zona din preajma 
lacului și Trei Insule. Persoane cunoscute de către puținii 
locuitori care aveau tangență cu zona, fie că dețineau proprietăți 
ori lucrau terenurile agricole, și-au sporit vizibil activitatea 
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devenind suspecte. Căpitanul care conducea patrula a fost 
anunțat că în pădurea Ceala au fost văzuți indivizi suspecți 
deplasându-se din zona lacului pe direcția poligonului de 
tragere. Băgat în priză de cele auzite, ofițerul se puse în mișcare 
fără a pierde timpul, ajungând pe malul lacului. 

– Echipa alfa debarcați! veni cu glas ridicat comanda 
căpitanului, cocoțat deasupra blindajului cu oblonul deschis și 
cu un pistol de semnalizare în mână.  

– Mai repede! comandă caporalul către recruții 
somnoroși, care se încurcau în mantăile largi. 

– Atenție, patrulați până la grupul de pomi de pe insulă 
și marginea din dreapta pădurii! 

– Semnalele rămân aceleași? Caporalul era convins că 
nu se vor schimba, dar mai bine a întrebat pentru a evita 
încurcăturile. 

– Da, cu o excepție, la racheta roșie încetați orice acțiune 
și adunarea la mine! privi căpitanul spre caporal, ridicând 
semnificativ pistolul de semnalizare deasupra capului. Echipa 
o luă la fugă spre grupul de pomi, răsfirându-se ușor în dreapta 
și stânga caporalului, mișcare tactică învățată în ultimele zile, 
de când cu patrulările.  

Privind terenul, căpitanul desluși un semnal bine 
cunoscut că totul este în regulă și răspunse că a înțeles. Era ca 
pe timpul lui Ștefan cel Mare, dar avea un rol practic la 
asemenea distanță, când încă îi vedea pe luptătorii săi. 

– Am văzut pe cineva alergând prin pădure..., spuse 
gâfâind și speriat ostașul care până atunci a fost în observare la 
colțul pădurii asigurând spatele dispozitivului. 

– Îmbarcați! ceru imperios ofițerul și fără a permite 
bâlbâieli, îi făcu semn mecanicului-conductor să pornească 
motoarele și s-o ia din loc, în timp ce ultima pereche de 
bocanci era retrasă în interiorul blindajului. 

Transportorul alerga legănându-se ca pe valuri, pe 
drumul acela plin de hârtoape, cu obloanele de la parbrize larg 
deschise. De aproape, transportorul arăta ca un arici pregătit de 
apărare. Ocupanții din interior, la sugestia caporalului, au scos 
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prin fantele laterale țevile armelor pentru a executa foc la 
descoperirea adversarului. Era o noutate pentru ei, dar avea un 
farmec aparte pentru că se simțeau mai în siguranță având 
câmp vizual spre exteriorul blindatului, putând, în același timp, 
să-și vândă scump pielea, la o adică. 

– Mitralior, fii pregătit să deschizi focul! ceru căpitanul, 
știind că acesta avea vizibilitate în toate direcțiile. Ajungând la 
intersecția cu drumul principal, o luară la stânga și apoi, 
imediat, la dreapta pe un drum secundar, oprind după câteva 
sute de metri și ascultând cu motoarele oprite. 

– Acolo, acolo...! strigă unul dintre militarii care 
debarcase pe partea stângă a TAB-ului, în timp ce încărca 
arma. Pentru că blindatul nu avea spațiul de manevră necesar, 
iar drumul se îngusta, echipele au debarcat, căpitanul ordonând 
desfășurarea pentru luptă și înaintarea pe direcția unde au fost 
văzute persoane. Echipa din stânga se confrunta cu un desiș 
mai compact și un teren mustind de apă. 

– Voi treceți în coloană, ordonă acesta pentru a-i ajuta să 
depășească mai ușor obstacolele. Se auzi o rafală de armă din 
dreapta dispozitivului, trăsese caporalul în timp ce a observat 
mișcări printre pomii deși. 

– Încetați! strigă ofițerul pentru a fi auzit. Își dădea seama 
că datorită terenului mlăștinos în care au fost atrași ai săi și 
avansului luat de către teroriști, nu va avea succesul scontat. 

– La TAB fuga marș! 
În acel timp, blindatul reușise să iasă cu spatele de pe 

drumul lăturalnic și-i aștepta. Căpitanul se gândi la o nouă 
tactică de capturare a teroriștilor, spera că vor încerca să iasă 
din pădure, iar el îi va aștepta pe latura dinspre poligon.  

Au ajuns foarte repede la punctul stabilit, amplasând 
blindatul înapoia primei case, iar echipele au debarcat, 
dispunându-se în dispozitiv de apărare, cu fața la pădure. 
Căpitanul scruta prin binoclu desișul pădurii și, inspirat, privi 
mai sus pentru a descoperi eventualii lunetiști. Privirea lui se 
intersectă cu a unui terorist care, cocoțat în coronament, tocmai 
îl descoperise și el. O singură detunătură din acea direcție a 
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declanșat un baraj de foc din partea cercetașilor, dar până a 
identifica trăgătorul, acesta a dispărut în adâncul pădurii. 
Concluzia ofițerului a fost că teroriștii acționau cel puțin câte 
doi, unul având rolul de a deschide focul, iar celălalt să dirijeze 
acțiunile observând terenul. 

– Domnule căpitan, în cine trageți? se adresă un 
subofițer trimis de la aeroport să vadă ce se întâmplă. Cei din 
Paza aeroportului văzuseră numărul înscris pe blindajul TAB-
ului, recunoscând că aparține Cetății. Căpitanul era ocupat cu 
menținerea legăturii cu Grupa de la Cetate și nici nu l-a privit 
pe subofițer, apelând continuu în stație. 

– ...raportez că i-am respins! Da, am deschis focul...! Nu, 
nu i-am capturat, am înțeles! Vin...! încheie cu mare greutate 
convorbirea, privind mirat la subofițerul din fața lui.  

– Tu ești din batalionul lui Valer... la aeroport?! îi căzu 
fisa căpitanului. 

– Da, am fost trimis să vă întreb..., reuși omul să 
îngaime, intimidat de ridicarea palmei semn ca să nu mai 
continue, dar și de alura căpitanului, un tip masiv, care 
impunea nu numai prin gradul avut. 

– Cred că ai auzit ce am raportat la Cetate, așa că alte 
explicații sunt de prisos, încheie în grabă ofițerul strângându-i 
mâna.  

Misiunea cercetașilor a inclus la un moment dat și 
Combinatul, ocazie cu care au dus și câteva marmite cu 
mâncare efectivului aflat acolo.  

Alex și Luminița 

În zona Consiliului, focurile teroriștilor au provocat 
replici puternice din partea echipelor mixte de militari, civili și 
luptători ai gărzilor, în special spre clădirile CEC, Banca 
Națională și Palatul Cultural. Alex și Luminița, cot la cot, 
rezemați de pervazul unei ferestre a sălii 63, trăgeau rar câte un 
foc spre podul Băncii. Alex nu făcea parte dintre oamenii 
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exaltați din imediata vecinătate care risipeau necugetat muniția 
trăgând serii de cartușe chiar când nu vedeau absolut nimic pe 
direcția vizată.  

– Voi ce faceți, nu trageți?! i-a descoperit unul dintre 
civilii de la geamul alăturat.  

– Tu vezi pe cineva?  
– Nu, dar să contribuim și noi..., răspunse civilul, 

bulversându-l pe Alex.  
– Și dacă au ajuns acolo militarii trimiși din Consiliu? Ar 

fi corect?  
Celălalt îl privi perplex, neștiind nimic despre o asemenea 

posibilitate. Și pentru că Alex și-a dat seama că nu exista o 
coordonare a acțiunilor și era posibil un accident major, trecu pe 
la fiecare trăgător, explicându-i situația. Din acel moment s-au 
încetat focurile trase fără o coordonare precisă. 

 
Nici la Inspectoratul de Interne nu era liniște. S-au 

semnalat două tentative de pătrundere în curtea interioară a 
acestuia, iar focurile repetate de armă de peste șosea, în special 
dinspre Liceul Industrial s-au întețit la un moment dat. S-au 
făcut descinderi în zona respectivă, verificându-se fiecare etaj, 
inclusiv podul clădirii, descoperindu-se urme de sânge în 
dreptul unei lucarne și pe cablul paratrăsnetului, fapt ce sugera 
că pe acolo a coborât în grabă vreun terorist, rănindu-se.  

Stresul și urmările sale 

Maiorul Săcel primește informația că deasupra unității 
sunt elicoptere și primește ordin pentru deschiderea focului, în 
special cu mitralierele de pe TAB-uri. Informația nu a putut fi 
verificată, pentru că cel care a sunat a închis în momentul când 
i s-a solicitat identitatea, ceea ce l-a determinat pe maior să nu 
treacă la executare. La scurt timp, Săcel primește un ordin, 
retransmis de la Pecica, de a nu se trage antiaerian, deoarece 
vine un aparat de vânătoare de la Timișoara. Aeroportul 
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primește, la rândul său, același ordin, motivația fiind faptul că 
Aradul va fi survolat în scop de Cercetare aeriană-fotografică. 
Atunci își dă seama maiorul că anterior a procedat corect când 
a cerut identificarea sursei informației. Se întreba ce s-a fi 
întâmplat dacă ar fi ordonat deschiderea focului cu mitralierele 
de pe transportoarele blindate, pentru că s-ar fi folosit fără 
îndoială cele de calibru 14,5 mm, ceea ce ar fi afectat la cea 
mai mică deviere în plan vertical obiectivele înalte din oraș, 
dar și oamenii aflați în diferite zone. Se gândea și la faptul că 
gloanțele în cădere, cu o energie cinetică apreciabilă, ar fi făcut 
victime nevinovate, așa zisele victime colaterale, chiar dacă 
incidența era una foarte mică. Îi displăcea să facă vreun calcul 
cu privire fie și la viața unui singur om. 

 
Doi indivizi s-au urcat pe tancul 1P106 aflat la capătul 

podului, echipajul din interiorul acestuia a sesizat prezența 
intrușilor și a rotit brusc turela, dar nu a îndrăznit să iasă pentru 
a acționa împotriva lor. 

Unul dintre militarii Postului de observare de pe valul de 
pământ dinspre ștrand a observat ceva suspect la acel tanc. 

– Stai, cine-i? a strigat observatorul concomitent cu 
introducerea cartușului pe țeavă și luând în cătare acele siluete. 
Nu s-a răspuns la somație și s-a produs o busculadă, iar 
siluetele au sărit de pe tanc urmărite de focul automat al 
militarului.  

– Ai nimerit pe vreunul? întrebă ironic caporalul, care a 
observat că intrușii au scăpat fără a fi loviți, reușind să dispară pe 
partea opusă a tancului, au sărit digul pierzându-se în noapte. 

– Opriți focul! răcni fără vreun rezultat unul dintre 
ofițerii aflați pe poziție. Se declanșaseră rafalele de automate 
ale întregii trupe pe direcția tufelor de pe malul apei, inclusiv a 
tancurilor, iar din acea clipă nimeni nu a mai auzit absolut 
nicio comandă, zgomotul gloanțelor acoperind totul. A durat 
un timp până la oprirea completă a focului, dar liniștea s-a 
așternut parcă mai grea decât înainte. În mod ciudat, somnul i-
a cuprins imediat pe militari, această trecere de la spaimă și 



 

159 
 

acțiune la relaxare totală nu era ușor de explicat, dar era 
benefic pentru efectul pozitiv produs asupra creierului. Orice 
moment de odihnă era binevenit.  

 
Maiorul Ananie de la Gai auzea din locul în care se afla 

zgomotul infernal declanșat de armele militarilor din fața unității 
și se întreba îngrijorat dacă prezența lui acolo la podul CF nu va 
fi reperată la un moment dat de către cei din Cetate. Era sigur că 
nu se știa de prezența lui, asta în condițiile când nu a primit 
nimic referitor la cooperarea cu Regimentul, se aștepta în fiecare 
moment la vreo acțiune din partea acestuia. Nu avea de ales, era 
obligat să aștepte dimineața pentru a se retrage neobservat din 
dispozitiv, așa că ordonă în șoaptă să se respecte regulile de 
mascare. În acel moment s-a observat chiar pe pod o scăpărare 
de chibrit și reacția dinspre Cetate nu s-a lăsat așteptată. O rafală 
scurtă țiui, lovindu-se de metalul podului, apoi imediat s-a făcut 
liniște. Cu excepția unora de la veghe, un somn greu i-a cuprins 
pe ceilalți militari, toți bucurându-se de obligația de a se face 
„nevăzuți”, de a-și masca prezența. 

Suspiciuni la adresa lui Murad. 
Măciniș dorește lichidarea teroriștilor 

Maiorul Murad devine suspectul numărul unu pentru 
revoluționarii din Consiliu, datorită amplificării acțiunilor de 
diversiune din oraș. Pe această temă s-au purtat discuții între 
membrii din conducerea revoluționară, dar nu s-au găsit soluții 
de rezolvare. Au fost suspectați cei de la Securitate, Miliția și 
Gărzile Patriotice, forțe străine, printre care rușii, veniți cu 
acele mașini „Lada”, oamenii rămași în urma generalilor, iar 
mai târziu cei de la armată. În acest sens, rolul avut de cei de la 
Interne de a-l discredita pe Comandant indirect, prin unele 
presupuse acțiuni ciudate ale subordonaților săi, au avut un 
efect de necontestat. În majoritatea grupurilor de revoluționari, 
care cunoșteau câte ceva despre participarea militarilor de sub 
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comanda lui Murad la acțiunile din Timișoara, s-a discutat la 
început cu neîncredere la adresa acestuia, apoi, fără a se 
cunoaște cine a canalizat această turnură, s-a trecut la acuzații 
din ce în ce mai grave, ajungându-se la suspectarea omului pe 
care l-au apreciat atât de mult la începuturile mișcării populare.  

 
Dacă imediat după miezul nopții acțiunile teroriștilor s-au 

amplificat cu precădere asupra Unităților militare și obiectivelor 
păzite de acestea, în scurt timp observăm schimbarea orientării 
lor spre alte obiective, în condiții mai complexe. 

Noaptea era relativ senină și nu se simțea frigul, de parcă 
nu era decembrie. Orașul avea un puls accelerat. Asta și din 
motivul că cea mai mare parte a provocărilor erau deturnate 
dinspre obiectivele păzite de armată și alte formațiuni înarmate. 
Scopul era să producă degringoladă prin implicarea populației în 
diversiuni greu de descifrat și în continuare, dar nu în mod 
direct, a armatei în cadrul unor forțe mixte, devotate de acum 
populației. Erau vizate unele zone dintre blocuri prin comiterea 
unor tulburări în rândul populației, cu scopul de a menține o 
psihoză care să justifice existența luptelor intense între forțele 
pro și contra revoluției. Astfel și preocuparea căpitanului 
Măciniș, aflat la conducerea interimară a Inspectoratului, era 
găsirea unor soluții pentru lichidarea focarelor diversioniste din 
oraș. Fără a neglija cererile permanente din partea diviziei de la 
Oradea de a informa despre situația din municipiul Arad, fără să 
se dorească, s-a conturat prin aceste rapoarte, o situație, se putea 
spune, explozivă. Acest fapt l-a determinat pe generalul Pușkin 
să ia unele măsuri. 

Timpul scurs din momentul conceperii unui ordin, care 
urma să pună capăt acțiunilor diversioniste și până la punerea 
acestuia în practică până la ultimul eșalon executant, a fost 
substanțial. Fără a incrimina birocrația, pentru că într-o situație 
reală de luptă se cam dau ordine scrise ce trebuie să treacă prin 
mai multe filiere, putem constata, totuși, că și o notă telefonică 
poate răpi din timpul executantului tocmai clipele ce fac 
diferența dintre viață și moarte. Divizia mai avea, pe lângă cele 
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arătate înainte, și marea îndoială privind loialitatea unor 
structuri cu misiuni diferite de ale armatei, precum și a 
persoanelor racolate de acestea. Dar să dai crezare și celor care 
afirmă că în sânul armatei erau păreri împărțite, că se putea 
vorbi în acest context chiar de tabere cu adepții lor, de interese 
diferite, dar care urmăreau poate același scop final... Desigur, 
persista convingerea existenței unor militari racolați din timp, 
orice conducător ar fi făcut la fel cu scopul de a servi la ținerea 
sub control a unor șefi și comandanți, a cunoașterii relațiilor 
acestora în societate și cu șefii din ierarhiile superioare. Aici 
putem vorbi de ofițerii de Contrainformații care știau totul 
despre Comandanții militari și foloseau fără scrupule ceea ce 
aveau împotriva acestora. Situația unităților Diviziei Oradea, în 
special cea de la Arad, era extrem de complicată pentru că 
interesul teroriștilor era îndreptat, mai ales aici, spre tulburarea 
relațiilor între structurile armatei și a Internelor. Astfel, 
rapoartele către Divizie au devenit de nesuportat, urmarea fiind 
o măsură concretă luată de generalul Pușkin. Printr-o notă 
telefonică trimisă Cetății, care se adresa tuturor unităților 
garnizoanei, dar și a celor din județ care acționau în 
garnizoană, s-a ordonat interzicerea ieșirii ABI-urilor miliției 
în misiune, iar în caz de nerespectare a acestui ordin să se 
execute foc asupra lor. Cadrele care au luat la cunoștință 
despre conținutul notei telefonice au fost cel puțin derutate, 
ulterior înțelegând pericolul pentru toți cei implicați şi s-au 
simțit șocate, nevenindu-le să creadă o asemenea aberație.  

Geniștii lui Ananie 

Geniștii conduși de maiorul Ananie păzeau în continuare 
podul de cale ferată de pe latura de est a „Cetății”, moment în 
care sunt reperați și se deschide foc asupra lor dinspre 
cazarmă, de pe biute. Ricoșeturile țiuiau din toate părțile, 
pietrișul lovind căștile soldaților, trasoarele lăsând urme 
luminoase pe deasupra lor. Focurile de armă se încrucișau 
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formând un halo luminos cu goluri ca ale unui năvod, erau 
surprinși și au reacționat cu întârziere, ripostând totuși, cu toată 
forța armelor individuale și orientându-se după sursa 
trasoarelor pentru a localiza trăgătorii. Au fost sub tirul dinspre 
Cetate preț de câteva secunde, apoi focul a încetat subit, 
așternându-se o liniște nefirească, niciunul nu îndrăznea să 
miște sau să respire. Detașamentul era grupat și, cu toate că pe 
flancuri la 15-20 metri era câte o echipă care proteja 
subunitatea împotriva unui atac prin surprindere, tocmai s-au 
confruntat cu un asemenea atac. Ananie verificase la sosire, 
pășind pe teren, atât podul, cât și latura de est a cazărmii și nu 
a descoperit picior de inamic. Dar, surprinzător, puteau veni de 
oriunde, mai ales pe timp de noapte. Ananie a vorbit la Gai cu 
Aristică despre situația ivită și măsurile de a adăposti oamenii 
împotriva unui foc încrucișat, pentru că nu ar fi avut nicio 
șansă, fiind măcelăriți cu toții. Aristică a înțeles că ofițerul a 
trăit clipe de groază, se simțea din vocea lui. Fără a mai cere 
aprobare, conștientizând că pericolele în care a fost pusă 
Unitatea sa erau „fabricate” de terți, pe propria răspundere a 
dat ordin să se părăsească obiectivul și, după ce se luminează 
de ziuă, să se înapoieze în cazarmă. Ananie își retrase pe tăcute 
oamenii din centrul dispozitivului, lăsând pe cei din flancuri să 
facă siguranța împotriva unei învăluiri prin surprindere. Până 
la ivirea zorilor teama i-a ținut treji pe militari suportând cu 
greu contactul cu pământul înghețat, majoritatea tremurând 
convulsiv, dar fără a crâcni. 

 
Inginerul Ponor se găsea în incinta Inspectoratului când 

s-a dat alarma aeriană, anunțându-se atacuri cu elicoptere 
asupra clădirii. Atunci s-au împărțit puținele măști de gaze 
pentru câțiva din personalul de la Interne, majoritatea 
rămânând fără protecție antichimică. La scurt timp, au început 
să sune telefoanele fără oprire, veștile devenind din ce în ce 
mai alarmante, având parcă o oarecare doză de credibilitate. 
Urmarea a fost că s-a ordonat unei grupe de infanteriști să 
ocupe o poziție de tragere pe acoperișul plat a clădirii, iar 
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pentru ascundere să instaleze o plasă de mascare. Ancorarea 
plasei s-a făcut prin legarea de antenele și cablurile aflate pe 
acoperiș. În timp ce lucrau, s-a tras intens dinspre Liceu pe 
direcția lor, riposta fiind pe măsura provocării, apoi, focul 
devenind mai rar, s-a continuat și activitatea de mascare.  

Pregătirea patrulelor mixte de către Măciniș 

Căpitanul Măciniș primise nota telefonică privind 
interzicerea ieșirii Automobilelor Blindate de Infanterie, 
prescurtat ABI-uri, dar, influențat de starea incertă a situației 
din municipiu, considera că instaurarea ordinii și lichidarea 
terorismului trebuie privită la nivel de eșalon executant, că 
Divizia nu era informată în detaliu cu faptele din Inspectorat și 
de la nivelul municipiului. Acest lucru l-a determinat să 
acționeze conform conducerii Frontului, ignorând ordinul 
Diviziei retransmis de către Cetate. De drept, în scopul 
înlăturării suspiciunilor și a prevenirii deschiderii focului 
împotriva ABI-urilor, căpitanul a fost determinat să propună 
măsura ca patrulele motorizate să fie constituite în formulă 
mixtă, adică un TAB și un ABI, echipele din compunerea 
vehiculelor având astfel militari, milițieni, securiști și civili din 
noile structuri.  

– Cele pe jos pot extinde cercul participanților cu 
luptători din Gărzile patriotice, voluntari înarmați cu aprobarea 
Frontului și altele, a completat căpitanul în discuția purtată cu 
ofițerul de Interne care urma să se implice în problema 
respectivă. 

– Vă merg acumulatorii? întrebă acesta din urmă, știind 
că poate ajuta în acest sens.  

– Am propus formula mixtă, folosindu-ne de legăturile 
radio de pe ABI-uri și bineînțeles că puterea de foc a TAB-
urilor va suplini handicapul automobilelor voastre!  

Evenimentele din acea noapte s-au derulat cu 
participarea în ABI a inginerului Ponor, căpitanul Martin și doi 
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ofițeri cu grad inferior, un locotenent și un locotenent major. 
Echipajul din TAB a rămas practic necunoscut atât căpitanului, 
cât și lui Ponor, ei au avut încredere în asigurările lui Măciniș 
privind competența, pregătirea și loialitatea acestuia. 

S-au derulat câteva precizări referitoare la parolă, 
semnale de recunoaștere, itinerariul de deplasare și locurile 
unde au fost semnalați teroriști. Străbătând în tandem 
itinerariul strada Eminescu, podul Traian, Aradul Nou până la 
PECO, înapoi în centru la Podgoria, gara CFR, apoi până la 
ieșirea din Arad spre Nădlac, componenții celor două blindate 
au constatat o preocupare importantă din partea tinerilor care 
se oferiseră voluntari de a controla trecătorii, de a fi utili 
cumva. Exista însă o îndoială cu privire la capturarea 
teroriștilor, pentru faptul că se puteau face confuzii regretabile. 
La întoarcere, au intrat la Spitalul Județean. 

– Cine a venit cu mașina parcată la intrare? l-a întrebat 
bănuitor Ponor pe paznic. 

– Un medic din București..., răspunse oarecum 
nedumerit cel de la poartă, abia atunci s-a întrebat și el cum de 
nu a pus alte întrebări străinului. Suspiciunea lui Ponor nu a 
fost înlăturată, au continuat drumul până la Inspectorat unde au 
primit misiunea.  

– Vă întoarceți la spital, teroriștii au deschis focul, 
centralista a fost ucisă, iar personalul și bolnavii sunt terorizați! 

Odată ajunși la poarta principală de pe Calea Victoriei, 
din curte au ieșit în trombă două mașini fără număr, un 
„Mercedes” și o „Dacie” cu farurile stinse. S-a tras concluzia 
că este vorba despre teroriști. 

Ca să-i poată opri din goana de nestăvilit, ABI-ul s-a 
lansat în urmărirea lor, rupându-se de TAB-ul ce intrase în 
spital, concomitent cu somațiile de rigoare, inclusiv cu 
executarea focului de avertisment. 

TAB-ul, văzând acțiunea ABI-ului, consideră că acesta 
din urmă se va descurca și, din proprie inițiativă, a intrat în 
curtea spitalului pentru a cerceta zona din jurul clădirii, până la 
revenirea ABI-lui.  
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A.B.I.-ul și fugarii 

În apropierea stadionului UTA, văzând că cei din mașini 
nu se supun, ABI-ul a deschis foc de încadrare, dar fără niciun 
rezultat, apoi direct asupra mașinilor. Impactul focurilor de 
armă a reușit să smulgă bucăți din caroseria uneia din mașini și 
a avariat sistemul de lumini din spate. 

Fugarii nu au renunțat, continuând cursa în cea mai mare 
viteză prin fața stadionului UTA, la stânga spre ieșirea către 
Pecica. ABI-ul, fiind mai greu și având raza de viraj mare, a 
pierdut teren până a revenit pe direcția de deplasare. A 
continuat urmărirea celor două mașini, în viteza permisă de 
autovehicul, în speranța că îi vor ajunge din urmă. De-a lungul 
Căii Aurel Vlaicu erau improvizate baricade ridicate din tot ce 
se putea găsi în stradă și de prin curțile oamenilor. La câteva 
sute de metri de stadion, tocmai era în curs de terminare o 
asemenea baricadă, pe lângă care se agitau niște tineri, făcând 
semne disperate și strigând să oprească automobilul blindat. 
Surprinderea oamenilor a fost totală, cu câteva clipe înainte au 
trecut mașinile cu fugarii-teroriști, pe care nu au reușit să le 
oprească pentru legitimare. Și acum o altă mașină, de această 
dată de o formă ciudată, cu turelă și ceva ce ieșea din ea, se 
„repezea” cu hotărâre printre obstacolele presărate pe șosea. 
Erau depășiți de situație, dar aveau datele necesare din 
emisiunile TVR de a li se confirma existența teroriștilor. 
Urmărirea a luat sfârșit când echipajul căpitanului Martin a 
ajuns la ieșirea din Arad, puțin mai în față de Fabrica de spirt și 
drojdie.  

Motive erau suficiente, în primul rând nefuncționarea 
legăturilor radio „bătaia” celor rămase în funcțiune era foarte 
scurtă, iar stația mare de pe ABI, care trebuia să asigure 
legătura cu cea din Inspectorat, era, în mod ciudat, din cele 
afirmate de căpitan, „arsă”.  

Pe de altă parte, se punea problema consumului de 
carburanți, dar și mai important decât toate acestea, misiunea 
primită era din acel moment, depășită ca arie de 
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responsabilitate, intrau în raza unității din Gai, iar aceștia nu 
știau nimic de vreo acțiune în zonă a mijloacelor blindate 
speciale. Şi nu era de uitat primirea notei telefonice de la 
Divizie cu privire la interzicerea ieșirii ABI-lor sau a folosirii 
acestora în orice împrejurare, notă ce s-a transmis inclusiv 
acestei unității și, bineînțeles, Inspectoratului Județean de 
Poliție. În acele momente, din punctul de vedere al Diviziei, 
cei din ABI erau trimiși într-o misiune ilegală. 

Dar revenind la ABI-ul ajuns în dreptul Fabricii de 
„Spirt și drojdie”, aceștia au intrat în incintă și se remarcă 
dorința lor de a lua legătura cu unitatea din Gai, dar și cu cea 
din Pecica, pentru a cunoaște situația mașinilor urmărite, cu 
scopul blocării acestora și arestarea persoanelor. Din păcate, 
nici una din unități nu a răspuns apelurilor repetate, tocmai se 
anunțase în oraș lipsa oricăror legături telefonice.  

Întorcând spre centru, ABI-ul este oprit de către niște 
cetățeni care au comunicat că între blocuri sunt niște suspecți 
cu o Dacie albă fără număr de circulație. Când căpitanul 
Martin s-a lăsat convins să îi urmeze pe acei oameni, să vadă 
despre ce este vorba, a intervenit Ponor, cerându-i să nu plece 
singur, și a propus să-l însoțească chiar el, iar ceilalți doi ofițeri 
să rămână la autospecială pentru a le asigura spatele. Au fost 
foarte atenți să nu se amestece prea mult cu mulțimea. La un 
moment dat, a apărut o Dacia albă, de pe prima stradă la stânga 
dinspre Fortuna spre Pecica și, deși Ponor a făcut semn să 
oprească, aceasta nu a făcut-o, atunci s-a procedat la somație și 
apoi a deschis focul așa cum învățase, fiind ajutat de către 
ofițeri cu puștile mitralieră. În cele din urmă, mașina a oprit la 
somația făcută cu gigafonul, au coborât trei persoane și au luat-
o la fugă printre blocuri. Nu s-a mai executat niciun foc de 
armă pe direcția lor pentru a proteja cetățenii, care porniseră 
într-o urmărire după ei.  

Șoferul, rămas în mașina albă, în urma unor manevre, 
reușește întoarcerea spre centrul orașului, apoi, cu cea mai 
mare viteză și făcând semne de sfidare către ei, dispare din 
raza vizuală. 
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Unul dintre cei care au fugit între blocuri a fost prins de 
cetățeni și era pe punctul de a fi linșat. Ținuta lui era mult 
diferită de a oamenilor din orice categorie, avea o scurtă de 
piele, peste care avea un cojocel, iar asupra sa a fost găsit un 
stilet de construcție specială, pe care erau gravate două puști 
încrucișate și o inscripție greu descifrabilă.  

– Nu trebuie s-o facem, spuse căpitanul Martin 
referindu-se la intenția de lichidare a individului.  

–  Și cui să-l predăm? 
–  Să-l ducem la Inspectorat! 
– Vreți să-l luați voi!? insinuă cineva, trezind suspiciuni 

celor aflați în mulțime, dar căpitanul nu a răspuns la provocare. 
– Ăștia sunt cu noi?! șopti cineva dintre civilii care au 

început să manifeste neîncredere față de echipajul condus de 
Martin. 

– Poate fi în complicitate cu teroriștii sau chiar din 
tagma acestora, veni altul cu neîncrederea sădită de către 
unicul program de televiziune. 

– Oamenii încep să aibă îndoieli, deveni circumspect 
Ponor. 

– Să mergem, se hotărăște căpitanul și o luă spre ABI, 
reușind în cel mai scurt timp să părăsească locul, îndreptându-
se către Inspectorat, via Spitalul. 

La Spitalul Județean nu au constatat o situație 
dezastruoasă, așa cum a fost descrisă la plecarea în misiune. 
Deși s-au executat focuri de armă asupra clădirii, se vedeau 
urmele de gloanțe în pereți, a fost, de asemenea, o diversiune 
mai greu de înțeles, un copil ridicase un zmeu pe timpul nopții, 
sfătuit de un domn necunoscut, probabil era vorba despre 
vreun semnal lansat de complici către teroriști. În rest, lucrurile 
păreau în regulă. S-au stabilit semnalele de recunoaștere cu cei 
din compunerea echipelor mixte și echipajul ABI însoțit de 
TAB s-a deplasat la Inspectorat. 
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Echipajul M.I. și facțiunile... 

Acolo, Măciniș tocmai era pe punctul de a trimite un 
echipaj la blocul A3 de la Făt Frumos cu oprire la Spitalul 
Matern. 

– La „Matern” un cetățean amenință personalul medical, 
vedeți ce este acolo..., ceru Măciniș cu o undă de îndoială. 

– Mergem noi, ceru insistent Ponor, privind spre 
căpitanul Martin pentru a primi aprobarea. 

– Foarte bine, pe voi v-am căutat, dar nu ați răspuns! 
Martin ești de acord?  

Măciniș avea mare încredere în căpitan, așa că aștepta 
răspunsul. 

– Suntem pregătiți! 
– Bine, partea cu Maternul ați auzit-o, mai gravă este 

lupta ce se desfășoară între un echipaj MI și forțe necunoscute 
care au atacat unele persoane la domiciliu, sper că ați înțeles ce 
vă așteaptă, puteți pleca! 

Echipajul mixt porni către Spitalul Matern, având în față 
ABI-ul, astfel, TAB-ul fiind mai înalt, avea vizibilitate peste ei 
și putea interveni în orice clipă cu foc, protejând automobilul 
blindat. 

La spital nu era nimic din cele aflate, era doar o simulare 
a unui cetățean care se dădea drept terorist. În schimb, la 
blocul A3 erau probleme și, ca situația să fie și mai complicată, 
TAB-ul s-a defectat pe drum. Orice informație care se referă la 
viitoarele acțiuni, la care se pornește având date doar din cele 
auzite, la fața locului lucrurile se prezintă altfel, de aceea este 
recomandat să nu ai idei preconcepute când pornești la drum. 
Pentru a fi atrași către blocul A3, se striga către ei. 

– Noi suntem cu voi! iar de la blocul A5, pentru a 
convinge de contrariu, se striga din răsputeri.  

– Nu-i credeți, noi cei de la A5 suntem cu voi!  
Tacâmul a fost complet în momentul când s-a deschis 

foc asupra ABI-lui dinspre Abator, de peste liniile de cale 
ferată, cerându-se coborârea echipajului din autovehicul. A 
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fost și mai deplină surpriza când, pe lângă gardul de lângă ei, a 
apărut un cetățean îmbrăcat la fel cu cei care acționau între 
blocuri, adică în combinezon kaki, cu cască pe cap, dar cu 
armament cu pat rabatabil, curelele erau de culoare deschisă, 
nu ca la armată. Acesta, nici mai mult nici mai puțin, le-a 
solicitat să deschidă ușa ABI-lui. 

– Sunt sergent major..., spuse fără a pronunța numele. 
– Nu te cunoaștem, au răspuns cei din autovehicul. 

Persoana a insistat să se deschidă ușa mașinii pentru că are un 
coleg rănit grav.  

Ponor, văzând ezitarea ciudată a căpitanului, a preluat 
inițiativa, cerându-i subofițerului să se legitimeze și să treacă 
în fața ABI-lui la lumină, dar acesta a refuzat, spunând că îi 
este teamă să nu fie împușcat, dar a repetat că situația este 
disperată. Era într-adevăr foarte speriat și au luat hotărârea, cu 
tot riscul asumat, să i se dea voie să-și aducă colegul rănit. 
Presiunea psihică asupra membrilor echipajului a fost atât de 
mare, că în prima clipă nici nu au realizat cine era depus în 
mașina lor, era unul dintre subofițerii de miliție implicați în 
incidentele dintre blocuri, și cunoscut celorlalți. 

S-au întrebat atunci cine era de partea poporului, 
indivizii de la A3, cei de la A5, ori cei care trăseseră dinspre 
abator. Nu puteau fi decât dintr-o tabără sau alta, nu jucau pe 
mai multe fronturi, dar cine putea ști atunci ce hram purtau, 
poate că secretomania era atât de profundă, încât se încurcau 
între ei și cei aparținând aceleiași tabere. Echipajul a început 
manevrele de a prelua rănitul pe ușa din spate a mașinii, în 
condiții de siguranță, protejându-l de vreun foc de armă prin 
apropierea mașinii de un gard de beton. Rănitul era lovit de un 
glonte în zona gâtului, și apariția unei salvări i-a determinat pe 
Ponor și Martin să-l transfere în aceasta. Concluzia de moment 
a lui Ponor și a celorlalți a fost că rănitul era adus dinspre 
barieră, de unde s-a tras asupra lor, deci un motiv în plus să fie 
bulversați. Era posibilă varianta ca milițienii să tragă unii 
împotriva altora. Au hotărât să se înapoieze la spital, de unde 
să revină cu TAB-ul și, sub acoperirea de foc a acestuia, să 
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poată fi capabili de a acționa cu efectul scontat, împotriva 
oricărei tabere ce li s-ar fi împotrivit. Până în cele din urmă, s-
ar fi separat grâul de neghină.  

Oare se va deschide focul? 

Manevrele făcute de ABI i-au dat acestuia posibilitatea 
să iasă pe linia de tramvai, spre Calea Aurel Vlaicu. Dar pe 
linie au întâlnit un TAB, nu cel cunoscut ca făcând parte din 
echipajul mixt, cu care, deși au încercat să comunice, nu au 
reușit, dar nici gigafonul nu i-a ajutat.  

TAB-ul s-a îndepărtat spre piața UTA, șeful acestuia 
ignorând misiunea primită de a trage asupra ABI-ului, încă 
rumega ideea de a ocoli acest ordin, era pur și simplu îngrozit. 
De aici se derulează un scenariu greu de interpretat de către cei 
implicați. TAB-ul se deplasa foarte încet, ceea ce i-a făcut pe 
cei din ABI să se întrebe care putea fi motivul și, neavând la 
îndemână un răspuns plauzibil, au hotărât să-l depășească, 
chiar în dreptul Tipografiei. Ponor și-a făcut „mea culpa” din 
faptul că au efectuat depășirea prin partea dreaptă, deci după 
părerea sa neregulamentar, și oarecum i-au tăiat calea. Pe de 
altă parte, ocupanții ABI-lui au fost convinși că în structurile 
armatei era același consens, adică și cei din TAB-uri cunoșteau 
despre ieșirea lor în misiune. Tocmai aici era marea eroare, 
TAB-ul avea misiunea să descopere și să anihileze orice ABI 
de pe traseul său, conform ordinului transmis de către Divizia 
de la Oradea.  

La acel moment era în curs raportarea la Divizie a 
descoperirii unui ABI în zona Vlaicu, care acționase la 
Fortuna. Era chiar echipajul al cărui șef era căpitanul Martin și 
în care se găseau inginerul Ponor și cei doi ofițeri cu grad 
inferior. Ca o premoniție în care încerca să nu creadă, 
căpitanului îi trecu prin minte pericolul și ideea de a pleca 
repede de acolo, simțurile sale intraseră în alertă, l-a cuprins un 
ușor tremur, dar parcă era blocat, nu știa ce să facă. Timpul s-a 
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scurs rapid pentru cei din ABI, dar lui Martin i-au trecut prin 
minte anii nu prea îndepărtați, când era profesor la Curtici și se 
dedica profesiei, iubind „cartea” și învățăceii încredințați. 
Apoi, numirea sa ca director a Casei de Cultură, o funcție ce îl 
făcea mândru de realizările sale și, iată că, acum simțea că are 
povara răspunderii față de oamenii din ABI, ceea ce nu-l 
învățase nimeni cum să facă, totul părea să fie în voia sorții.  

Pentru cei din TAB timpul a fost lung și greu de 
perceput, așteptarea era plină de încordare, o hotărâre era greu 
de luat, analizau pe toate fețele ce ar putea face în acele 
momente, când ordinul primit nu părea să le dea nici cea mai 
mică posibilitate să scape. 

Căpitanul Martin recepționează din mers, ca și Ponor, de 
altfel, cam prin dreptul spitalului, imaginea cuiva care agita o 
lanternă, pentru a le cere să oprească, dar cei doi sunt hotărâți 
să continue deplasarea spre Inspectorat. A fost fatalitatea sau 
pur și simplu stresul prezenței tăcute a TAB-lui neidentificat, 
perceput ca periculos, nu știa nimeni. Inexplicabil, au renunțat 
să ia TAB-ul rămas la Spital, deși știau că acolo lucrurile au 
fost rezolvate, aceștia aveau două TAB-uri, dispuneau de 
militari și luptători din Gărzi, aveau posibilitatea să dea 
telefoane în caz de nevoie. 

– Să anunțăm la Inspectorat despre ce se întâmplă la Făt 
Frumos, spuse fără convingere Martin, cu gândul că poate, 
totuși, ar trebui să ia și TAB-ul de la spital. 

– Chiar așa, acolo se moare, spuse Ponor, având 
imaginea acelui subofițer grav rănit.  

Ultimul motiv nedeclarat a fost cel de teamă, indus în 
mod ciudat de lumina acelei lanterne agitate, toți se gândeau că 
probabil acei oameni chiar aveau nevoie de ajutor. 

Deplasarea spre Inspectorat era întârziată și de cele câteva 
baraje, unde, deși răspundeau telegrafic, erau întrebați vrute și 
nevrute, li se povestea despre suspecți, despre ce au văzut sau și-
au închipuit cei de acolo. Cu toate acestea, pentru echipajul 
căpitanului timpul a avut o scurtime explicabilă, ei nu aveau 
dubii asupra a ceea ce aveau de rezolvat, erau plini de mulțumire 
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și detaliile treceau neobservate. Se apropiau de intersecția 
Sverdlov cu Dimitrov, unde pe colț era bufetul „Potcoava”.  

Spre deosebire de ceilalți, timpul scurs pentru cei din 
TAB, avea o cu totul altă măsură. Comandantul acestuia 
aștepta îngrijorat răspunsul la raportul său dat către divizie, cu 
privire la descoperirea unui ABI în zona Vlaicu. Misiunea sa 
era una specială, plecase din cazarmă pentru a descoperi 
autovehicule aparținând MI și, conform notei telefonice de la 
Divizia Oradea, să deschidă focul asupra acestora, fără nicio 
somație. În nota telefonică nu se punea problema ca înainte de 
deschiderea focului să execute vreo somație, nici să raporteze 
cuiva pentru aprobare în acest sens, ci să deschidă focul direct. 
Dar, pentru că era conștient că acolo erau oameni, a trecut 
peste ordinul dat și a cerut expres o aprobare, care, iată, 
întârzia să vină, deci nu a deschis încă focul împotriva ABI-lui.  

Dorința de răzbunare 

Cei din conducerea Cetății, aveau o explicație privind 
ordinul acela venit de la eșalonul superior.  

– Multe vieți se pot pierde datorită acțiunilor teroriste, se 
lansă cineva într-o afirmație indusă de teamă. 

– Chiar așa, dar Pușkin nu a făcut altceva decât să opună 
forțelor bănuite de terorism măsuri la fel de drastice! 

– Motivul principal a fost golul de informații despre 
vinovați, punctă mai aproape de adevăr cineva mai pragmatic. 

– Tendința de a destabiliza unitățile Diviziei, prin 
încercarea de a prelua chiar cu forța conducerea acestora l-a 
convins pe Pușkin să acționeze, afirmă cineva mai bine informat. 

– Divizia știa cum stau lucrurile, motiv suficient de 
puternic pentru a justifica chiar cele mai serioase măsuri! 

– Și cunoștea riscurile și avantajele acestora, conchise 
cineva cu veleități de analist militar. 

Aici s-a încheiat discuția despre acel subiect fierbinte, iar 
cei din Grupă și-au reluat activitatea. 
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Șeful TAB-ului, care aștepta confirmarea ordinului de a 
se deschide focul împotriva ABI-ului, încă nu a primit nimic. 

Era momentul când TAB-ul ajunsese, la rândul lui, 
aproape de intrarea pe strada Dimitrov, iar Divizia tăcea. 

Dar, ciudat, într-o clipă, în noapte se declanșează o 
rafală de armă automată, nu de unde s-ar fi așteptat cineva, ci 
din dreapta-față către ABI, pe partea unde se afla Ponor. A 
auzit rafala și zgomotul produs pe blindaj, dar acesta nu a fost 
străpuns. Cei aflați în TAB au interpretat focurile de armă ca 
fiind îndreptate spre ei și, auzind răpăiturile gloanțelor pe 
blindaj, aproape instantaneu au răspuns cu foc.  

Gloanțele i-au rănit pe cei aflați în spate, care au început 
să strige de durere. Cu toate încercările lui Ponor prin gigafon 
de a-i anunța pe cei din TAB să nu mai tragă pentru că sunt o 
patrulă mixtă de la Front și Miliție, aceștia nu au auzit nimic. 

În plus, faptul că s-a tras asupra TAB-ului justifica 
răspunsul tot prin foc, acesta fiind rolul oricărui militar în 
asemenea situații terifiante. Haosul creat de prezența directă a 
„morții” a atârnat greu în înțelegerea realității.  

A urmat și a doua rafală, care a rănit mortal pe unul dintre 
ofițeri, pe locotenentul major. La volan, căpitanul a frânat și a 
oprit mașina, apoi a urmat a treia rafală, care a fost cea mai 
distrugătoare. Toți cei aflați în ABI au rămas încremeniți pe 
locurile lor, erau terifiați de grozăvia trăită, iar Ponor a retrăit în 
acele clipe întreaga sa viață și nu s-a gândit decât la mama lui. 

TAB-ul a continuat să ruleze ușor datorită inerției, 
mecanicul, șocat, luase piciorul de pe accelerație, dar nu 
acționă nici pedala de frână, moment în care blindatul masiv s-
a proptit în ABI și, în mod ciudat, s-a lăsat o liniște profundă. 

De data aceasta, timpul a părut mai lung decât în 
realitate, deși totul se derulase pe parcursul a câtorva secunde. 
Prin mintea lui Ponor au trecut tot felul de scenarii cu privire la 
cei care ar fi putut face parte din echipajul blindatului, crezând 
orice, de la teroriști, la forțe venite de peste graniță, dar 
excludea acțiunea derulată ca fiind executată de militari. 



 

174 
 

Inginerul Ponor coboară din ABI, cu gândul că părăsirea 
locului ar fi fost cea mai bună hotărâre, nu voia să mai trăiască 
momente de felul celor ce tocmai se derulaseră. Dar voia 
neapărat să-i cunoască pe cei din TAB, voia chiar mai mult de 
atât, voia să-i împuște. Era într-adevăr o situație gravă, nu-și 
mai simțea mâna stângă, iar ochiul stâng din cauza șocului era 
în beznă. 

Simțea cum sângele se prelingea peste tot, motiv pentru 
care nu putea localiza rănile și gravitatea acestora, nu știa dacă 
are în corp schije. 

Gândul obsesiv de a-i împușca pe cei din TAB nu l-a 
părăsit nicio clipă. Avea asupra sa pistolul mitralieră plus două 
încărcătoare și trebuia să acționeze, bănuia că nu va putea scăpa 
viu de acolo. A trecut aplecat pe sub placa „sparge val” a TAB-
ului pentru a nu fi văzut, dar și pentru a fi ferit de focul 
mitralierelor. Ambele blindate erau luminate de propriile faruri, 
era ca ziua, și Ponor stătea la pândă să poată observa când se va 
deschide vreun crenel de tragere, sau orice altă deschidere, cu 
scopul de a trage o rafală în interior. Era furios că, deși s-a 
apelat la ocupanții TAB-lui cu gigafonul și prin urlete disperate, 
nu apărea nicio reacție din partea echipajului. Dacă ar fi știut de 
la plecarea în misiune, că sub scaunul din față al ABI-lui era o 
legătură de grenade, ar fi folosit-o, plasând-o sub blindajul 
TAB-lui pentru a-i „termina” pe ocupanți.  

Nu putea renunța la acel gând de a-i lichida pe cei din 
blindat, îl „vedea” pe locotenentul major rănit mortal, îl șocase 
tot ce s-a întâmplat cu echipajul lui Martin, dar și cu rănirea 
acestuia din urmă și a tânărului ofițer.  

Orice ar fi crezut, Ponor era departe de adevăr, comanda 
Diviziei și cea a Cetății erau în afara oricărei suspiciuni în 
condițiile când nu s-a confirmat ordinul pentru deschiderea 
focului, dar nici cel numit la comanda blindatului, căpitanul 
Olăcan, nu avea vreo vină. Toți au fost victimele unui 
„complot” bine orchestrat de către forțe necunoscute, cu scopul 
de a continua diversiunea teroristă.  
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Cui aparținea TAB-ul? 

Ponor se retrage în umbra unei porți, unde rămâne în 
așteptare câteva momente care păreau o veșnicie și, constatând 
că nimic nu mișcă, nici afară, dar nici în TAB, se hotărăște să 
renunțe la ideea lichidării acestora. Se îndepărtează de acel loc, 
ajunge în preajma bufetului „Potcoava” și în tot acel timp, 
privind înapoi, constată o totală încremenire a celor din ABI. 
Revede în minte starea fiecărui ocupant a locurilor din mașină, 
Martin căzuse peste volan și sângele curgea din el, un ofițer era 
căzut pe spate înapoia lui Martin, iar celălalt era căzut peste 
scaunul pe care stătuse Ponor. Nu părea ca cineva să răsufle, 
nimeni nu mișca, nu se auzea niciun geamăt, deci trage 
concluzia că nimeni de acolo nu mai era viu, în afară de el.  

Ponor își dă seama că devine suspect în orice 
circumstanțe, era plin de sânge, avea asupra lui o armă 
încărcată și un încărcător de rezervă, deci lucrurile se 
complicau.  

Nu putea să o ia în nicio direcție, pe Dimitrov la Spital 
nu mai putea să se întoarcă, întrucât din acea direcție au venit 
cei cu TAB-ul care i-a lovit.  

Dacă este să luăm de bună părerea lui Ponor, atunci se 
naște un semn de întrebare, și anume al cui era TAB-ul 
implicat în deschiderea focului asupra echipajului lui Martin, 
pentru că se auziseră zvonuri ca aparținând celor de la Lipova, 
dar pe de altă parte, mecanicul conductor al acelui TAB, a 
refuzat să treacă în subordinea căpitanului Măciniș fără 
aprobarea șefului său de la Lipova, deci cine a fost numit 
mecanic-conductor a acelui blindat și în a cui subordonare se 
afla atunci? Era posibil să fie blindatul rămas la spital, cel care 
a părăsit ABI-ul, cu un scop pe care îl putem doar bănui, 
pentru că nu se explica urgența pe care o avea de rezolvat 
acolo. Și apoi nu mai era sigur ce număr avea înscris pe blindaj 
TAB-ul care a deschis foc asupra lor. 
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Calvarul trăit de Ponor 

Ponor reușește să depășească șocul suferit și, după ce 
aruncă pistolul mitralieră și cartușele, se îndreaptă spre 
cartierul Pârneava pe care îl cunoștea. Ajungând pe strada spre 
aeroport, constată că lumea părea baricadată în casă, luminile 
erau stinse și era liniște deplină.  

În fine, descoperă o casă iluminată, unde disperat cere 
ajutor. 

Cel cu care discuta ieșise la geam și nu putea să observe 
în bezna de pe stradă în ce hal era inginerul. 

– Ce vrei la ora asta?  
– Vreau să dau un telefon, spuse Ponor, sperând că va 

reuși să vorbească la Inspectorat. I se trânti geamul în față, fără 
alte explicații, era clar că nu avea nici o șansă.  

Ajuns în cartierul Alfa, Ponor cade la un moment dat 
într-o groapă de fundație, unde se abandonează sfârșit de 
oboseală, timp în care își aduce aminte de zgomotul 
caracteristic de pornire a motoarelor TAB-lui, auzit când 
alerga pe străzi pentru a i se pierde urma și devine din nou 
îngrozit de ce i se putea întâmpla, dacă-l găsesc. Reia mersul 
prin cartier și căutările ce vizau ajutorul medical din partea 
cuiva și, bineînțeles, să poată comunica maiorului Măciniș 
situația în care ajunsese, dar și despre cei rămași în ABI.  

Printre blocurile pe unde a ajuns, la un moment dat, a 
auzit niște voci și bucuros s-a apropiat de aceștia. 

– Ajutați-mă oameni buni, sunt rănit!  
Aceștia în loc de a-l ajuta, s-au repezit la el 

amenințându-l. 
– Nenorocitule ești terorist, urlau aceștia plini de ură, 

îngrozindu-l.  
Din acel moment, Ponor a trecut printr-un nou coșmar, 

cel provocat de mentalitatea mulțimii ațâțate, s-au derulat tot 
felul de invective la adresa lui și, deopotrivă, propuneri de a i 
se aplica o corecție, mergând până la propuneri ce sfidau 
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imaginația. Într-un cuvânt, cei din grupul respectiv doreau o 
linșare a celui considerat vinovat. 

– Am o legitimație, are numărul opt, de la Front, insista 
inginerul cu disperarea celui amenințat cu moartea. 

– Probabil este falsă, astea sunt metodele lor, nu trebuie 
iertat, propuse plin de ură un inginer de la „Vagoane”. 

– Vă rog verificați la Consiliu sau la Inspectorat! Veți 
afla cine sunt și cine m-a trimis..., încerca Ponor cu voce 
scăzută să-i convingă. 

În cele din urmă, s-a găsit un coleg al inginerului în 
apartamentul căruia au descins și s-a dat telefon la Consiliu. 
Prima persoană care a răspuns la telefon, dacă nu ar fi fost 
auzită de către maiorul Lădar vorbind despre un terorist prins, 
ar fi închis probabil, spunând că nu-l cunoștea pe inginerul 
Ponor. Era o femeie dintre cele ce s-au remarcat, între timp, ca 
participante la mișcarea populară, care s-a nimerit întâmplător 
la telefon și n-ar fi dat atenție unui asemenea aspect minor, dar, 
spre norocul lui, a apărut acel maior, un om care era în 
cunoștință de cauză. Lădar a verificat toate datele prezentate de 
oameni, dar nu i s-a permis să discute cu Ponor, și a conchis că 
persoana este chiar cea care s-a prezentat, cerându-le să-i 
acorde primul ajutor și să fie trimis la Spitalul Județean. În 
Consiliu, Vlasiu a luat o măsură rațională cu privire la 
menținerea unor legături telefonice stabile cu Cetatea și 
Internele. Astfel, a stabilit permanența cu schimbul, a cel puțin 
două persoane, care să fie foarte bine informate și să le 
transmită celor din Front toate informațiile primite. Procurorul 
Firiță, care de câtva timp era mereu în preajma liderului, veni 
cu o propunere. 

– Cred că potrivit pentru așa ceva ar fi tânărul acela de la 
Orologerie, foarte prezent în toate, Alex parcă! 

– De acord, dar este nevoie de încă o persoană!  
– Alex, strigă Firiță, care tocmai îl descoperise pe tânărul 

muncitor alături de liceana blondă. 
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Cei doi au primit sarcina acelui Punct de Comandă 
improvizat cu satisfacția că devin folositori și că sunt alături 
unul de celălalt. 

– Primul telefon îl voi da mamei mele, spuse 
entuziasmată Lumi, dar văzând privirea lui Alex, se potoli, 
dându-și seama că tocmai li s-a explicat importanța acelui 
telefon pentru conducerea Frontului. 

Lipova în pază la Consiliu 

În acel timp, la Consiliu, situația începuse să se 
liniștească, iar șefii de la Gărzi s-au grăbit cu măsurile de 
preluare a armelor și muniției de la luptătorii din subordine 
prezenți, precum și a civililor înarmați în cursul nopții. Se 
crăpa de ziuă și, din experiența nopții trecute, se știa că în jurul 
acelei ore teroriștii dispăreau ca prin farmec, lăsând un respiro 
binevenit tuturor. Ce urma în noaptea următoare, nimeni nu 
știa, speranța era singura ce le rămânea.  

În cursul zilei, subunitățile Lipovane din rezerva Cetății 
și-au regrupat dispozitivul, întărind paza sediului Frontului 
prin deplasarea unor plutoane, cu excepția plutonului aflat pe 
latura de nord-nord-est, inclusiv poarta numărul doi de ieșire. 
A intrat din nou în acțiune o Grupă de cercetare pe TABC, care 
a „răspuns” cererilor din cartierele municipiului și verificarea 
locurilor de unde în cursul nopții s-a executat foc de armă. O 
veste îmbucurătoare la care unii nu s-au așteptat a cuprins 
mulțimile odată cu distribuirea celui de al doilea număr al 
ziarului „Adevărul”. Paginile sale erau destul de aerisite, dar 
mulțimea a citit cu mare speranță în suflet conținutul, din acel 
moment se credea că nu mai era drum de întoarcere, că nimic 
nu mai putea să-i oprească. 
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Tratament inuman 

După convorbirea cu cei din Consiliu, situația lui Ponor 
devenise mai bună, prinsese curaj și a avut ocazia să le 
povestească celor prezenți, cum s-au întâmplat toate încercând 
să-i avertizeze asupra pericolului de a da ochii cu cei care 
aveau în dotare vreun transportor blindat.  

– Sunt porniți pe rele și nu au teamă de nimeni, mai ales 
dacă vă duceți la ei cu bâte și topoare!  

Grupul de cetățeni asculta cu interes și pentru că l-au 
acceptat ca pe unul de-al lor, cineva a făcut o promisiune. 

– O să trimitem pe cineva să găsească arma și să ți-o 
aducă! 

Ponor a căutat să prezinte mai departe lucrurile cu o 
voce calmă, nu voia să accentueze pe vreo problemă sau alta, 
avea grijă să nu strice echilibrul de moment pe care l-a obținut 
în ochii celorlalți. După deschiderea obținută prin aflarea 
adevărului, că făcea parte dintre cei buni, inginerului i s-a mai 
oferit o compensație pentru cele suferite, a obținut aprobarea 
de a vorbi cu Măciniș de la Inspectorat. Acesta știa ce s-a 
întâmplat și l-a asigurat că cei din ABI au primit îngrijirile 
necesare, să nu se mai preocupe de nicio problemă, pentru că 
va trimite o salvare și după el. Sosirea salvării a fost cât pe ce 
să ducă la o nouă situație am putea spune destul de gravă.  

– Cine v-a trimis? începu cineva interogatoriul celor 
sosiți cu salvarea. 

– De la județean, de la spital, se bâlbâi brancardierul 
derutat de întrebarea fără rost, doar vedeau în fața lor o mașină 
de salvare. 

– Deci nu veniți din partea maiorului, se revoltă altul din 
grupul de oameni. 

– Da măi, ăștia au venit să-l salveze pe terorist, altfel 
știau de ordinul maiorului aflat la Miliție! 

Ponor simțea că din nou se clatină pământul sub el, era 
considerat din nou terorist. În final, au hotărât să-i însoțească 
doi dintre cetățeni până la spital, ca să se convingă dacă este 
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dus acolo sau în altă parte. La Urgențe a fost preluat ceva mai 
încolo, alții aveau prioritate, în funcție de gravitatea rănilor și, 
ca urmare, a fost pansat în mare grabă.  

Dar lucrurile nu s-au liniștit, calvarul inginerului a 
devenit permanent, cădea dintr-o situație proastă în alta. Astfel, 
când a ajuns în salon, un luptător de la Gărzile patriotice, 
încercând să afle amănunte despre împrejurările în care a fost 
rănit și unde s-a petrecut aceasta, îl întreabă: 

– Ceilalți ocupanți din ABI au scăpat?  
Ponor rămas cu ultima impresie din momentul când s-a 

oprit pentru o clipă să asculte eventualele zgomote dinspre 
ABI, a dat un răspuns ezitant. 

– Cred că toți sunt morți!  
Aceste cuvinte au declanșat ceea ce trăise deja de câteva 

ori, o reacție de ură din partea omului. 
– Ești un mincinos, probabil că nu ai fost rănit în 

împrejurările date...! 
– Nu, nu mai spune asta, strigă disperat. 
– Și cred că nu ai fost rănit acolo unde ai pretins că s-a 

întâmplat!  
Totul degenerase în măsuri imediate, Ponor fiind scos 

din salonul inițial și dus cu forța spre un alt salon. În lift, viața 
lui a atârnat din nou de un fir de păr, cei doi de la Gărzi l-au 
amenințat că-l împușcă, norocul a venit din partea infirmierei 
și a liftierei, care s-au răstit spre cei doi că liftul nu este abator, 
că dacă vor să-l împuște s-o facă în curte. Ponor a prins curaj și 
s-a răstit la ei. 

– Mă puteți împușca chiar aici, pentru că am mai fost 
împușcat pe la spate în seara asta!  

Aceste cuvinte au avut efectul de a-i pune pe gânduri pe 
cei doi și, pentru moment, s-au liniștit. 

În salon a fost privit ca un adevărat terorist, paturile de 
pe partea lui au fost eliberate și toți au trecut pe rândul opus. A 
făcut din nou aceeași tentativă de a calcula fiecare cuvânt spus. 
Se temea să nu deranjeze pe cineva care ar fi fost dispus să-l 
împuște. Acesta era pericolul ce-l amenința, în condițiile când 
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în fața ușii sale era în permanență un luptător de la Gărzi, 
înarmat și care, de frică, putea să tragă la prima bănuială. 
Tratamentul pentru ceilalți doi „teroriști”, căpitanul Martin și 
locotenentul-major era identic, aveau parte de paznic și erau la 
fel de disprețuiți.  

Ponor, considerând că ceea ce se întâmpla cu ei depășea 
limitele normalului, a apelat la prezența directorului spitalului, 
pentru a clarifica situația și statutul lor. S-a prezentat un alt 
doctor, care a fost foarte înțelegător și a încercat să-l 
liniștească. 

– Pentru perioada cât ești în spital, vei fi protejat,  la fel 
și ceilalți doi! 

– Vă rog din suflet să îl anunțați pe Vlasiu de la Front 
despre mine și familia mea, vă dau numărul de telefon!  

Doctorul s-a comportat ca un om aflat sub privirile 
bănuitoare a cine știe cărei persoane, motiv care l-a determinat 
să nu noteze nimic despre cele discutate, nici măcar telefonul 
său, spunând că a reținut numărul. 

Tratamentul primit de Ponor se rezuma la tranchilizante, 
în rest nici măcar schimbarea la timp a pansamentelor, din 
acest motiv mâna lui a început să se înnegrească. Suferința lui 
a continuat preț de câteva ore, timp în care maiorul Măciniș s-a 
dat peste cap interesându-se de soarta lui. În toate punctele din 
oraș se desfășurau acțiuni importante din punct de vedere 
militar, scopul principal fiind descoperirea teroriștilor ce au 
acționat pe parcursul acelei nopți. 

Noi misiuni 

După acea noapte fierbinte, în toate punctele aflate sub 
protecția armatei se desfășoară concomitent activități de 
pregătire a efectivelor pentru viitorul presupus calvar oferit de 
teroriști la căderea întunericului. Comandantul Murad cheamă 
la ordin cadrele cu responsabilități în cazarmă, trasând 
orientarea viitoare a luptei antiteroriste. Maiorul Săcel primește 
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ordin să transmită Comandanților de subunități care lipseau la 
adunare misiunile pentru o nouă zi și să verifice respectarea 
acestora. Astfel, ședința se desfășoară într-un mod atipic. 
Murad încearcă să se apropie mai mult de subordonați, lăsând 
deoparte tonul de comandă ferm și trece la un dialog colegial 
cu cei prezenți, considerând că va obține rezultate mai bune la 
punerea în aplicare a celor transmise. A simțit o oarecare 
relaxare din partea subordonaților săi, chiar un interes crescut, 
ceea ce l-a determinat să-i implice mai mult în actul de 
comandă pe cei aflați direct în contact cu teroriștii, 
consultându-se cu aceștia pentru a prinde pulsul trupei. 

– Cum a fost noaptea trecută, ce neajunsuri ați constatat? 
se adresă Murad privind cu încredere spre Roateș, Șeful de stat 
major al tanchiștilor. 

– Din punctul meu de vedere, lucrurile au decurs 
normal! 

– Deci, tancurile rămân pe loc?! conchise Comandantul, 
trăgând concluzia că normalitatea situației justifica menținerea 
poziției tancurilor.  

– Reamintesc să se pună la dispoziția tanchiștilor un 
pluton de infanterie, interveni Săcel. 

– Dar să intru în dispozitiv până la căderea serii, 
completă căpitanul Stegar, fiind pe fază la discuție.  

– Vă rog precizați dacă putem porni periodic motoarele 
la tancuri? 

– Fără îndoială, este prea frig, se adresă Murad lui 
Roateș. Telefonul sună prelung și convorbirea se derulă în ritm 
alert, Comandantul răspunzând la foc automat cu „da” și „nu”, 
după cum avea obiceiul. Nici nu a pus bine receptorul în furcă 
și instantaneu hotărârea a fost luată. Ca urmare, a început să 
transmită ordinul de punere în practică. 

– Roateș trimite urgent trei tancuri la miliție pentru a 
întări forțele aflate acolo!  

Șeful de stat major a tanchiștilor, în loc de răspuns, care 
se subînțelegea, solicită infanterie pentru însoțirea blindatelor. 
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– Va merge o grupă de la batalionul doi, răspunse Săcel 
privirii întrebătoare a lui Murad.  

– Celelalte subunități continuă misiunile primite cu o zi 
înainte, preciză Murad, privind spre Săcel. Acesta, dorind să 
fie cât mai sintetic, dădu din cap, confirmând. 

– Problemele nou apărute le precizați în scris, adăugă 
Comandantul.  

Săcel scoase din porthartă documentul ce urma să fie 
semnat, enumerând pe scurt ordinele pe care le pregătise din 
timp. 

– Se va completa unitatea de foc la armamentul de infanterie 
și atenție la menținerea observării antiaeriane la toate nivelurile! 

– O dăm pe toată la militari? întrebă un ofițer tânăr, ușor 
nedumerit. Nu înțelegea cum să fie toată muniția asupra 
militarilor, i se părea imposibil. Cineva din apropiere îl trase de 
mânecă, făcându-i semn să tacă și arătând spre sine îi dădu de 
înțeles că-i va explica el. 

– Efectivele se odihnesc prin rotație, alternând pe poziție 
la trei ore, iar deplasările prin cazarmă și la obiective se vor 
executa cu cel puțin un însoțitor!  

– Adică vom avea un fel de gardă personală, se hlizi 
către cei din preajmă unul mai șugubăț. 

– Voi continua...! Verificarea legăturilor radio și cu fir să 
se facă cu răspundere și să ducă la remedierea defecțiunilor, 
accentuă imperturbabil Săcel, aruncând o privire înțelegătoare 
spre ofițerul bine dispus. 

– Cu mâncarea aș vrea să raportez...! 
– Chiar asta urmează, hrănirea va fi asigurată cu 

mâncare gătită servită pe poziții! Cei aflați la obiective vor 
refuza alimentele venite de la persoane necunoscute! 

– Și lista rămâne deschisă, se impuse Murad în stilul său 
caracteristic, având ultimul cuvânt, ca orice comandant. 
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Împotrivirea securiștilor și arestarea lor 

Între timp, aeroportul se confruntă cu o situație greu de 
rezolvat datorită împotrivirii celor de la Securitate de a se 
subordona căpitanului Valer, care fusese numit Comandantul 
tuturor forțelor de acolo.  

– Dă-mi-l pe Valer! ceru nerăbdător cineva de la Cetate, 
care nu s-a prezentat. 

– Vă rog spuneți numele, am ordin strict să nu dau 
legătura decât la cadrele noastre! 

– Sunt ofițer la unul din batalioanele Cetății! Hai, n-o 
mai lungi...! 

– Sunt Valer, cu cine vorbesc? 
– Foarte pe scurt, știți cine sunt! La Cetate s-a discutat 

despre posibilitatea arestării celor care refuză subordonarea și 
veți fi sprijinit, spuse ofițerul cu răsuflarea tăiată. Valer i-a 
recunoscut vocea și, mimând naivitatea, spuse ceva ce se voia 
o codificare ad-hoc. 

– Confirm, aici totul este în regulă, și închise, având un 
sentiment de liniște cu mulțumirea că cei de la Cetate nu l-au 
abandonat, că știu și se interesează de soarta aeroportului. 
Atunci a fost momentul când s-a hotărât să acționeze mai ferm 
pentru a tăia din rădăcini nesupunerea, deși încă nu știa prin ce 
mijloace. Apelă din nou Cetatea, cerându-l pe Comandant. 

– Vă raportez, aici avem probleme! 
– Te rog să detaliezi, îi ceru Murad, care părea foarte 

calm, dar cu el nu se putea ști niciodată, putea izbucni în orice 
moment, mai ales în acele momente tensionate. 

– Acțiunile lor au devenit periculoase, au o caracteristică 
clară de nesupunere, chiar cu tendință de împotrivire, relată 
Valer situația fierbinte de acolo, alegându-și cuvintele cu grijă. 
Și-a dat seama că agitația l-a determinat să intre direct în 
subiect, de parcă ar fi continuat o convorbire avută mai înainte 
tot cu Murad. 

Aștepta să fie întrebat despre cine vorbește, dar Murad 
devenise instantaneu conștient de faptul că cel care a auzit ce 
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s-a vorbit în biroul său precis l-a informat pe Valer, așa că a 
lăsat pe mai târziu lămurirea problemei, completând în gând cu 
ideea că poate nu mai avea nicio importanță. 

– Cu cei doi luptători USLA s-a rezolvat? întrebă 
Comandantul, care a fost informat anterior despre încercarea 
acestora de a se strecura în ascuns în turnul de control, eludând 
paza. Căpitanul nu raportase acel fapt, ceea ce l-a pus în 
situația să înțeleagă că tot ce se întâmpla pe aeroport, ajungea, 
oricum, pe căi neștiute, la cei interesați. 

– Da, răspunse sec Valer, fără a continua.  
– De ajuns, așa nu se mai poate! Îți ordon să-i dezarmezi 

imediat, iar la nevoie, să-i arestezi!  
Săcel auzea că se poartă o convorbire cu aeroportul și a 

sesizat agitația comandantului, înțelegând că acolo lucrurile au 
luat o turnură periculoasă. A fost și el de față la discuția lui 
Murad despre arestarea subunității de securitate a aeroportului. 

– I-am arestat, închizându-i într-o sală de la parter, 
raportă Valer destul de stresat. Se aștepta să fie aprobat de 
Murad, dar acesta parcă nici nu auzise esențialul, era interesat 
mai mult de siguranța aeroportului, decât de măsurile concrete 
luate împotriva Securității de acolo, de parcă acele măsuri nu 
tot acolo duceau.  

– Posturile de pază din jurul aeroportului au fost atacate? 
– Cu ei nu au fost probleme, securiștii nu au acționat în 

exterior!  
La această informație, Murad a încremenit, considera 

extrem de gravă, mai ales acțiunea din interior, la nivelul 
conducerii aerodromului și puse întrebarea lămuritoare.  

– Unde este pericolul? Ai spus ceva de arestare! La ei te-
ai referit? Valer răsuflă ușurat, în fine șefului său i-a căzut fisa, 
așa că discuția putea să continue. 

– Da, pentru că nu am mai avut încredere în 
comportamentul lor dubios! spuse căpitanul, fără a preciza că a 
aflat de hotărârea Comandantului de a-i aresta pe cei de la 
USLA.  
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Comandantul a fost surprins de prezentarea situației în 
acel mod abrupt, fără un preambul despre cum s-a ajuns la 
arestarea securității, deși, la rândul său, de obicei vorbea la fel 
de repezit, intrând în subiect fără a-l avertiza pe interlocutor. 
Dacă acesta nu era ochi și urechi, pierdea înțelesul problemei, 
iar acum căzuse chiar șeful în propria capcană.  

– Păi, chiar asta am ordonat! I-ai dezarmat, nu s-au 
opus? ajunsese Murad la problema ce-l preocupa pe Valer, 
acesta dorind o confirmare a ordinului prin care a procedat la 
acea arestare.  

– Au fost tendințe, dar am reușit, spuse Valer, așteptând 
aprobarea explicită a măsurii luate. 

– Ai procedat foarte corect, să nu fie eliberați... voi 
ordona personal măsurile viitoare, încheie Murad privind spre 
cei din sală. Auzind verdictul dat de Comandantul 
Garnizoanei, Săcel deveni preocupat de problema arestării 
securiștilor, se gândea la pericolul ce plana din acel moment 
asupra lui Murad. Indiferent ce scopuri au urmărit, oamenii lui 
Schipor aveau marele avantaj de a se prezenta, în final, 
imaculați, având toate mijloacele și tot sprijinul stufosului 
sistem de informare și reprimare, care nu va renunța la putere, 
poate chiar translatând-o unor personaje din sistem, complet 
necunoscute populației. Într-un cuvânt, vor ieși la suprafață ca 
untdelemnul, iar Murad va avea de suferit. Oricum nu-l vor 
ierta, bănuia Săcel. Cu teama în suflet, maiorul trecu la 
punerea în aplicare a celor stabilite cu privire la ordinele scrise 
și transmiterea acestora sub semnătură. 

Continuă situația grea pentru Ponor 

La Spitalul Județean în jurul prânzului, situația continua 
să fie la fel de grea pentru inginerul Ponor. Acesta a primit 
vizita unui locotenent de la armată și a unui căpitan de miliție. 



 

187 
 

– Vă asigur că am vorbit cu cei doi răniți Martin și 
colegul său! Am venit să vedem care este situația 
dumneavoastră, spuse căpitanul pe un ton empatic. 

– În spital este o întreagă isterie împotriva noastră, 
suntem considerați teroriști extrem de periculoși, a prezentat 
situația Ponor. 

– Îl vom anunța pe Vlasiu despre cele întâmplate, îl 
asigură ofițerul. 

În acel moment, a intrat în salon soția inginerului, dar nu 
a reușit să spună nimic, pentru că au năvălit cei de la gărzile 
patriotice și i-au arestat pe toți.  

Soția sa a fost eliberată după multe ore de arest într-un 
vestiar, dar, ce era mai grav, s-a cerut din partea unora din 
personalul de serviciu din acea zi, ca soția „teroristului” să fie 
împușcată. În cele din urmă, circumstanțele au devenit 
favorabile celor din preajma inginerului, însă acesta credea că 
mai are de „tras” până va trece de calvarul de neînchipuit din 
viața sa.  

Geniștii lui Ananie se înapoiază la Gai 

La ora 11.00 s-a înapoiat în cazarmă Detașamentul 
condus de maiorul Ananie, care scăpase ca prin minune de sub 
focul încrucișat de la podul de Cale Ferată. 

Aristică l-a primit având mustrări de conștiință, s-au luat 
în brațe și cu ochii umezi au mulțumit cerului că s-au revăzut. 
Ananie îi reproșa șefului său toată întâmplarea prin care a fost 
obligat să treacă. În același timp, se gândea la ce ar fi făcut el 
în locul acestuia.  

– Sunt convins că răspunderea ne revine în aceeași 
măsură, recunoscu în cele din urmă Ananie, văzând atitudinea 
de asumare din partea lui Aristică. 

– Recunosc și mă întreb în caz de nereușită dacă Pușkin 
ar fi recunoscut că v-a trimis la moarte sigură..., lăsă Aristică 
fraza neterminată, acordându-i totuși credit lui Pușkin. Îl 
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frământa gândul și nu era departe de realitate, că, la rândul său, 
Comandantul Diviziei era antrenat fără voia lui în 
dezinformarea devenită formă de ducerea luptei. 

– Cred că situația a degenerat, încât șefii de la divizie au 
fost la rândul lor manevrați, întări maiorul părerea lui Aristică. 
Acesta din urmă, acceptând cele afirmate printr-o înclinare a 
capului, își termină un gând care-l preocupase de mult. 

– De când cu nebunia asta, mă tot întreb dacă un ordin 
scris ar fi avut importanță? Și acum înțeleg contrariul, că era 
totuna! 

– Eram vinovați fără vină, încheie maiorul lăsând să se 
înțeleagă orice și nimic.  

Încetul cu încetul, cadrele militare au descoperit 
adevărata față a lucrurilor, și anume că ordinele primite erau în 
proporție de aproape sută la sută false, motiv suficient pentru a 
se gândi de două ori înainte de a trece la executarea lor, se 
gândi cu tristețe Aristică. Tot ce înseamnă dezinformare și 
diversiune deformează realitatea și îl pune pe om în situația de 
a lua hotărâri eronate, care pot sădi moartea la orice pas. 

Neînțelegeri între Murad şi Iconaru 

Micile frecușuri verbale ivite pe linie de comandă între 
Comandantul Garnizoanei, Murad, și Șeful de Stat Major de la 
Lipova, maiorul Iconaru, au ajuns să degenereze în gesturi ce 
frizau insubordonarea. 

– Tovarășe maior, vă rog să rețineți că nu mă subordonez 
Cetății, nici pe linie de comandă, nici al aprovizionării, își 
impuse voința Iconaru în dialog cu cineva din Grupă.  

– Vă rog comunicați personal lui Murad acest fapt, 
răspunse precaut ofițerul operativ, lăsând de înțeles că nu poate 
hotărî nimic în acest sens.  

– Precizez că noi ne subordonăm direct Șefului Marelui 
Stat Major și Ministrului Apărării Naționale, după care trânti 
nervos receptorul. 
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Atitudinea lui Iconaru avea cel puțin două motive. Prima 
și cea mai puternică era teama de a nu pierde teren în fața lui 
Murad, a cărui funcție era cea mai mare în Arad, având în 
subordine toate forțele din municipiu, inclusiv pe cei de la 
Lipova, iar el avea în subordine doar pe militarii TR din 
Lipova. Al doilea motiv avea legătură cu bârfele privind 
misiunile îndeplinite la Timișoara în noaptea de 17 decembrie, 
pe care, de fapt, dorea să le folosească tendențios împotriva 
acestuia, cu scopul de a-i zădărnici influența pozitivă 
cunoscută până atunci asupra celor din Consiliu. Astfel, 
Iconaru și-a adus din plin contribuția la schimbarea imaginii 
celor din Consiliu despre Murad, atingându-și parțial scopul 
propus. 

Informația și bârfa 

Săcel, fiind în permanență informat cu cele petrecute în 
majoritatea punctelor unde unitatea avea militari, în primul 
rând prin înscrierea în Jurnalul Acțiunilor de Luptă, de 
asemenea, încrederea lui Murad în acesta prin implicarea în 
actul de conducere, a deschis calea celor care aveau unele 
informații și nu știau cui să le difuzeze, să i se adreseze cu 
încredere. 

– Un prieten de la... știți dumneavoastră... mi-a spus 
ceva, cred eu important, se destăinui unul din cadrele Statului 
Major. 

– La ce să mă aștept? Sper să nu fie vreo sforărie 
diversionistă, spuse cu precauție Săcel. De foarte mult timp 
auzise unele lucruri despre așa zisul „turnător” și, deși nu se 
ferea de el, a hotărât să-l ignore în orice situație, după cum se 
exprima în glumă față de colegi: „mi-e teamă să nu mă 
molipsesc”. 

– Se referă la Comandant! 
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– La adresa lui se vorbește cam mult în ultimul timp, 
încercă Săcel o provocare, fără a arăta că este nerăbdător să 
afle mai multe despre principalul subiect. 

– Nu mă ajutați deloc, eu chiar doresc să fac un bine! 
spuse cu tristețe ofițerul. 

– Aștept să spui, țin pentru mine, răspunse maiorul, 
folosind cuvinte neutre. 

– Vă raportez exact cum s-a exprimat: „Ăștia vor să-l f..ă 
pe Murad!”, termină dintr-o suflare ce avea de spus ofițerul. 

– Și, altceva? aruncă Săcel de parcă nu ar fi auzit nimic 
important, lăsându-l perplex pe ofițer. Își dădea seama că avea 
dreptate cel care a spus cândva ceva de genul „...iubesc 
trădarea, dar urăsc trădătorii”. Era cuprins de lehamite față de 
cel din fața lui, dar avea mare nevoie de el pentru a-l salva pe 
comandant. Dacă se putea. 

– A mai spus ceva cu privire la așa zisa Securitate de la 
aeroport! Că i-ar fi anihilat acțiunile și i-ar fi făcut de rușine, 
că ăsta era motivul răzbunării promise, veni cu partea esențială 
ofițerul.  

– În regulă, îți mulțumesc, vom vorbi, încheie Săcel, cu 
gândul că trebuia să acționeze urgent, în condițiile când 
neînțelegerile dintre Murad și Iconaru au atins cote uriașe.  

Dovezile morții lui Gerber, blocate în Consiliu 

Între timp, la Consiliu s-a dat interdicția de a se părăsi 
clădirea, ceea ce a crescut presiunea psihologică asupra celor 
care voiau să scoată de acolo dovezile cu privire la moartea lui 
Gerber. Pionul principal era Celia, care pregătise lucrurile 
învelite într-un ziar. La un moment dat, este anunțată că o 
caută cineva la intrarea în Consiliu, și iese pe poarta dinspre 
Liceul Sanitar.  

– Sunt tatăl lui Gerber și vă rog din suflet să mă ajutați, 
spuse cu lacrimi în ochi acesta. 

– Cu ce vă pot eu ajuta? 
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– Am nevoie să obțin Certificatul de Deces, nu-l pot 
înmormânta fără asta! Și domnul maior, șeful cel mai mare 
peste Consiliu, nu vrea să mi-l elibereze! 

Celia, întoarsă pe dos după o noapte nedormită, pentru 
că i-a fost foarte rău, cu toate medicamentele date de către 
doctorul Brena, s-a repezit pe scări direct spre biroul în care 
era maiorul Murad. 

– Acuma, dacă l-ați omorât, de ce nu semnați 
documentul ăla? Să-l poată îngropa, trecu direct la un limbaj 
acuzator Celia. În timp ce înrăutățea situația deloc roză a 
maiorului, deși voia să înceteze cu acele acuzații, nu reușea s-o 
facă. Ar fi vrut să renunțe și să-i ceară scuze, dar ceva o oprea. 
Și-a dat seama că acuzațiile celor din imediata apropiere a 
maiorului au înveninat-o și pe ea, ajungând să fie convinsă de 
vinovăția acestuia. Plecă din fața lui în trombă, fără a se mai 
interesa de soarta omului ce aștepta în fața Consiliului, de 
rușine. A aflat mai târziu că acesta a obținut documentul pentru 
înhumarea fiului său și s-a liniștit.  

Zvonuri despre Murad și pregătire 
arestării acestuia. Stana preia Poșta 

Căpitanul Grosu, care avea în grijă Poșta, datorită 
dezinformărilor cu privire la unele cadre militare din Cetate, 
dar și a celor din MI, la un moment dat a manifestat o 
nervozitate crescândă, o atitudine de violență verbală, 
proferând amenințări la adresa angajaților aflați la mesele din 
imediata apropiere a intrării.  

La prima vedere, mesele erau destinate ca birouri de 
lucru, la care își desfășurau activitatea cei din personalul de 
conducere, doi bărbați și două femei, una fiind diriginta poștei. 
Pe mesele acestora se afla câte un telefon, cu care lucrau, în 
permanență ținându-le la urechi și vorbind neîntrerupt cu 
cineva. Faptul în sine nu-l îngrijora pe Grosu, dar când din 
holul de la intrare a auzit frânturi de convorbiri cu adresă 
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precisă, prin care era avertizată Cetatea, că în diferitele locuri 
ale orașului acționează teroriști și aflând cea mai teribilă veste 
că în oraș circulă și alte zvonuri, a avut un șoc.  

– Am auzit despre înlăturarea lui Murad de la comandă, 
că Meterez nu mai este Șef de stat major, iar locotenentul-
colonel Suru, contrainformatorul, este fugit de la post, a 
prezentat disperat situația căpitanul Grosu.  

Săcel, care a primit informația, a rămas nedumerit pentru 
simplul fapt că era în biroul Comandantului, unde Murad era 
prezent la masa de lucru chiar în fața lui, deci nu putea crede 
nimic din cele auzite. 

– Fii liniștit, este o diversiune, șeful este chiar aici, iar 
despre ceilalți doi, sigur vom afla!  

Săcel nu putea să creadă decât faptul că s-a întâmplat 
ceva cu Grosu, fie era pradă dezinformării ca toți ceilalți, fie 
suferise o cădere nervoasă.  

Grosu nu s-a limitat doar la atât, el a intrat în biroul 
improvizat și, sub amenințarea armei, a măturat de pe mese 
telefoanele, scoțând un urlet către persoanele care le 
deserveau: 

– Să nu mai dați niciun telefon, că vă împușc pe toți!  
Cei vizați au încremenit pe locurile lor și nu au mai 

îndrăznit să ridice telefoanele. Acest fapt a coincis cu 
întreruperea temporară a legăturilor telefonice atât cu unitatea, 
cât și a acesteia cu Consiliul. Astfel, Stana, de la Centrala 
Telefoane, de față fiind directorul și contabilul șef, încerca să 
ia legătura cu Murad, dar se întrerupea mereu. Un lucru și mai 
grav a fost apelarea lui Săcel de la Pecica. 

– Directorul Direcției de Poștă și Telecomunicații este 
omul Securității! Ca urmare, legăturile au fost întrerupte, 
informațiile prelucrate și nu se mai fac convorbiri!  

Acesta consemnează în Jurnalul Acțiunilor de Luptă, dar 
informația nu avea nicio valoare practică pentru cei din Cetate 
pentru a fi exploatată, așa că maiorul nu putea decât s-o 
transmită mai departe, tocmai celor despre care se bănuia că ne 
manevrează, numai ei aveau misiuni de acest fel. Stana nu știa 
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nimic despre această notă telefonică, și chiar dacă ar fi aflat, nu 
putea crede că este un fapt real, doar directorul era omul cu 
care colabora de un timp și era interesat să rezolve în mod real 
și imediat lipsa legăturilor. 

Comandantul Murad credea, în acele momente, că Stana 
era la Poștă, nicidecum la Centrala Telefoane, și numai așa a 
putut mai târziu să-și explice motivul absenței legăturilor. 
Plecarea lui Stana spre Poștă avea scopul bine stabilit de 
comun acord cu directorul, de a prelua conducerea și a preveni 
tăierea legăturilor dintre unitate, Consiliu și celelalte obiective 
primite în apărare.  

Era însoțit pe jos, de către un caporal, iar armele le aveau 
lejer în mână, parcă gata de a le folosi imediat, fără a face 
mișcări de prisos, devenise deja un reflex, arma era una cu 
corpul după atâtea zile de folosire continuă.  

Când au ajuns în holul de la intrare, Stana, prin acea 
alură de luptător de pe front, cu arma în cumpănă, a 
impresionat pe cei aflați la mese, care tocmai trecuseră prin 
șocul amenințării, așa că liniștea era nefirească, iar la vederea 
scenei cu acele telefoane împrăștiate pe jos, căpitanul a înțeles 
de unde provenea teama lor. Atunci a făcut tot ce era posibil 
să-i liniștească, vorbind cu voce scăzută, punând arma la spate 
și ajutându-i chiar să ridice telefoanele. Așa a ajuns Stana șef 
la Poștă, preluând comanda tuturor celor aflați acolo.  

Măcinis cere tăierea legăturilor telefonice 

Timpul trecuse destul de repede, astfel, se apropia ora 
13.00 sau puțin peste, când a sosit la Poștă Măciniș, însoțit de 
doi ofițeri, un subofițer și, surpriză, inginerul Savici. Măciniș a 
lansat o invitație către Stana. 

– Vino și tu cu noi, spuse în timp ce urca spre etajul doi 
unde era aparatura specială de telecomunicații deservită de 4-5 
civili. Măciniș s-a adresat personalului. 
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– Din acest moment tovarășul inginer Savici este noul 
vostru șef, încheie maiorul privind întrebător către căpitanul 
însoțitor, care înțelegând că este vorba despre cele stabilite pe 
drum, spuse: 

– Da, cred că da!  
Fără a mai da vreun detaliu, făcu un pas înapoi de lângă 

Stana, ca și cum l-ar fi predat altcuiva și care până atunci era 
păzit. Era clar că îi acordau încredere, dar de această dată 
tabăra era schimbată, era cea a lui Măciniș. Iar acesta din urmă 
se adresă lui Savici: 

– Tăiați legăturile cu Cetatea, mă duc să-l arestez pe 
Murad!  

Se întoarse și părăsi încăperea cu încredințarea că face 
un lucru spre binele noului organ de conducere. Aceste cuvinte 
l-au făcut pentru moment pe Stana să creadă că Murad chiar a 
tras la Timișoara, pentru o clipă chiar a fost convins, dar pentru 
că reușise să-l cunoască bine, și-a dat seama că nu era posibil, 
prea era „dus la biserică”și avea acea „teamă”. 

  
Maiorul Lădar raportează lui Horga de la Grupa 

Operativă despre probabilitatea trecerii la acțiune în cursul 
zilei a vânătorilor de la Asociația Vânătorilor și Pescarilor 
aliați cu teroriștii.  

– Tu chiar crezi așa ceva? îl întrebă Horga pe prietenul 
său. Se simțea în vocea lui o revoltă la gândul că cineva 
încerca să-i jignească inteligența, cei care se ocupau cu așa 
ceva aveau o părere falsă despre armată și ofițerii ei. 

– Ce pot să cred, mai bine să suflăm în iaurt... știi ce 
vreau să spun, și chiar propun baraje de control mai dese și 
apel la populație să depună armele!  

– Anunț Consiliul și transmit un ordin de căutare către 
patrulele din cartiere, încheie Horga mai mult pentru a-l liniști 
pe Lădar, pe care-l știa uneori alarmist. 
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Boziu și arme pentru Ceala 

Plutonierul-adjutant Boziu, custodele poligonului Ceala, 
solicită telefonic de la maiorul Săcel armament și muniție, 
reamintind că în cursul nopților de 22 și 23 s-a executat foc din 
fundul poligonului asupra aeroportului și el nu a putut 
interveni cu soldații, neavând arme și muniții. 

– S-a tras și asupra noastră, am stat culcați în tranșee, se 
lamentă Boziu, cu toate că era obișnuit cu focurile de armă și 
nu se temea. 

– Primești de la Bateria Apărare Aeroport, am vorbit 
acolo pentru 3 pistoale mitralieră!  

Săcel spera să fi rezolvat corect situația, oamenii aceia 
erau în real pericol. 

 
Săcel primește din nou informații de la Pecica prin care i 

se cere să doboare elicopterele aflate în spațiul aerian, lăsând 
liber survolul orașului de către avioane. În zadar au privit spre 
cerul senin subordonații Cetății pentru că nu au apărut 
obiectivele. Coloana de tancuri solicitată la Inspectoratul MI, 
fiind surprinsă pe drum de știrea cu elicopterele, a oprit, 
pregătindu-se pentru deschiderea focului. Puteau fi elicoptere 
cu muniție antitanc și în acel caz erau în mare pericol, dar, 
după un timp, s-a ordonat să se continue deplasarea. 

– Am ajuns la Inspectorat, trecem la ocuparea 
dispozitivului, a raportat unul dintre ofițerii tanchiști. 

– Aveți în vedere pericolul atacurilor aeriene, punctă 
Săcel cu responsabilitate, închizând. Telefonul zbârnâi isteric 
și Săcel, ușor îngrijorat, s-a gândit că va veni, la un moment 
dat, o informație reală și atunci nu va mai fi de glumă. 

– Am ridicat armele de la Compania Pază Aeroport, a 
raportat Boziu din poligonul Ceala. 

– Dacă mai apare cineva cu intenții dubioase ai ac de 
cojocul lui, spuse Săcel, liniștindu-se că lucrurile s-au aranjat 
și cei de acolo au mijloace de apărare. 
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Viu sau mort să fie adus la Consiliu 

Grupa Operativă primește un telefon de le centralistul 
unității prin care se anunță tăierea oricăror legături cu 
exteriorul, unitatea rămânând „în beznă”. De asemenea, și 
Consiliul a rămas fără legătură în afara municipiului. 

Ruperea cordonului ombilical dintre factorii de 
conducere a noilor structuri și armată, dar mai ales cu 
exteriorul, era considerat, în acele momente, de neconceput. În 
Consiliu tocmai se purtau discuții agitate despre subiectul 
amintit. Domnul Firiță, procurorul, discută cu șeful militar 
Iconaru, de față fiind și colegul său de breaslă Aur, despre 
refuzul Comandantului de a se prezenta la Consiliu.  

– Am cunoștință despre neînțelegerile voastre recente, 
dar nu-mi dau seama din ce cauză au apărut, poți să-mi explici, 
tovarășe maior Iconaru ? 

– Din relatările unor cadre din anturajul lui Murad am 
tras concluzia că pe timpul acțiunilor duse la Timișoara, în 
Calea Girocului, acesta a dat ordine contradictorii!  

– Bine, bine, dar pe timpul cât a fost în Consiliu a 
condus cu dăruire și competență activitățile, demonstrând 
loialitate! L-am considerat un factor de stabilitate, un adevărat 
șef al tuturor forțelor din Consiliu! De fapt, a fost ca un liant 
pentru noi, conchise Firiță. 

– Posibil..., eu l-am văzut diferit, mi se părea un om 
închis în sine, parcă ascunde ceva! Iar cu privire la capacitatea 
de conducere, nu voi comenta nimic, aveți de acum o părere 
formată și nu vă contrazic, încheie Iconaru, încercând să pară 
echidistant și cât mai diplomat. 

– Ce facem în această situație? Este absolut necesar să 
aflăm cine dă ordinele de a se trage în oraș, eu spun să-l 
aducem cu orice preț la Consiliu pentru a afla!  

– Sunt de acord cu asta, dar vom avea de furcă cu el, are 
un argument solid să nu revină la Consiliu, menționă maiorul 
în cunoștință de cauză, fiind convins că nici el nu ar fi venit. 
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– Pe mine, personal, m-a refuzat când i-am cerut să vină 
în Consiliu, motivând că nu poate ignora ordinele superiorilor 
săi! Am interpretat gestul ca pe o sfidare, ca o ignorare a 
noastră! 

– Locul lui este aici, spuse hotărât Iconaru, deși nu-l 
dorea pe Murad prin apropiere. Atâta timp cât el avea 
majoritatea efectivelor de militari, spera să i se recunoască 
rolul și importanța.  

– Vom afla cine mai dă ordin în municipiu să se tragă, 
trebuie să știm neapărat ce are de gând acest maior și să luăm 
măsuri drastice, încheie Firiță, spunând generalități, cu intenția 
ascunsă de a-i manipula pe cei de față, de la care aștepta, de 
fapt, să-și asume răspunderea. În plasa aruncată s-au prins 
imediat cei doi maiori, în acel moment intervenind Măciniș, 
care propune o soluție. 

– Vă propun să-l aducem cu forța, mă ocup personal de 
acest lucru! 

– Nu am convingerea că este cea mai bună rezolvare, 
oscilă Iconaru în hotărârea sa de a-l aduce pe Murad, deși 
afirmase altceva mai înainte. Prezența lui acolo, fie și în rol de 
arestat îi displăcea profund. Firiță parcă numai asta așteptase. 
Ignoră părerea lui Iconaru și hotărât îi dă mână liberă lui 
Măciniș. 

– Viu sau mort, îl aduceți pe Comandantul unității din 
Cetate! 

Misiunile date de către Măciniș 

În imediata apropiere a Cosiliului, Măciniș a adunat 
efectivul destinat acțiunii și a precizat sarcinile fiecăruia. 

– Veți participa cu toții la o misiune deosebită și vă cer 
respectarea cu strictețe a ordinelor primite, este necesară 
aducerea la Consiliu a lui Murad, așa a cerut conducerea 
revoluționarilor! Și apoi știm că de aici va putea să conducă 
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mai bine unitatea și obiectivele apărate, strecură cu viclenie 
maiorul, pentru a-i convinge.  

Măciniș nu a pomenit nimic despre intenția sa de a tăia 
comunicațiile sau despre bănuiala falsă ce plana asupra 
comandantului de a fi ordonat tăierea acestora. Și a omis să 
spună ceva despre provocările din municipiu, care au înnebunit 
toate structurile, ducând la victime și un haos generalizat.  

Unii dintre ofițerii săi știau din discuțiile la care au fost 
martori, că situația lui Murad nu era deloc roză. 

– Rămânem cu pistoalele sau luăm pistoale mitralieră? 
întreabă căpitanul Stanciu. 

– Luăm pistoale mitralieră, dar păstrăm și pistoalele 
asupra noastră! Vă atrag atenția celor din TAB să verificați 
muniția pentru mitralierele de 14,5 mm și să încărcați benzile! 

Stanciu dă din cap cu hotărâre, dar privirea mirată îi 
trădează teama din acele clipe, deși nu era omul care să se 
sperie cu una, cu două. Măciniș observă cu îngrijorare fața 
subordonatului său. 

– Sper să nu facem greșeli, planul trebuie să reușească, 
tu ce zici? Și fără a aștepta răspunsul continuă. 

– Să fim foarte atenți cum vom acționa acolo, în fața 
comandamentului și în biroul lui Murad! Din nou, măsurile de 
asigurare a acțiunilor de luptă au o mare importanță! 

– Și oamenii care vin cu noi să-i alegem cu grijă, 
accentuă Stanciu, vrând să aibă siguranța că Măciniș nu va uita 
acel lucru important. 

– Totul este să executați ordinele fără ezitare, altfel vom 
avea probleme și, apropo de asigurarea acțiunii, mitraliorul va 
îndrepta țevile spre geamul Comandantului și va fi gata ca la 
comanda subofițerului mecanic-conductor să deschidă focul! 
Acest lucru se va petrece în clipa când a trecut un timp 
rezonabil, să zicem 15 minute de la plecarea cu însoțitorii mei 
de la TAB spre Comandament și nu ne-am înapoiat! Ați 
înțeles? Exact 15 minute! 
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Apoi dă ordin de îmbarcare și deplasare fără a preciza 
opririle de pe parcurs, dirijând mecanicul-conductor stradă cu 
stradă și oprindu-se acolo unde știa doar el. 

 
Măciniș a considerat cu de la sine putere că tăierea 

legăturilor telefonice a unității militare cu obiectivele din județ, 
inclusiv cu Consiliul, este o necesitate. Acest lucru s-a petrecut 
fără ordinul sau aprobarea cuiva de la armată sau de la Front, 
în timp ce se deplasa spre unitate, inițial trecând să-l ia pe 
inginerul-șef Savici, prietenul său, pe care urma să-l instaleze 
șef la Poștă, la propunerea sa și cu acordul conducerii 
Frontului.  

– Te rog, prietene ca imediat, până să ajung eu la unitate, 
să tai toate legăturile acesteia! Să nu poată Murad comunica în 
interiorul localității sau în afara ei, accentuă cuvintele Măciniș, 
adresându-se lui Savici acolo, în prezența lui Stana.  

Murad învăluit de gânduri 

Comandantul era în biroul său, împreună cu colonelul 
Filcaciu, recent scos de la arest de către Săcel, iar în ușa larg 
deschisă aștepta maiorul Tunaru, chemat de la Inspectorat. 
Murad auzise clar zvonurile despre îndepărtarea sa de la 
comanda unității chiar din gura căpitanului Grosu și nu își 
putea închipui nicio clipă ce soartă i se rezervase. Avea 
convingerea fermă că nimeni nu putea să treacă peste ordinele 
lui Pușkin, că era protejat de asumarea răspunderii de către 
general. Își amintește de ordinul primit cu puțin timp în urmă 
de la Comandantul diviziei. 

– Murad, ascultă-mă, din acest moment pleci din 
Consiliu și te instalezi în punctul tău de comandă la Cetate, vei 
conduce de acolo unde dispui de logistica necesară, ai înțeles? 

Lui Murad i se părea normal să conducă din unitate, avea 
Stat Major și o largă cuprindere a tuturor obiectivelor ce le 
avea de protejat și condus.  
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– Am înțeles! Vă rog să permiteți rămânerea Șefului de 
Stat Major la Consiliu, pentru a se coordona eficient cu cei din 
Grupă! 

– Da, aprob, ai nevoie de un om care să țină legătura cu 
tine, conchisese atunci Pușkin. 

Revenind la realitatea imediată, Murad constată că i s-a 
înfipt în minte ideea unui pericol iminent, fără a conștientiza 
cum se poate concretiza acesta. Deocamdată, stresat fiind, se 
„afundă” în hârtiile de pe biroul său, ignorându-i câteva clipe 
pe cei prezenți.  

Sosirea lui Măciniș 

Deplasarea lui Măciniș spre cazarmă a fost făcută cu 
viteza și determinarea necesare unei acțiuni importante ce nu 
suferea amânare și părea că totul se desfășoară în secret. 
Nimeni din cazarmă nu avea vești sau cea mai vagă bănuială, 
despre ce avea să urmeze.  

Coloana s-a oprit la intrare și Măciniș l-a rugat pe 
căpitanul Meterez, întâlnit acolo, să revină și el în 
Comandament pentru a prelua comanda Regimentului, pentru 
că Murad va fi dus la Consiliu să conducă de acolo. Meterez îl 
cunoștea pe Măciniș și vedea clar comportamentul acestuia, 
mereu l-a considerat nemulțumit că nu a fost promovat, așa că 
a hotărât să nu dea curs unei asemenea propuneri. Se temea că 
va fi și el implicat în vreo mașinațiune a căpitanului, așa că, 
simțind pericolul și fidel manifestanților, a plecat spre 
Consiliu, unde avea destule de făcut.  

Fiind recunoscuți, noii veniți nu au fost opriți la Punctul 
de control și au ajuns în fața comandamentului, oricum pe timp 
de zi totul reintra în normal, ca și cum nu s-ar fi întâmplat 
nimic în noaptea precedentă, iar vigilența scădea, așa că 
surpriza a fost cu atât mai mare. 

Trecerea lui Măciniș cu însoțitorii pe holul 
Comandamentului spre biroul lui Murad, l-a impresionat pe 
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maiorul Rareș, chiar l-a șocat văzând aerul marțial al acestora. 
Cu o clipă înainte a avut o scurtă altercație cu șoferul lui 
Filcaciu, un tip slăbuț și mic de statură, pe care l-a trântit de 
perete, strigând la el aproape isteric: 

– Ce cauți aici, ce vreți să mai puneți la cale tu și 
Filcaciu? Cine a permis ieșirea lui de la arest? Șoferul nu a 
scos nicio vorbă și nu a ripostat, dar pe Rareș l-au dat peste cap 
cele două acțiuni la care a fost martor. A renunțat să se mai 
întoarcă în biroul Comandantului, se temea și a dispărut pentru 
un timp. 

Măciniș a ajuns cu echipa în holul din fața biroului 
Comandantului și, după o scurtă ajustare a ținutei, datorat 
reflexului căpătat în ani de carieră militară, a intrat.  

În fața faptului împlinit 

Un număr de nouă cadre au asistat la obligarea 
comandantului de a merge la Consiliu, sub pretextul că de 
acolo poate conduce unitar acțiunile.  

– Tovarășe Comandant, am venit din partea conducerii 
Frontului să vă transmit rugămintea de a veni la sediu, este 
necesară o conducere unitară a tuturor forțelor din municipiu, 
spuse Măciniș cu fermitate, dar respectuos. 

În acel moment au izbucnit din toate părțile vociferări, 
din care înțelegeai doar o mare nemulțumire din partea celor 
prezenți. Începuse locotenentul-colonel Santău, secondat de 
căpitanul Calciu, ambii de la divizie, care știau despre ordinul 
anterior al lui Pușkin privind Punctul de Comandă a lui Murad 
și se împotriveau plecării acestuia. Vorbeau cu ton ridicat și 
toți voiau să se facă ascultați. Filcaciu, Horga și Săcel tăceau 
deocamdată, încercând din răsputeri să găsească o soluție la 
ceea ce credeau ei că este o demonstrație de forță din partea lui 
Măciniș. Maiorul Horga, experimentat în discuțiile cu substrat 
psihologic, cere cu ton grav să se facă puțină liniște și pentru a 
se lămuri asupra intențiilor lui Măciniș, întreabă: 
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– Ioane, de unde știm cine te-a trimis? Apoi, privind spre 
Comandant, clătină din cap cu neîncredere. 

– Să dăm telefon la Consiliu și să întrebăm, spuse 
Murad, întinzând mâna după telefon. 

– Nu, nu veți da niciun telefon, se răsti Măciniș, sperând 
în acest fel ca cei din sală să nu afle prea devreme despre lipsa 
oricăror legături cu exteriorul. 

– Tovarășe maior, eu nu pot părăsi unitatea fără 
aprobarea diviziei, am primit ordin să conduc de aici și asta de 
la Pușkin personal, încercă Murad ultima carte. 

– Eu nu plec de aici fără dumneavoastră, am primit ordin 
în acest sens, se impuse Măciniș cu un ton care nu permitea 
replici.  

Maiorul Săcel intervine, adresându-se Comandantului. 
– Dar, tovarășe maior, prin plecarea dumneavoastră se 

ajunge la disocierea actului de comandă, este drept că 
principalele forțe se află în afara unității, dar aici dispunem de 
mijloacele de legătură..., încheie subit maiorul văzând că, de 
fapt, hotărârea acestuia părea luată.  

După o scurtă ezitare și schimbând priviri cu ofițerii săi, 
Comandantul cere asigurări. 

– Sper că voi fi în siguranță! 
– Da, vă asigur de acest lucru, răspunse Măciniș. 
– Pe cuvântul vostru că voi ajunge teafăr? spuse 

comandantul, folosind acea adresare reverențioasă pentru a se 
asigura de aprobarea întregii echipe a maiorului. 

– Da, pe cuvântul meu că nu vi se întâmplă nimic, se 
angajă Măciniș, arătând spre ofițerii săi, luându-i ca martori.  

Murad vedea că Măciniș îl are alături pe căpitanul 
Stanciu, și cunoscând caracterul acestuia din urmă, că putea 
avea încredere în cuvântul lui, i se adresă. 

– Măi copii, trebuie să plec, este nevoie de mine acolo, 
vă las cu limbă de moarte să nu cedați cazarma sub nicio 
formă, încheie Comandantul, simțind că era foarte posibil să 
nu se mai poată întoarce viu și nevătămat în cazarmă. 
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Armele însoțitorilor lui Măciniș, căpitanul Stanciu și 
locotenentul-major Mincu erau la piept și asigurate, dar Mincu 
a asigurat arma după ce pusese încărcătorul la ea chiar în 
momentul când intra, ultimul. Degetul pe garda trăgaciului și 
poziția corpului celor trei trădau o atmosferă de intimidare. 
Auzind zgomotul făcut de armă în momentul asigurării, 
Comandantul tresare și întreabă cu o voce răgușită. 

– Ați venit să mă arestați? 
– Nu, nu vă arestăm, veniți cu noi, nu vi se întâmplă 

nimic, insistă Măciniș. 
În aceste circumstanțe defavorabile și total în afara 

regulamentului, Comandantul ia hotărârea să-l urmeze pe 
acesta la Consiliu, însoțit de Filcaciu, care era vizat la rândul 
lui. Inutil l-a privit întrebător Murad pe Filcaciu, care tăcuse în 
tot acest timp, nici de data aceasta nu a primit vreun semn de la 
el. Tăcerea lui Filcaciu putea să semnifice orice. Oricum, era 
probabil ca cei doi să nu împartă aceeași soartă, îi trecu prin 
minte lui Săcel.  

Comandantul se ridică, își ajustă centura și pistolul 
pornind spre ușă.  

Preluarea comenzii de către Santău  

Maiorul Tunaru, chemat la ordinul Comandantului, 
asistase prin ușa întredeschisă la discuție, lăsând de înțeles că 
nu era de acord cu rămânerea acestuia să conducă din cazarmă, 
adresându-se Ofițerului de serviciu. 

– Cred că, fiind Comandantul garnizoanei, locul său este 
la Consiliu!  

Neprimind niciun gest aprobator, avansează un alt 
argument, încercând să risipească îndoiala. 

– Și apoi nu era cazul să conducă Iconaru și nu Murad!  
Celălalt dă din cap neștiind ce să spună, nu era la curent 

cu neînțelegerile dintre cei doi. 
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Cu excepția lui Săcel, Santău, căpitanul Calciu și 
Păulian, care rămân în sală, toți ceilalți părăsesc încăperea. 
Săcel consideră că trebuie să acționeze, nu mai era timp de 
ezitări și, ca de obicei, mai repezit, intră imediat în subiect. 

– Cred că nu mai este timp, situația creată prin arestarea 
comandantului poate duce la evenimente neplăcute, consider 
că s-a produs un vid de putere prin îndepărtarea lui Murad! De 
aceea, propun ca locotenentul-colonel Santău să ia comanda 
Regimentului...!  

Maiorul nu reuși să termine, fiind întrerupt de 
vociferările celor din sală, mai ales a celor doi de la Divizie, 
dar și a lui Păulian.  

– Nici vorbă, la comandă poți fi chiar tu, eu sunt de la 
eșalon și nu am nimic cu asta, spuse Santău, adresându-se lui 
Săcel, pe care-l cunoștea de când erau amândoi la vânătorii de 
munte.  

– Refuz categoric să fac jocul celor vânduți, faceți parte 
din eșalon și tocmai asta vă recomandă pe postul respectiv! În 
acest fel, nimeni nu va îndrăzni să vă aresteze și să preia 
conducerea! 

– Nici nu mă gândesc...! 
– Veniți la centrala telefonică, acolo este stația de radio 

și cerem aprobarea, mai spuse fără drept de replică Săcel, 
îndreptându-se spre centrala telefonică. Ezitând, Santău îl 
urmă, gândindu-se că poate acesta are dreptate, că anumite 
lucruri pot fi tăinuite, dar cunoscute doar de către maior. Șeful 
transmisiunilor este informat de cererea lui Săcel și ia legătura 
cu eșalonul, cerând să se renunțe la modul „codificat”, să se 
vorbească „în clar”. În aproximativ trei minute, Divizia 
permite convorbirea necodificată și Santău raportează situația 
generalului Pușkin. 

– Tovarășe general-maior, aici situația este deosebit de 
gravă, comandantul a fost ridicat de către Măciniș și dus cu 
escortă împreună cu Filcaciu la Consiliu! 

– Când s-a întâmplat acest lucru? 
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– În urmă cu câteva minute, aici lângă mine se află 
maiorul Săcel, singurul din comanda Regimentului în acest 
moment, el consideră inoportun să preia comanda, preferând 
pe cineva din afara unității, situația fiind neclară și încordată! 

– Dă-mi-l la aparat! 
– Sunt maiorul Săcel, ordonați! 
– Din acest moment comanda provizorie a unității o va 

lua locotenentul-colonel Santău și dumneata îl vei ajuta 
împreună cu Grupa operativă, voi cunoașteți mai bine situația 
de fapt acolo, ai înțeles? apoi după o scurtă ezitare îl ceru pe 
Santău. 

– Îți ordon să preiei comanda provizorie până la 
revenirea lui Murad, formezi imediat cu ajutorul lui Săcel și a 
Șefului Grupei Operative, Horga, un Stat Major din cadrele de 
conducere și care cunosc situația reală a subunităților la 
obiective și misiunile acestora. Treceți la executare imediat! 

– Am înțeles, răspunse Santău în „gol”. Generalul închisese. 
Privind preluarea conducerii unității de către Santău, 

Săcel a argumentat în discuțiile avute cu colegii săi care erau 
nemulțumiți, că nicio clipă nu s-a produs vreo fisură în 
activitatea de comandă, că îl vor sprijini pe Santău cu întregul 
Stat Major și Grupa Operativă. Săcel era convins că se vor isca 
nemulțumiri, dar că, din acel moment șansele să se stabilizeze 
situația erau mai mari.  

Într-un cerc restrâns, Săcel a explicat că cei care cred că 
a existat o implicare a lui alături de Măciniș în arestarea 
comandantului se înșeală. Pe de altă parte, scopul pentru care 
nu a dorit preluarea comenzii regimentului a fost acela că 
numirea de către Divizie a lui Santău nu putea fi 
contramandată de Măciniș trecând peste ordinul eșalonului 
superior. Pe când, dacă Săcel ar fi preluat comanda în virtutea 
faptului de necontestat că era singurul ofițer pe scară ierarhică 
cu gradul și funcția cele mai mari în acel moment, la revenirea 
lui Măciniș, fiind mai mare în funcție, putea să se instaleze la 
comanda unității, fapt de neacceptat de către majoritatea 
cadrelor. 
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Căpitanul Stana știe să tacă 

Atunci, la sosirea de la Timișoara, o bună parte a 
cadrelor din Cetate au aderat la părerile lui Măciniș, 
manifestând o atitudine de neîncredere față de Murad. Acest 
fapt era și ca urmare a participării la acțiunile desfășurate în 
Calea Girocului, de unde au venit cu toții pe nedrept cu un CV 
„pătat”, exceptându-l pe Măciniș, care a făcut posibilă, mai 
târziu, înfrumusețarea faptelor personale.  

– Sunteți singurii, cei de sub comanda mea care ați 
acționat fără să trageți, afirma deseori Măciniș în prezența unor 
cadre, să le spunem loiale lui. 

Întâmplător, unul dintre martori la discuțiile lui Măciniș 
cu subordonații, deși nu neapărat dintre cei loiali, a fost și 
căpitanul Stana. Acesta știa că părerea lui în acel moment nu 
avea relevanță, știa să tacă în momentele cheie, așa că, a tăcut 
și de data aceasta. Dar, la scurt timp, ca urmare a opoziției 
repetate față de măsurile luate de Măciniș, aflat într-un grup 
restrâns, și-a spus părerea. 

– Cred că Măciniș este cam în afara situației, oriunde se 
află, măsurile luate nu sunt chiar cele corecte!  

Tunaru știa că cei doi erau „la cuțite” și se aștepta la o 
asemenea apreciere. La rândul său, a constatat unele nereguli 
în activitatea de conducere abuzivă de către Măciniș, în 
momentele când acesta se afla în Consiliu. Astfel, la un 
moment dat, Măciniș i-a dat ordin lui Tunaru, care era la 
conducerea Inspectoratului, să meargă personal cu un TAB în 
cartierul Micălaca, pentru că se trage de pe un bloc. Ajungând 
la obiectivul precizat, a constatat că nu se trăgea, niciun 
locuitor nu semnalase așa ceva.  

Trimiterea lui Tunaru într-o misiune pe care o putea 
îndeplini orice alt militar dintre cei aflați la Consiliu, a dus la 
pierderea din vedere a celui mai important obiectiv din 
municipiul Arad. 

– Fă și tu ceva să-l trimiți pe Tunaru în vreo misiune, 
prea se bagă ai lui peste tot, să lipsească un timp de aici, este 
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tot ce îmi doresc, i se adresă acea rugăminte prin stația radio 
portabilă primită de Măciniș de la Interne cu foarte puțin 
înainte de „tăierea” legăturilor.  

Acțiunea de la Liceul Industrial  

Exact în perioada de timp cât Tunaru a fost trimis în 
cartierul Micălaca, în Liceul Industrial nr. 11 s-au observat 
mișcări de persoane la ultimul nivel a clădirii, precum și în 
podul acesteia. Clădirea era vizibilă dinspre aripa dreaptă a 
Inspectoratului, iar de la etajul doi se vedea inclusiv acoperișul 
acesteia.  

– În școală se observă mișcări, mai ales în pod! Până 
acum, totul părea încremenit acolo, raportează căpitanul 
Pleșcan, șefului său. Fără a mai sta pe gânduri, acesta se 
consultă cu unul dintre subordonați și hotărăște să deschidă 
focul. Nu apucă să dea ordinul, că dinspre liceu se aud focuri 
de armă. Era momentul când nu mai avea de ales. 

– Foooc…! celelalte cuvinte fiindu-i acoperite de 
zgomotul rafalelor de arme automate. Lipindu-se de asfaltul ce 
le era singurul paravan, toți militarii aflați în dispozitiv, 
aproape cu disperare, au deschis focul. Plutonul de infanteriști 
aflați în Inspectorat pe holul ce străbătea clădirea în lungul ei, 
la auzul rafalelor, au deschis focul din ușile larg deschise a 
încăperilor, direct prin geamuri, care s-au făcut țăndări. S-au 
alăturat focului general și santinelele exterioare. Cu greu s-a 
auzit comanda de încetare a focului, unii au epuizat muniția 
din încărcătorul aflat în armă, pentru ca în final să se facă 
brusc o liniște aproape nefirească. 

Șeful lui Pleșcan își revine primul și întreabă cu voce 
ridicată. 

– Este careva rănit? Descărcați și verificați armele, apoi 
raportați situația începând din flancul drept! 

– Nu avem răniți, se aude de la un flanc la altul raportul 
subunităților.  
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Toți au răsuflat ușurați, dar bucuria lor a fost umbrită în 
scurt timp. Santinela din fața intrării pentru public a primit ordin 
să revină în clădire pentru a fi verificată și schimbată din post. În 
fața rastelului scoate încărcătorul de la armă, ținând-o cu țeava 
în jos și apasă pe trăgaci cu intenția de a percuta de control, 
moment în care bubuitura reverberată de pereții încăperii, i-a 
făcut pe cei dinăuntru să încremenească. Au trecut câteva 
secunde până soldatul a reacționat, a descoperit că s-a rănit și 
observând pata roșie ce se întindea, și-a apucat antebrațul pentru 
a opri sângerarea, abandonându-se pe podea cu groaza întipărită 
pe față. Unul dintre camarazi a căutat în sacul de merinde, 
scoțând un pansament individual și răsucindu-l îl folosi pe post 
de garou. Gradatul grupei sosea în fugă de afară și foarte hotărât 
îl apucă de brațul sănătos pe rănit făcând semn către altul să-l 
ducă la transportorul care aștepta în fața intrării. După plecarea 
celor doi s-a încheiat activitatea de depozitare a armelor, iar 
Comandantul Gărzii le-a vorbit militarilor. 

– Suntem într-o situație fortuită, sper că ați înțeles ceva 
din cele întâmplate, spuse doar atât ofițerul, ordonând ruperea 
rândurilor. Era convins că cele întâmplate le-au fost de folos.  

Torturarea lui Murad 

Sosirea la Consiliu a echipei care arestase Comandantul, 
a fost remarcată de către Șeful Casei Armatei, maiorul Răgaru, 
o fire curioasă care a stat cu ochii pe maior, încercând să fie de 
față la ceea ce urma să se petreacă. Murad a fost dus în biroul 
fostului Instructor cu Propaganda a municipiului, unde era 
cazat Iconaru cu ofițerii săi, dar intrarea lui Răgaru a fost 
interzisă pe un ton ultimativ și disprețuitor de către Măciniș. 

– Tu n-ai ce căuta aici, poziție care a fost întărită prin 
gesturi și privirea semnificativă a lui Filcaciu, care, deși a fost 
suspectat la un moment dat de către Vlasiu, acum era în drepturi 
depline să colaboreze. Camera în care a fost dus Murad avea un 
geam spre hol și Răgaru a „prins” aproape toată scena. Urletele 
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isterice ale comandantului, despre care se putea crede că era 
supus torturii pentru a recunoaște tăierea legăturilor telefonice se 
auzeau în tot Consiliul, acesta spunând că este nevinovat, că nu 
știe nimic despre ceea ce îl învinovățesc și că oamenii lui din 
poștă sunt devotați revoluției. Răgaru a trăit acele momente cu 
groaza de a nu fi descoperit, nevenindu-i să creadă că s-a ajuns 
la o asemenea situație incredibilă. Către ora 16.00, când acțiunea 
din biroul lui Iconaru era în toi, Vlasiu a intrat și, cu toate că știa 
că Murad a fost deposedat de armă, întrebă: 

– Ce se întâmplă, de ce este dezarmat? Privirea 
întrebătoare a celor din sală arăta nedumerirea, pentru ca, 
indirect, să primească totuși un răspuns. 

– Situația creată a fost ca urmare a căderii legăturilor, iar 
cei aflați în pază acolo sunt subordonați maiorului, a răspuns 
Măciniș în timp ce acțiunea de intimidare continua în prezența 
lui Vlasiu, care, imperturbabil, urmărea cum se strânge 
„șurubul”. 

– Să dai ordin lui Stana pentru restabilirea legăturilor, 
altfel Iconaru va ataca poșta, striga unul dintre torționari, un 
civil agitând un pistol cu amortizor. 

– Vasi ori îl împușc eu azi, ori te împușcă el mâine, 
spuse civilul cu un ton vehement având pistolul la tâmpla lui 
Murad și așteptând răspunsul. Individul se alăturase lui Vlasiu 
ca șofer, avea mașină și se oferise voluntar imediat după 
haosul din momentul pătrunderii în Consiliu.  

Răspunsul lui Vlasiu a fost un semn din mână dublat 
verbal. 

– Nu este cazul să-l împușcați, acesta a fost victima unei 
confuzii regretabile, nu este vinovat, pentru că, de fapt, 
legăturile au fost întrerupte din ordinul eșalonului superior și 
am fost înștiințat în acest sens de către generalul Pușkin!  

Deși până atunci îl acuzase de duplicitate în relațiile de 
colaborare, acum vocea liderului era de-a dreptul schimbată, 
simțea că au sărit calul, doar știa deja că vina nu-i aparținea 
comandantului, totuși a lăsat lucrurile să treneze puțin, 
tensionând situația. 



 

210 
 

– Îl eliberați și să fie dus la unitate, adăugă Vlasiu, ieșind 
din încăpere.  

Scena de groază s-a derulat în aproximativ 30 de minute, 
iar când Murad a ieșit din sală era dezarmat, avea o figură 
răvășită și era șocat. Răgaru l-a întrebat îngrijorat ce s-a 
întâmplat, era conștient că nu a văzut tot ce s-a petrecut în sală, 
dar Măciniș a intervenit. 

– Este foarte obosit, i-au cedat nervii și trebuie să se 
odihnească! 

– Veniți cu mine..., încercă Răgaru să-l liniștească pe 
Comandant, conducându-l în camera 62. A fost suficient să 
întoarcă spatele și l-a pierdut din priviri, acesta ieșind din 
birou. Nu voia să se odihnească, era surescitat. Îl preocupa 
situația căpitanului Stana de la Poștă, mai ales de ce acesta nu 
a răspuns timp de o oră la apelurile sale. Derutat, dar plin de 
încredere față de loialitatea căpitanului său, Murad s-a hotărât 
să plece pe jos acolo, pentru a dovedi că are dreptate. 

– Iconarule, te rog să înțelegi că am mare încredere în 
oamenii mei, aceștia nu sunt trădători și te rog să nu deschizi 
foc asupra poștei! 

– Nu te cred..., se bâlbâi ușor incoerent Iconaru agitând 
mâinile și cu privirea întunecată. În Consiliu devenise aproape 
un obicei să se mai tragă câte o tărie pentru a rezista stresului, 
ceea ce putea explica unele comportamente. 

– Eu plec, totuși, acolo, răspunse din mers Murad.  
Împovărat de gânduri, trase capul între umeri, pentru că 

tocmai se pornise un vânt în rafale care spulbera în cale puful 
de zăpadă de pe ramurile copacilor, înfiorându-l. 

Asumarea tăierii legăturilor de către Pușkin 

Maiorul Săcel, care a fost de față la arestarea 
comandantului și a avut în acele momente o senzație de deja-vu 
aducându-și aminte că despre această reținere consemnase în 
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jurnalul acțiunilor de luptă și că se răspândiseră zvonuri 
începând cu ora 12.00 de la Poștă, ca și cum s-ar fi petrecut deja.  

Atunci faptele păreau, la o privire atentă, decalate față de 
cele parcă, prevăzute de unii, oricum l-au îngrijorat. În aceste 
împrejurări a presupus că evenimentele erau înserate într-un 
plan dinainte cunoscut de către cei care îi manipulau. Dovezile 
întăreau presupunerea existenței unui plan. 

Având și alte informații, l-au făcut să înțeleagă jocurile 
de culise purtate de cele două posibile facțiuni la nivelul 
armatei, printre acestea fiind încercările de insubordonare ale 
unor ofițeri din conducerea unității, ca de exemplu ignorarea 
ordinelor primite de la eșaloanele superioare. De asemenea, a 
înţeles acceptarea preluării unor prerogative ale comandantului 
prin impresia creată unor subordonați că, de fapt, comanda este 
la ei. Toate acestea, dar și atitudinea eșaloanelor superioare 
prin etichetarea unității din Cetate drept „unitate rebelă“, au 
avut rolul de a semăna neîncrederea față de șefi, cu atât mai 
mult între structurile armatei și celor din Interne.  

 
Evenimentele petrecute în Consiliu, la care maiorul 

Răgaru a fost martor începând cu momentul căderii legăturilor 
telefonice, puteau aduce o oarecare limpezire a situației ce 
devenise „explozivă”. Singura legătură telefonică disponibilă 
totuși, a fost cea din biroul lui Nistrean, lucru inexplicabil după 
părerea procurorului Firiță, care se întreba de unde a știut 
generalul de faptul că acel fir funcționa, pentru că ei nu știau. 
Pușkin a luat legătura cu Vlasiu prin acel telefon. 

– Vă rog să rețineți faptul că legătura telefonică cu 
exteriorul s-a tăiat la ordinul meu, Murad nu se face vinovat de 
asta! 

– Am înțeles, dar situația de aici s-a acutizat tocmai din 
acest motiv! 

– Ideea a fost să ferim comanda unității de intoxicarea cu 
informații false care bulversau structurile, rezultatul fiind 
pierderea de vieți omenești! 
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– Dar acum ne confruntăm și cu lipsa oricăror legături cu 
unitatea; pe acelea cine le-a tăiat? întrebă Vlasiu nedumerit, fără a 
cunoaște ceva despre ordinul dat de Măciniș în acest sens. 

– Despre acest fapt nu am cunoștință, va trebui să 
lămuriți voi acolo situația, până atunci, luați măsuri ca Murad 
să fie eliberat și să plece în cazarmă, nu admit să conducă din 
altă parte, acolo este locul lui, încheie generalul cu un ton 
ultimativ. 

 
Generalul Pușkin, având îndoieli cu privire la eliberarea 

lui Murad, a luat o măsură suplimentară destul de drastică, 
ordonând punerea în mișcare a unității de la Gai spre Consiliu. 
De această dată, Aristică și-a spus că trebuie să „sufle în iaurt”, 
întârziind executarea ordinului, inițial vorbind la telefon 
personal cu Murad. 

– Sunteți convins că nu este necesară venirea mea? mai 
întrebă odată Aristică plin de încredere că răspunsul va fi pe 
dorința lui. 

– Nu este cazul, sunt liber să mă deplasez în cazarmă!  
Conversația s-a derulat imediat după eliberarea lui 

Murad, când încă nu părăsise Consiliul.  
Aristică respiră ușurat, grăbindu-se cu raportul către 

general și obținând acordul acestuia de a rămâne în cazarmă. 
Același ordin dat de Pușkin Ineului, deși a fost contramandat, 
pentru că operatorul diviziei de la Biroul Pregătirii de Luptă a 
fost înlocuit, nimeni nu a transmis mai departe informația și nu 
s-a mai ocupat de anunțare. Ca urmare, Ineul se afla în mișcare 
spre Arad, fără ca cei în cauză de la divizie să cunoască acest 
fapt.  

 
Maiorul Răgaru a fost foarte intrigat de implicarea în 

anchetarea lui Murad a civilului înarmat cu pistol și, în scurt 
timp, ca urmare a obținerii de informații pe căi nu tocmai 
ortodoxe, a aflat câte ceva despre acesta. Individul se alăturase 
lui Vlasiu ca șofer, avea mașină și se oferise voluntar, imediat 
după haosul din momentul pătrunderii în Consiliu. 
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După un timp, într-un moment de relaxare, acesta fiind 
întrebat de Vlasiu cu ce s-a ocupat înainte, a declarat că a fost 
militar, restul problemelor discutate având pentru ceilalți 
caracter de confidențialitate. A fost omul în mâna căruia și-a 
pus viața liderul revoluționarilor, pe care l-a acceptat imediat, 
deși afirmase că nu l-a cunoscut până atunci. Șoferul, care 
dormea cu pistolul sub pernă, era, în același timp, și garda de 
corp a lui Vlasiu, căruia din acel moment i-a rămas devotat.  

Încercare de pătrundere a lui Măciniș în Poștă 

Situația continua să fie încordată, legăturile nu au fost 
restabilite, încât era inevitabilă o încercare de rezolvare pe 
calea armelor de către oamenii de arme. Măciniș, care îl bănuia 
pe căpitanul Stana de executarea ordinului de tăiere a 
legăturilor, organizează în pripă echipa sa preferată. Erau 
oamenii de care s-a înconjurat din primele zile ale revoltei și 
este de remarcat faptul că aceștia îi erau loiali numai lui, 
credeau numai în el și nu în Comandantul legal a unității. 
Norocul a fost că numărul redus a acestora, precum și poziția 
de cele mai multe ori diferită, chiar cu privire la măsurile luate 
de Măciniș, nu a permis măsuri mai drastice din partea lor.  

Unul dintre aceștia era mecanicul-conductor Emilian, 
care, în cel mai scurt timp l-a dus la Poșta Centrală și care avea 
ordin ferm să fie pregătit ca la ordin să deschidă focul cu 
mitralierele de pe TAB asupra clădirii. De neînțeles, dar Murad 
nu era acolo sau în altă parte, nu se mai știa de către echipa lui 
Măciniș nimic despre el. În timp ce blindatul era poziționat 
pentru luarea în vizor a geamurilor și ușii de intrare, Stana 
luase legătura cu generalul Pușkin, care, după ce a aflat de 
prezența lui Măciniș, a început să strige către căpitan. 

– Să-l arestezi imediat! 
– Nu este posibil, pentru că acesta are mitralierele 

îndreptate spre geamuri! 
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– Să nu-i dai voie maiorului să intre! încheie cu tonul 
ridicat generalul Pușkin.  

În interior erau stinse toate luminile, nu se vedea nimic 
de afară, totuși, Măciniș, însoțit de un ofițer loial lui, a încercat 
să-l atragă spre ieșire pe Stana, bătând la ușă cu pumnii și 
strigând să iasă, dar încercările lui au eșuat lamentabil. 
Oamenii căpitanului erau pregătiți pentru orice, dar stăpâniți de 
frică nu erau capabili nici să respire, pentru a nu provoca vreo 
mișcare greșită a celor veniți la ușă. Situația s-a detensionat 
treptat, când cei de afară au renunțat la intenția violentă cu care 
au venit, hotărârea lor fiind cea de a se întoarce la Consiliu. 
Între timp, Murad a reapărut la Consiliu, nu se știe de unde și, 
la cererea sa, i s-a pus la dispoziție un TAB pentru deplasarea 
în cazarmă. 

Emoțiile lui Stana 

Un fapt care a fost neglijat de către Stana și care era 
posibil să-i pună în pericol oamenii, dar și pe el personal, a fost 
că numai cu puțin timp în urmă, atunci când legăturile nu erau 
încă tăiate, au venit în Poștă trei persoane echipate cu mijloace 
specifice unor depanatori de telecomunicații. Nu i-a suspectat 
la început, mai ales pentru că au ieșit imediat pe acoperișul 
clădirii fără să se intereseze de centrală.  

Dar, în scurt timp, după ce a auzit focuri de armă de pe 
acoperiș, și-a dat seama că pericolul poate veni și din partea 
aceea, suspectându-i. Ceea ce l-a obligat să ia o măsură 
drastică, blocând chepengul de metal ce permitea accesul pe 
acoperiș cu lacătul zdravăn cu care fusese închis până atunci. 
A recunoscut că i-a fost teamă de cei cocoțați în turnul cu 
rețeaua telefonică că o să-l împuște și, deși băteau disperați în 
chepeng să li se deschidă, a refuzat. Nu îi cunoștea pe cei trei 
inși, dar un ofițer din subordine aflat acolo, i-a spus că un lucru 
era sigur, și anume că suspecții au făcut armata la Securitate, îi 
cunoștea, erau oamenii lor. Căpitanul nu s-a întrebat de unde 
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știe acesta asemenea amănunte, era ciudat să aibă legături cu 
securiștii, dar rațiunea îi spunea să lase lucrurile să-și urmeze 
cursul firesc. 

 
Dragu, specialistul agreat de către Vlasiu de la bun 

început, a participat activ la repunerea în stare de funcțiune a 
legăturilor telefonice. I-a explicat lui Vlasiu mecanismul 
diversiunilor puse la cale de către Securitate folosind sistemul 
de telecomunicații. 

– Dacă în noaptea de 22 spre 23 au fost întrerupte 
legăturile cu țara, după cum ai observat, cu orașele din județ și 
unitățile militare au funcționat! 

– Și cum se explică amuțirea totală a comunicațiilor de 
acum?  

Vlasiu devenise neîncrezător în toți cei din jurul său, 
singura sa speranță era omul din fața lui.  

– Soluția este să separăm cablurile Securității de cele 
directe ale orașului, spuse Dragu, lăsând impresia că mai are 
ceva de spus. 

– Ce legătură are una cu alta? întrebă nedumerit Vlasiu. 
– Păi, cablurile treceau prima dată prin centrala de pe 

„Vârful cu Dor”, unde se înregistra tot, apoi ajungeau la 
Centrala mare a orașului, iar noi nu am știut că tăierea celor ale 
Securității va izola Consiliul, dar iată că s-a întâmplat. 

– Îmi convine, din acel moment nu ne mai ascultau..., 
încheie Vlasiu îngândurat, derulând în minte convorbirile avute 
ulterior. Stătea la îndoială cu privire la subiectul discuțiilor, 
apoi se liniști. 

Situația devenise mai complicată din momentul în care 
Pușkin și-a asumat răspunderea tăierii legăturilor, iar pe de altă 
parte, ei l-au acuzat pe Murad și iată că acum Dragu vine cu 
versiunea care le contrazice pe celelalte. Era înclinat să creadă 
în cea de-a patra versiune, aceea că ideea ar fi plecat de la 
Măciniș, influențat de cei din Inspectorat. Dar, punerea ei în 
practică, cine o fi făcut-o, se întreba bulversat Vlasiu, privind 
îngândurat la Dragu.  
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Acțiunea din Ștrand 

Agitația din oraș ajunsese la cote alarmante, se 
răspândiseră zvonuri despre intențiile unor forțe oculte de a 
bloca legăturile înfiripate în Consiliu cu exteriorul și pericolul 
arestării noii conduceri. Se conturau tendințe opuse în ce 
privește preluarea conducerii armatei la nivelurile superioare, 
dar preocupări în acest sens apăruseră și la Garnizoana Arad, 
inclusiv în Cetate. Teama năștea în mintea tuturor cadrelor idei 
de la cele mai realiste până la cele mai ciudate, ducând la 
slăbirea încrederii între conducere și executanți, afectând 
întregul organism militar, până la nivel de soldat. Astfel, 
militarii care apărau Cetatea erau confruntați cu zgomote 
puternice însoțite de reverberații prin aerul înghețat, auzeau 
pocnete ce păreau focuri de armă și observaseră mișcări în 
ștrand. S-a produs un mare interes în rândul trupei pentru 
descoperirea acestor surse ciudate de zgomot, în condițiile 
vegetației bogate din zona căsuțelor și a întunericului care se 
cobora încet. Ofițerii din cordonul de apărare a Cetății s-au 
simțit datori să rezolve problema, considerată minoră în acele 
momente, fiind angrenați, pe nesimțite, într-o situație care risca 
să devină periculoasă. Câțiva militari au făcut salturi spre 
marginea valului de pământ pentru a obține o imagine clară 
asupra căsuțelor din ștrand. Apoi, din informațiile aduse de 
aceștia, s-a hotărât organizarea unei echipe de scotocire. 
Echipa ajunsese în acele momente în Ștrand și urma să 
acționeze cu frontul spre trupele aflate în jurul Cetății, care 
știau de prezența lor acolo.  

– Mă ofer și eu, spuse unul dintre teriștii arădeni, 
Nicorin, un tânăr înalt și bine clădit, cu un chip luminos și 
senin, care îți câștiga încrederea din prima clipă. Se oferise 
voluntar în echipa de scotocire imediat după soldatul Comar, 
pe care-l cunoscuse cu câteva momente înainte. Cei doi au 
schimbat câteva impresii legate de cele întâmplate prin 
preajma căsuțelor, exprimându-și părerea că acolo se petrecea 
ceva suspect. 
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– Va trebui să fim pe fază, să ne facem siguranța 
nemijlocită, spuse teristul, mai familiarizat cu termenii militari. 

– Ne apropiem în ascuns, întări Comar cele spuse de 
camaradul său. Spera ca din partea opusă să nu acționeze fără 
ordin cineva de la trupele proprii. Teristul îi ghici parcă 
gândurile. 

– Măi, să știi că ar fi periculos să tragă cineva din partea 
aia..., lăsă neterminată ideea, simțind nesiguranță. 

Șeful dispozitivului, un ofițer tânăr și neexperimentat în 
asemenea acțiuni, dădu semnalul de pornire. Echipa s-a apropiat 
în salturi de zona căsuțelor, apoi, din cauza terenului descoperit 
s-a aruncat pe burtă, târându-se pe coate și genunchi. Poarta 
metalică a împrejmuirii era flancată de pomi, ceea ce le-a permis 
celor trei să se ridice și să continue apropierea aplecat, din 
lateral. Au zărit ușor estompat conturul căsuței de unde s-au 
văzut focurile de armă. Comar trase poarta spre el, iar teristul 
Nicorin, aplecat, intră precaut, cu arma îndreptată orizontal cu 
degetul pe trăgaci. Era o liniște mormântală, nu se auzea decât 
respirația agitată a celor din echipă, iar din senin s-a înstăpânit și 
întunericul, mai repede ca de obicei. S-a auzit focul de armă care 
i-a scuturat ca un frison pe toți și Nicorin căzu cu fața în jos, 
icnind din greu. Arma era sub el, iar mâna rămăsese înțepenită 
pe trăgaci. Întreaga echipă s-a aruncat cu burta la pământ, fără a 
putea riposta, singurul care vedea dincolo de poartă era Comar, 
dar nu observase de unde a venit focul, așa că seria trasă de el a 
fost fără adresă precisă.  

– Nicorine, spune ceva! 
Comar se târa spre camaradul său, dar neștiind cum să-l 

abordeze, se ridică în genunchi, îl apucă de glezne și începu să-
l tragă înapoi spre poartă. Capul teristului se bălăbănea dintr-o 
parte în alta, inert. Se auzi o nouă rafală, apoi din nou liniște. 
Ajuns în poartă, îl ridică pe camarad pentru a-l scoate din raza 
armei ucigașe, moment în care se auzi un foc de armă distinct, 
glonțul șuierând cu o precizie înfiorătoare.  

– Jos, jos, urlă ofițerul din răsputeri, dar inevitabilul s-a 
produs. Comar, lovit și el, căzu avându-l în brațe pe Nicorin, 
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amândoi grav răniți. Atunci se declanșă un foc disperat dinspre 
căsuța vizată. Riposta era disproporționată comparativ cu 
puținele focuri trase de către militari. S-a organizat evacuarea 
urgentă a răniților, între timp Comanda unității organizând 
aducerea unui tanc. Acțiunea, sprijinită de acel tanc, a început 
cu o întârziere mare și s-a derulat până târziu în noapte. Căsuța 
cu pricina a fost un obiectiv cu probleme, de acolo executându-
se încă mult timp rafale de armă. Tancul, neavând muniție de 
tun, se limita la focul cu mitraliera, dar fără a se apropia, 
presupunând existența mijloacelor antitanc la adversar. În 
căsuță s-au găsit dovezi clare privind condițiile perfecte de 
supraviețuire, existența alimentelor, a frigiderului, curentul 
electric, dar nicio persoană nu a fost descoperită acolo, de 
altfel trecuse destul de mult timp de la incident. 

Restabilirea legăturilor 

Când situația tensionată în legătură cu amenințările la 
adresa Comandantului era în desfășurare, s-a primit vestea 
restabilirii legăturilor telefonice în cadrul Cetății și, cel mai 
important, cu Consiliul și toate obiectivele avute în grijă. 
Stana, preocupat de cele petrecute la Poștă cu implicarea lui 
Măciniș, a reușit să afle câte ceva din culisele dramei în curs 
de desfășurare.  

– Știi că Pușkin nu are niciun amestec în tăierea 
legăturilor? îl informă în șoaptă un ofițer din subordine. 

– Ce vrei să spui? Știm amândoi că a recunoscut! 
– Avea un alt scop asumându-și responsabilitatea..., ezită 

ofițerul cu gândul de a renunța la explicații, era conștient că 
sursa lui putea să fabuleze, cu scopul de a-l disculpa pe general 
de vina asumată. 

– Spui că dorea salvarea situației ce devenise explozivă? 
– Păi, tocmai asta spun, iar pe de altă parte, teroriștii l-au 

supus unei presiuni formidabile, obligându-l să comită greșeli, 
dar, spre norocul nostru, nu fatale!  



 

219 
 

– N-aș vrea să fiu în pielea celor de la Oradea, recunoscu 
Stana cu dezamăgire în voce. 

– Tu ce crezi, Pușkin e de partea revoluției? 
– Cred că este printre puținii șefi neracolați de nicio 

tabără! 
– Vrei să spui că pare „curat”?! 
– Din acțiunile sale nu poți trage o concluzie fermă, 

uneori este la „vedere”, alteori își schimbă culoarea, încercă 
Stana să lase impresia nehotărârii generalului privind servirea 
anumitor interese. 

– Cred că lucrurile se vor așeza, în cele din urmă, pe 
făgașul dorit de „plebe”! 

– Dar cine sunt eu să-l judec? se dumiri Stana, dându-și 
seama de capcana în care l-a atras colegul său, voit sau poate 
întâmplător. 

– Sunt de partea ta, ai dreptate, schimbă macazul 
ofițerul, conștient că a sărit calul și putea fi bănuit de alte 
scopuri.  

– Sunt convins de loialitatea lui Pușkin! 
– Ne putem mândri că facem parte din Divizia lui, 

confirmă aproape convins ofițerul. 

Santău și comanda 

Maiorul Săcel îl cunoștea bine pe locotenentul-colonel 
Santău, de pe vremea când era Șef de Stat Major la Borșa, iar 
acesta din urmă, Operator la Biroul Pregătirii de Luptă la 
Vânătorii de Munte Bistrița. A avut ocazia să colaboreze cu el 
în cadrul aplicațiilor desfășurate în munții Rodnei, zona 
Pasului Prislop, și l-a apreciat pentru pregătirea ca ofițer. În 
schimb, poziția actuală a lui Santău, în urma preluării la ordin 
a comenzii Cetății, nu era tocmai roză. Printre altele, invidia 
colegilor de la Oradea a contribuit din plin la dezavuarea lui, 
dar, mai ales, condamnarea pentru numirea sa în funcție, după 
părerea unora neavizați, prin preluare abuzivă. Acesta, timorat 
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și de atitudinea cadrelor Regimentului care nu cunoșteau 
amănuntele preluării comenzii, reușește cu greu să se facă 
acceptat. Cei care știau împrejurările instalării la „putere” a 
ofițerului, câțiva de la Oradea și un număr redus de ofițeri ai 
Cetății, printre care Horga și Săcel, s-au conformat, 
comportându-se corect în relațiile șef-subordonat. Cam aceasta 
era atmosfera în care era obligat să muncească Santău. 

Situația fiind încordată și la aeroport în acele ore, Santău 
și-a îndreptat atenția către căpitanul Valer, omul în care, după 
afirmațiile lui Săcel, avea mare încredere Murad.  

– Stăpâniți cu orice preț aerodromul, să executați doar 
ordinele mele, chiar și accesul în perimetrul obiectivului să se 
facă cu aprobare exclusivă, îi ordonă Santău lui Valer. 

 
Un fapt ciudat în acele ore se manifesta în atitudinea 

militarilor, aceștia erau complet detensionați și își desfășurau 
cu lejeritate activitățile, neavând cunoștință despre arestarea 
Comandantului, doar centraliștii aflaseră. Frământările 
cadrelor prin numirea lui Santău nu-i afectau deloc, pentru ei 
erau mai apropiați micii comandanți direcți, cei de la grupe. 
Militarii Companiei Pază Aeroport se aflau în posturile de 
santinelă, iar cei de la „odihnă” desfășurau activități de 
cunoaștere a siluetelor avioanelor de luptă proprii și ale 
inamicului, folosind diapozitivele, iar acolo unde nu se 
dispunea, prin folosirea planșelor. 

Bateria Apărare Aeroport dispusă cu o treime din 
efective pe poziții, se antrena la mânuirea mitralierelor 
antiaeriene, rulându-i la ochire și pe servanți, pentru a fi în 
stare să preia funcția în caz de necesitate. Căpitanul Pescaru, 
mereu inventiv, a ordonat antrenarea servanților în folosirea 
grenadelor de mână defensive, insistând pe creșterea distanței 
de aruncare. Celor aflați la odihnă, datorită alarmelor primite 
până după ivirea zorilor, le-a fugit somnul și discutau plini de 
încântare vrute și nevrute.  

– Ce-ți mai face iubita, Dorine? se avântă prietenul lui 
într-o provocare cu „aromă de trandafiri”, după cum se spunea 
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în jargonul militar stabilit ad-hoc. Erau de loc din aceeași 
comună și își cunoșteau iubitele, dar se foloseau fără 
menajamente de orice prilej pentru a se tachina. 

– Cred că ar fi cazul să ne odihnim, noaptea a fost destul 
de grea, încercă Dorin să se eschiveze, dar știa că nu are sorți 
de izbândă. 

– Tocmai se spală pe față sau, cine știe, și-o fi dat jos 
bluzița aia transparentă!  

Camarazii culcați în diferite poziții în paturile incomode, 
cu acele saltele pline de cocoloașe, chicoteau pe înfundate, 
pregătindu-se pentru un show de zile mari. Dorin intra în 
colimator pentru prima dată de față cu întreaga subunitate, 
camaradul său menajându-l până atunci, dar pentru că nu i-a 
venit altă idee, s-a folosit de șansa avută în apropiere. Auzind 
cele spuse de prietenul său, Dorin căzu pe gânduri, 
frământându-se de unde știa acesta de frumoasa ie a Anei, el 
știa că o folosea doar prin casă, din spusele acesteia. I se 
blocase mintea, nu era capabil să înțeleagă dacă fata pe care o 
iubea îl trăda, apoi își aduse aminte de cele citite despre iubire 
și gelozie, descoperindu-se în acea ultimă ipostază.  

– Hai mai bine să ne gândim la desuurile Mariei, 
contraatacă Dorin grosier, spre satisfacția colectivului, care, 
fără excepție, gusta din plin micile „porcării”, dar, dacă se 
putea, doar pe pielea altora. Lui Dorin nu-i prea convenea 
situația în care a fost pus, avea o educație ce nu i-a dat ocazia 
să audă în familie cuvinte obscene sau cu tentă sexuală, dar a 
descoperit că numai folosindu-le va trece cu bine de momentul 
delicat în care se afla. Prietenul său și-a dat seama că Dorin are 
această latură agresivă despre care nu știa până atunci, dar că 
această atitudine era explicabilă în condițiile iubirii 
excepționale față de Ana și s-a gândit că dintr-o glumă de doi 
bani putea să-l îndepărteze pentru totdeauna pe prietenul său. 

– Propun să ne odihnim, mai avem cel mult o oră până 
intrăm în post, dacă nu ne alarmează, mormăi nemulțumit 
gradatul grupei, simțind că lucrurile puteau degenera. 
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– O lăsăm pe altădată, avu ultimul cuvânt prietenul lui 
Dorin, adormind cu gândul că șeful de grupă a salvat prietenia 
consăteanului său, mulțumindu-i în gând.  

Primul ordin al lui Santău  

Santău avea doar câteva ore de experiență la comandă și 
cere cadrelor de conducere măsuri care să permită o bună 
coordonare între elementele unității, cu Consiliul și structurile 
de la Interne a județului, în special. Astfel, în virtutea 
prerogativelor cu care a fost investit, ordonă cele necesare. 

– Domnule maior, din ordinul meu vă deplasați la 
Inspectorat și îi eliberați pe cei doi ostatici de la televiziunea 
armatei, îi preciză lui Tunaru, un ofițer de nădejde, cu o bună 
pregătire militară și foarte apropiat de subordonați. 

 
Cadrelor Cetății, adunate în sala tactică, le trasează 

sarcinile pentru conducerea unității, în încheiere insistând 
asupra importanței ordinelor venite de la Divizie. 

– Ordon menținerea fermă a obiectivelor luate în pază, 
iar cele precizate de Săcel în data de 23 cu privire la măsurile 
de asigurare de luptă, rămân aceleași...! A, și încă ceva, va fi 
totuși o excepție, indicativele radio și semnalele vor fi 
schimbate de către acesta aleator, în vederea păstrării 
secretului! 

În continuare, Santău anunță noua compunere a Statului 
Major în condițiile dispersării în diferite misiuni în afara 
unității a componenților acestuia, anunțând nominal șase 
ofițeri.  

– Din acest moment, misiunile de luptă către subunități 
se vor transmite în scris și sub semnătură, încheie Santău, 
preluând ordinul dat anterior de către Murad, cu intenția clară 
de a crea responsabilitate celor implicați. 
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Chemarea Ineului 

Ordinul de deplasare a coloanei de la Ineu în cazarma 
Cetate era în aplicare și se ajunsese în situația de a se stabili 
inclusiv problemele de cooperare între cele două unități, 
respectiv cea a lui Santău cu un maior numit la comanda 
detașamentelor de la Ineu. Măsura diviziei era una de simț 
practic, pentru a se evita dezordinea. S-a renunțat la 
rechemarea coloanei în garnizoana Ineu, dându-i o altă 
misiune, cea de apărare a Consiliului, iar, la nevoie, să 
constituie o mică rezervă în Arad. 

 
La Ineu erau păreri contradictorii cu privire la dotarea 

militarilor cu muniție specială pentru armamentul ușor. 
– Cred că cea mai potrivită idee ar fi folosirea grenadelor 

antiinfanterie atașate la pistoalele-mitralieră! propuse unul 
dintre ofițeri. 

– Am rețineri! Mai degrabă folosim aruncătoarele de 
grenade antitanc portative AG-7! 

– Bine, dar astea n-au de-a face nimic cu infanteria, chiar 
denumirea o spune! 

– De fapt, ai dreptate, dar să fim mulțumiți că avem o cât 
de mică instrucție la AG-uri, încheie celălalt, insistând ironic 
pe varianta propusă de el. 

Cele două detașamente comandate de maiorul Țenar, cu 
un efectiv care depășea 150 de oameni îmbarcați în șase 
autocamioane, au început deplasarea spre Arad cu o mare 
întârziere.  

 
Telefoanele aveau unele sincope în funcționare, așa că, 

informația cu privire la cei de la Ineu a ajuns, la rândul ei, cu 
întârziere. Din ordinul lui Santău, s-a luat măsura întâmpinării 
coloanei la intrarea în oraș, pentru a fi condusă la Consiliu. 
Misiunea a fost primită de către căpitanul Asan, care s-a folosit 
de un ofițer din compunerea detașamentului pentru organizarea 
pregătirilor. 



 

224 
 

– Primești trei TAB-uri de la Batalionul 1 Infanterie, și, 
nu uita, muniție suficientă!  

Cu asta, Asan a inițiat partea organizatorică a misiunii, 
știind că va lua ceva timp finalizarea acesteia. Urma să dea 
amănunte în mod progresiv, pe măsura rezolvării celor în curs.  

– Câtă muniție să ia militarii asupra lor? întrebă 
locotenentul, având o îndoială profundă în acest domeniu, fiind 
ofițer de auto. La rândul său, Asan era la fel de derutat, chiar 
dacă făcea parte din Grupa Operativă. Lipsise dimineața de la 
momentul stabilirii, așa cum era obiceiul zilnic, de către 
maiorul Săcel a ordinului de luptă, ceea ce îl obligă să întrebe 
la Grupa Operativă. Acolo, i s-a precizat că toți militarii 
trebuie dotați cu până la jumătate de unitate de foc. Știind cât 
era o unitate de foc de infanterie, era simplu să calculeze. 

– Locotenente, fiecare om să aibă 150 de cartușe, ai 
înțeles? strigă Asan din biroul său aflat la etaj, lăsând geamul 
deschis pentru a comunica și vedea pregătirile care se făceau 
pe platoul unității. 

Apar în cele din urmă TAB-urile în mijlocul platoului, 
iar echipajele sosesc pe jos de la subunități. Locotenentul se 
urcă pe unul dintre blindate și plecă spre depozitul unității aflat 
în afara cazărmii, de unde se întoarse cu muniție și, acolo, pe 
platou o distribui pe individ. Asan se ocupa cu o sarcină 
primită de la Grupa Operativă, dar gândul său era la itinerariul 
de urmat, acesta nefiind precizat prin misiune, iar el fiind 
convins că Ineul va veni prin comuna Horia, s-a hotărât să o ia 
spre ieșirea de est a municipiului. În apropiere de Dacia 
Service au fost opriți de un grup de cetățeni înarmați, 
organizați în dreptul unui baraj. 

– Cine sunteți și unde mergeți? se răsti unul dintre 
componenții echipei de la barajul improvizat.  

Locotenentul, ieșit deasupra oblonului din dreapta 
mecanicului-conductor, încercă să explice îngrijorat. 

– Ne ducem spre Horia, pentru a întâmpina o coloană de 
autovehicule de la Ineu, vorbi cu voce ridicată, pentru a 
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acoperi zgomotul motoarelor, dar și pentru a-i impresiona pe 
acei tineri.  

– Nu puteți pleca mai departe, vă întoarceți de unde ați 
venit, strigă cu un ton ridicat unul ce părea mai hotărât, 
continuând de data aceasta cu amenințări. 

– Dacă ați venit de la cazarma Cetate, vă întoarceți 
acolo, altfel vă arestăm și vă confiscăm blindatele!  

Barajul având o compunere eterogenă, iar oamenii fiind 
înarmați cu pistoale mitralieră, și-au impus punctul de vedere, 
sigur, mizau mai ales pe faptul că militarii nu puteau ști dacă ei 
dispuneau de arme antitanc sau altceva. Dar și atitudinea 
împăciuitoare a armatei față de revoluționari avea un rol 
important. Toți acei tineri cu banderole improvizate, niște fâșii 
de cârpă de culoare albă pe braț, se comportau cu aroganță, 
fiecare crezându-se șef. Cu toate că Asan a fost recunoscut de 
către unul dintre civili de la convocările cu rezerviștii și tonul a 
fost schimbat, nu au renunțat la prima lor hotărâre, aceea de a-i 
întoarce obligatoriu în cazarmă. Cu precizarea respectării cu 
strictețe a itinerariului pe care au venit. 

Căpitanul Asan nu avusese de a face cu civilii din oraș, 
dar a avut ocazia să audă lucruri neplăcute despre cele 
petrecute acolo, unele din surse indirecte, altele distorsionate 
de unii militari participanți, cu scopul de a scoate în evidență 
rolul important avut de ei în cele mai diverse situații. Fără a 
risca vreo neînțelegere privind prezența lor în oraș, Asan a 
urmat fără abatere drumul de întoarcere precizat, pentru a nu 
trece prin vreo situație incertă, astfel că, la sosirea în cazarmă, 
a dat curs gândului care l-a preocupat tot drumul. 

– Locotenente, voi ați luat muniție pentru mitralierele de 
pe TAB-uri? spuse căpitanul așteptând cu respirația tăiată 
răspunsul. Spera că nu, dar, în același timp, da, pentru că, pe de 
o parte nu ar fi dorit ca la o percheziție revoluționarii să fi 
interpretat greșit gestul, dar în caz de atac din partea unor forțe 
specializate altele decât civile, ar fi reușit să se apere cu sorți 
de izbândă.  
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– Nu am avut timp să luăm, șeful de depozit fiind 
chemat în altă parte, răspunse locotenentul bănuind că va fi 
învinuit de neexecutarea ordinului sau de neraportarea situației. 
Dar, pe fața lui Asan s-a putut citi o mare ușurare că lucrurile 
s-au rezolvat cu bine. Nu i-a făcut niciun reproș locotenentului, 
de acum era inutil, așa că, ridicând mâna drept aprobare, îl lăsă 
pe locotenent să-și rezolve problemele de sosire din misiune, el 
îndreptându-se spre Biroul mobilizare.  

 
Generalul Pușkin cere lui Santău să raporteze măsurile 

pe care le-a ordonat în Cetate și, după ascultarea lor, își dă 
acordul. Discuția a fost scurtă, generalul părând foarte 
preocupat de problemele apărute din senin în garnizoana 
Oradea, după cum auzise Santău de la colegii de acolo. Veștile 
în ce privește soarta familiei sale l-au îngrijorat profund, dar 
reușise cu greu obținerea unei legături acasă, aflând că este 
mare agitație în oraș, iar, pe de altă parte, oamenii se feresc să 
se adune în grupuri mari, părând dezorganizați. Situația 
orădenilor nu era după cele auzite, la fel de agitată ca în Arad, 
așa că se liniști pentru moment. 

Coloana Ineului atacată 

Ineul era în întârziere și datorită situațiilor ivite pe 
parcursul deplasării. Două dintre acestea au fost cu scop de 
dezinformare, obligând efectivele să răspundă la alarmări. 
Prima a determinat părăsirea șoselei și desfășurarea coloanei 
de vehicule, debarcarea și ocuparea pozițiilor de tragere 
împotriva țintelor aeriene. Această alarmă dată prin stația 
radio, s-a declanșat imediat după trecerea peste calea ferată, în 
dreptul izvorului „Mocrea” și a pus efectivele în situația de a-și 
demasca dispozitivul în fața posibilului atac aerian, datorită 
terenului descoperit. Cea de-a doua a venit ca o atenționare 
despre un atac terestru venit din stânga șoselei, exact în curba 
strânsă de la aproximativ 5 km de Mocrea. În depărtare se 
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observa prin binoclu o lizieră de pomi care i-a derutat pe 
Comandanții de baterii, dându-le impresia că înapoia ei se 
aflau trupele atacatoare, fapt întărit prin zgomotul unor focuri 
de armă. Camioanele nu au putut părăsi șoseaua și au rămas 
expuse sub eventualul foc, inclusiv de artilerie. Desfășurarea 
unui efectiv de aproximativ 70-90 de oameni în eșalonul întâi a 
luat destul de mult timp și s-a extins pe un front de 500-600 
metri și aproximativ aceeași adâncime. Deschiderea focului de 
răspuns s-a produs încă pe timpul desfășurării pentru luptă și s-
a executat sporadic, ca de tatonare a intențiilor inamicului. 
Militarii înaintau spre lizieră și după câteva sute de metri, la 
comanda unuia dintre ofițeri, s-a încetat tragerea și s-a 
„înghețat” dispozitivul, toți aruncându-se la pământ. Când s-au 
convins că nu mai există niciun pericol, au descărcat armele, 
verificând în primul rând asigurarea acestora cu scopul de a 
preveni accidentele din partea recruților. Cu toată graba, timpul 
necesar îmbarcării efectivelor a fost de cel puțin 60 minute în 
cele două situații. Acest fapt presupunea că „teroriștii” și-au 
atins obiectivul principal, obținând întârzierea coloanei pentru 
ca, între timp, să pregătească scenariul ce urma să se deruleze 
pe Calea Traian.  

Ineul în ambuscadă  

Șeful coloanei Ineului raportează prin telefon public că 
au ajuns în Arad și au fost dirijați spre Piața Romană, fără a 
preciza de către cine. În contextul interzicerii de către Bălan a 
intrării oricărui vehicul sau a persoanelor în cazarmă, Meterez 
este obligat să-i refuze pe cei de la Ineu de a se apropia de 
Cetate. 

– Rămâneți până dimineață acolo unde vă aflați!  
– Chiar în acest moment s-a deschis focul, am intrat într-

o ambuscadă..., raportă alertat Șeful de la Ineu, apoi legătura s-
a întrerupt.  
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Primele rafale au pornit din vila Doina, vizând camionul 
din capul coloanei cu militari, care, cu spatele la prelată, nu 
aveau nici cea mai mică protecție. Ca electrizați, aceștia au 
sărit din camioane instantaneu, aproape fără să atingă 
obloanele și s-au răsfirat în vegetația firavă dintre blocuri, 
încercând să se facă nevăzuți, toți agitând armele cu patul 
sprijinit de piept sau de abdomen pentru a le încărca. 

– Ce aștepți, încarcă, răcni caporalul spre recrutul său 
care își privea pierdut palmele, stând în șezut fără să 
reacționeze în vreun fel. Văzând spaima din ochii soldatului, 
caporalul făcu un salt scurt spre locul complet descoperit unde 
se afla, luă unul dintre încărcătoarele de la centură, 
introducându-l la armă și încărcând-o. Soldatul începu să 
înțeleagă ce i se cere și fără alte îndemnuri declanșă focul spre 
vilă, dar fără a-și da seama că este complet descoperit în fața 
gloanțelor care țiuiau în jurul lui. Un glonț rătăcit ricoșă din 
betonul gardului și-l lovi în laba piciorului. Acesta se zvârcoli 
câteva momente, mai mult din cauza șocului, nu atât a durerii, 
schimbând poziția, asupra căreia gloanțele veneau snop în 
locul pe care l-a părăsit. 

– După mine, salt înainte! strigă din nou caporalul, 
convins că numai folosind comenzile învățate la instrucție va 
trezi unele reflexe, fie ele abia în formare. Amândoi au reușit 
să se adăpostească după un gard de beton nu prea înalt, dar 
care, pentru moment, oferea o bună mascare. Soarta a ales să 
ofere tuturor militarilor o mare surpriză când au fost prinși într-
un foc încrucișat, gloanțele trasoare lăsând o dâră luminoasă 
dinspre blocul cu zece etaje, cam de la nivelul cinci-șase, de la 
al șaptelea geam din stânga. 

– Tu trage spre vilă, strigă caporalul la soldatul din 
apropierea sa, el întorcându-se spre partea opusă și deschizând 
focul spre clădirea cu zece etaje, spre geamul iluminat, de unde 
era clar că se trăgea asupra lor. Situația era extrem de 
complexă chiar la nivelul individului, fiecare îl proteja pe cel 
de alături, asigurând spatele celuilalt, dar fără a fi sigur de 
momentul dramatic, când unul sau altul ar fi fost lovit și 
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rămânea fără sprijin de foc. Un militar de ciclul doi s-a târât cu 
repeziciune spre colțul blocului unde se afla majoritatea 
camarazilor, și descoperi doi dintre recruții săi răniți în 
schimbul de focuri. Unul dintre ei era lovit de glonțul ucigaș în 
spate, pieptul său șiroia de sângele care se revărsa fără oprire și 
se vedea că rana era foarte gravă.  

– Sanitar...! Să vină sanitarul! ceru fără vlagă caporalul 
privind disperat în toate părțile, neglijând observarea 
inamicului. Sanitarul subunității se apropie târâș și desfăcând 
trusa, începu manevrele de blocare a scurgerii de sânge, așa 
cum învățase la curs, dar cum mâinile îi tremurau și nu putea 
stăvili hemoragia, disperat a luat tot pachetul de vată și l-a 
îndesat în interiorul mantalei izbucnind într-un hohot de plâns. 
Cei din jur, care au observat scena, au amuțit, încetând 
executarea focului pentru câteva secunde. 

– Sunați la Salvare, vorbi de sub unul dintre camioane un 
locotenent-major cu fața plină de funingine datorită faptului că 
în tot acel timp motorul camionului sub care se afla a continuat 
să funcționeze, șoferul sărind din mers din cabină. Un militar 
care s-a oferit voluntar ca agent s-a ridicat și a luat-o la fugă 
spre cabina telefonică de pe trotuar, moment în care dinspre 
vila Doina s-a auzit un singur foc de armă, așternându-se apoi 
o liniște nefirească, iar soldatul se cabră ca lovit de trăsnet, 
strângând mâinile la piept și căzând în față. În acel moment s-a 
dezlănțuit iadul din armele tuturor, fără excepție, fiecare 
trăgând pe direcția în care era orientat cu fața, spre vilă sau 
spre blocul cu zece etaje, adrenalina cerându-și drepturile. 
Teama dispăruse și erau mânați de sentimentul de răzbunare 
pentru camarazii loviți, până au consumat cartușele din cele 
trei încărcătoare. Teroriștii au oprit la rândul lor focul, de parcă 
s-ar fi înțeles între ei că scopul a fost atins.  

Militarii au trecut prin acel calvar și, fără teamă, de 
parcă erau într-un scenariu de film și se dăduse pauză, s-au 
ridicat de la pământ, grupându-se în jurul comandanților și 
privind cu teamă spre agentul rănit.  
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Sanitarul aplecat peste rănit, pe care l-a întors cu fața în 
sus, ciudat, dar pansa rana plină de sânge de la un ochi a 
acestuia, întrebându-se pe unde a intrat glonțul care l-a secerat. 
Apoi se gândi că traiectoria unui glonț poate fi extrem de 
ciudată, așa învățase la acel curs din armată, ceea ce îl face să 
tragă o concluzie halucinantă, glonțul intrase prin față, probabil 
în piept și traversând ascendent coșul pieptului ajunsese cumva 
în spatele ochiului, pentru că globul ocular era ușor ieșit în 
afară și sângera. Căută rana și o găsi după ce a descheiat 
mantaua rănitului, era o urmă rotundă roșie în piept, dar care 
nu sângera. A pus rapid un plasture cu rivanol după ce a 
dezinfectat-o. O grupă de voluntari în frunte cu sanitarul s-au 
ocupat de transportarea rănitului spre salvarea care sosise între 
timp. În aceeași mașină a fost depus și celălalt rănit, cel lovit 
grav în spate, care părea că nu mai mișcă. Salvarea era gata de 
plecare, când un militar aducea pe un al treilea rănit, care își 
ținea batista la bărbie și sângera, dar era conștient. A fost rănit 
în bărbie din lateral, probabil dintr-un glonț ricoșat. Doctorița 
din Salvare, o femeie tânără și foarte firavă, a cerut ca ajutor la 
brancardă un militar mai vânjos, care să-l asigure pe timpul 
transportului pe unul dintre răniții care se zbătea încercând să 
coboare de pe targă. Salvarea întoarse în mijlocul drumului și 
plecă în viteză spre Spitalul Județean, sub privirile triste ale 
camarazilor. Pentru cei rămași continuau acțiunile de lichidare 
a teroriștilor, în special a celor din vila Doina, dar și a celor din 
blocul cu 10 etaje. La blocul în cauză s-a trimis o echipă din 
cinci militari de ciclul doi sub conducerea unui ofițer tânăr, 
care au trecut la scotocirea etaj cu etaj a apartamentelor. Pentru 
vilă dispozitivul adoptat avea rolul de a captura în final pe 
componenții entității care au deschis focul împotriva armatei, 
ceea ce a impus încercuirea clădirii și folosirea forței. După 
realizarea încercuirii și somațiile de rigoare pentru a proceda la 
arestarea lor, cei care se aflau în interior nu au răspuns în 
niciun fel. 

– Aduceți o lovitură de AG-7, spuse ofițerul care 
conducea acțiunea.  
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– Trage o serie cu pistolul-mitralieră în ușa metalică, 
veni al doilea ordin pe care un ofițer îl execută imediat, dar 
fără efect, ușa nu a suferit decât câteva zgârieturi în vopseaua 
cu care era acoperită.  

– Este blindată, îi trebuie o lovitură antitanc!  
Conducătorul acțiunii aprobă făcând semn să i se aducă 

lovitura pentru AG-7, îngenunchind și pregătind aparatul de 
ochire.  

– Nu sta înapoia aruncătorului, se auzi o voce către un 
militar de ciclul unu.  

Grenada lovi frontal ușa blindată, dar efectul nu a fost 
cel scontat, abia s-a obținut deformarea ramei, fără alte urmări. 
Pe la ferestrele caselor de alături au ieșit oamenii privind 
curioși la scena oferită de armată, făcând pronosticuri.  

– Introdu a doua lovitură, spuse ofițerul îngenuncheat 
care privea în aparatul de ochire. Apăsă pe trăgaci cu precauție 
pentru a nu devia arma în altă direcție, și, în sfârșit, se produse 
o spărtură suficient de mare pentru a pătrunde în interior.  

– Să intre echipa de cercetare, ordonă șeful acțiunii, 
așteptând ce se va descoperi în interior. 

A intrat un căpitan, apoi la semnalul acestuia de „drum 
liber”, echipa de ofițeri s-a apropiat, urmându-l pe acesta. 

– Bănuiam că vom avea surprize, dar nici așa, își 
manifestă mirarea unul dintre cei prezenți. 

– Să nu fim prea încrezători, mai întâi grenada apoi 
intrăm, exact ca la lupta în localitate, propuse un căpitan hârșit 
în problemele de instrucția trupei și mereu neîncrezător față de 
inamic, avea experiență de ani buni la „cercetarea în 
adâncime“ sau, cum i se mai spunea, „în terenul inamicului“. 

Ideea lui a fost acceptată fără rezerve, dar s-a descoperit 
că nu aveau grenade la îndemână, așa că s-a pregătit o nouă 
lovitură pentru aruncătorul AG-7 care a distrus încăperea cu 
balcon de la primul etaj. Alte somații au rămas fără răspuns și 
cea de-a patra lovitură a făcut ravagii serioase între parter și 
subsol, provocând un incendiu. Încăperile au fost scotocite 
amănunțit, fără a descoperi vreun terorist, probabil au reușit să 
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se retragă pe căi nedescoperite. În schimb, s-au descoperit 
urme ale prezenței lor acolo, în special alimente conservate, cu 
etichete străine ochilor majorității românilor. Înapoia unui 
dulap s-a găsit dosită o uniformă cu epoleți de maior de miliție 
și un tub de oxigen. Acestea, împreună cu seiful foarte greu de 
transportat, au fost ridicate de un reprezentant de la armată, 
după părerea unora probabil ofițer de contrainformații. Între 
timp, focurile de sprijin pentru cei care acționau în blocul din 
dreapta șoselei au continuat, și după aproximativ două ore, 
militarul rănit ușor a fost evacuat la spital, iar lupta s-a 
încheiat.  

Datorată întârzierii Ineului se dăduse ordin Lipovei să se 
deplaseze la rândul ei spre Arad. 

Gai atacată 

La aceeași oră, Unitatea militară din Gai a fost atacată 
intens pe întreg perimetrul cazărmii. S-au executat focuri de 
armă câte 15-20 minute cu intervale mari între ele, până către 
ora zece seara. Aristică stabilise ca în cursul zilei să nu se mai 
execute focuri de armă, evitând astfel răspunsul la provocările 
executate spre dispozitivul unității. Oamenilor li s-a explicat că 
s-a verificat pe teren fiecare loc, de unde s-a tras în cursul 
nopții și s-a constatat lipsa unor urme evidente pe sol, dar și a 
tuburilor de cartușe trase. De aici, a rezultat o bănuială, întărită 
de fapte, și anume folosirea unor simulatoare, despre care se 
știa că nu au niciun efect asupra oamenilor. A reînnoit ordinul 
de a se trage numai în situația când se observă siluete suspecte 
în mișcare. Oamenii au tras din acel moment doar focuri 
răzlețe, când li se părea ceva în neregulă.  

În acea noapte s-au consumat puține cartușe. Spre 
surprinderea lui Aristică, a doua zi, unul din geamurile biroului 
documente secrete a avut două orificii, iar gloanțele au fost 
descoperite înfipte în rama geamului din partea opusă șoselei. 
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Ce a fost mai ciudat, gloanțele aveau calibrul de aceeași 
mărime cu cele de la puștile armatei, dar fără înveliș de oțel. 

S-a continuat adâncirea locașelor individuale de tragere 
și, parcă pentru că era prea multă liniște, s-a primit o 
informație de natură să pună pe jar întreaga unitate.  

Din nou, Aristică nu-și aduce aminte cine a transmis o 
informație despre pătrunderea în subsolul comandamentului a 
unei persoane, menționând că probabil are intenția de a arunca 
în aer clădirea. O echipă de deminare a controlat în 
amănunțime subsolul, raportând că totul este în regulă. Apoi a 
luat măsura de a continua supravegherea intrării, dar, având 
îndoieli serioase cu privire la veridicitatea informației primite, 
a trecut la activitățile obișnuite.  

Avea în minte și faptul că toate cadrele din comanda 
unității, neangajate în acțiunile din exterior, erau în 
dispozitivul de apărare a clădirii, ceea ce era de natură să-l 
liniștească în mare măsură.  

Bălan și teroriștii 

La Cetate, Plutonul 2 din Compania 2 Infanterie dispus 
pe latura de nord-vest în exteriorul cazărmii, în noaptea 
precedentă a fost solicitat din plin de focurile teroriștilor, în 
timp ce lucra de zor la săparea locașelor individuale de tragere. 
Înainte de a se întuneca, încercările echipei de aprovizionare de 
a se apropia au fost zădărnicite de focul intens al teroriștilor, 
așa că nu au reușit să distribuie hrana, lăsându-i flămânzi pe 
oameni. Cunoscând situația, locotenentul-colonel Santău a 
ordonat spre zorii zilei să se reorganizeze dispozitivul prin 
dispunerea plutonului în apărarea cazărmii pe latura de sud, 
între postul 9 și trecerea zidită de la depozitul Carburanți, 
știind că zona respectivă este mai liniștită. 

 
Timp de aproximativ două ore Grupa Operativă Cetate 

este bombardată cu deja cunoscutele informații diversioniste.  
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– Am fost înștiințați despre un atac terestru iminent, se 
aud rafale de foc automat, raportează cei de la aeroport. 

– Am fost atacați dinspre poligonul de instrucția tragerii, 
se agită cei de pe flancul de nord-vest a dispozitivului Cetății, 
întunericul amplificând teroarea și determinându-i pe militari 
să răspundă cu serii lungi spre malul drept al Mureșului. 

 
Tulburările continuau la Gai, unitatea are parte ca de 

atâtea ori în nopțile anterioare de multă acțiune pe întreg 
perimetrul cazărmii, dar focurile de răspuns au fost mai timide, 
probabil datorită estompării zgomotelor de armă dinspre calea 
ferată, vântul bătând puternic spre acea direcție.  

Nici la Consiliu lucrurile nu stau mai bine, se primește o 
alertă privind iminența deschiderii focului și intenția unor forțe 
de a pătrunde în clădire. S-au postat la uși și geamuri santinele 
dintre cei care dispuneau de o armă. 

Despre cele petrecute la Consiliu se primesc vești la 
Grupa Operativă din Cetate, dar nici acolo nu este liniște, 
militarii se confruntă cu problemele obișnuite unei nopți relativ 
fierbinți, se fac pregătirile de ultimă oră în scopul primirii 
efectivelor de la Lipova, coloana acesteia raportând despre 
pornirea spre Arad.  

Proaspăt instalatul comandant Santău se consultase între 
timp cu Grupa Operativă, având toate datele despre viitorul 
dispozitiv de apărare din acea noapte. 

Între timp, sosește în Cetate, foarte preocupat, maiorul 
Bălan, însoțit de un căpitan de la biroul Cadre al Diviziei. La 
Consiliu a avut o discuție lămuritoare cu privire la diversiunile 
care nu conteneau în oraș, reușind să-i convingă pe cei din 
conducere că armata în întregul ei nu are niciun amestec, fiind 
posibilă, a admis acesta în cele din urmă, racolarea unor 
militari dintre cei cu atribuții stabilite în acest sens, încă de pe 
timp de pace.  

– Am să aflu cine face asta, a promis Bălan părând 
convins de spusele sale.  
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– Nu am dori ca istoria să se repete, mormăi ca pentru 
sine procurorul Firiță cu gândul la „cazul” Murad, ce-i lăsase o 
mare nedumerire, era conștient de nevinovăția acestuia, dar și 
de faptul că toți cei implicați au fost manipulați, inclusiv el.  

Ciudat a fost faptul că cei din Cetate au aflat din 
întâmplare despre rezultatul discuțiilor și promisiunile făcute 
de Bălan, ceea ce a întărit părerea tuturor privind atitudinea 
ambiguă a maiorului, care nu a făcut niciun demers pentru 
aflarea adevărului. 

  
– În Poștă nu intră nimeni, nici maiorul Măciniș, i-a 

ordonat Bălan căpitanului Stana aflat acolo.  
Acest ordin a fost dat ca urmare a precizărilor venite de 

la Comandantul Diviziei. 
– Cunosc ordinul..., răspunse Stana fără a termina ce 

avea de spus, menajând orgoliul maiorului. A fost contactat 
personal de către Pușkin, care avea un mare interes față de acel 
obiectiv.  

În acele momente, în clădirea poștei erau doar zece 
militari sub comanda lui Stana, iar la Telefoane trei militari, 
sub comanda unui locotenent. 

Misiunea Securistului Săraru 

O grupă de cercetare de la Compania 1 Infanterie, 
condusă de un căpitan, surprinde și reține în zona de 
responsabilitate a Companiei Pază Aeroport pe locotenentul-
colonel Săraru, ofițer de stat major la Brigada de Securitate 
Timișoara. Săraru era îmbrăcat în ținută kaki, cu scurtă și 
pantaloni vătuiți, ghete, cu capul descoperit, fără grade și 
armament. Comandantul Companiei Tancuri a aflat, în urma 
interogării acestuia, că misiunea lui era să intre în contact cu 
Comandantul Companiei Securitate de pe aeroport, pentru a 
afla cauza dezarmării subunității și să afle cine era acel căpitan 
Valer care complica lucrurile.  
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Măsurile ce urmau a se lua duceau probabil la 
suprimarea acestuia, pentru a șterge rușinea dezarmării, care 
era cea mai gravă, așa ceva nu s-a întâmplat nicăieri pe întreg 
teritoriul țării. Săraru nu a reușit să-și îndeplinească misiunea, 
dar, în final, a recunoscut apartenența sa la trupele de 
Securitate, bâlbâindu-se cu explicații neverosimile privind 
încercarea de a pătrunde prin efracție în aeroport. Mai târziu, 
afirmațiile lui Săraru au fost confruntate cu spusele unui alt 
ofițer de Securitate, Mătase, de pe aeroport, care a confirmat 
versiunea. Murad a ordonat să fie dus la Cetate.  

 
Stana, pus în situația de a-și anunța familia să părăsească 

locuința de teama unor represalii din partea lui Măciniș, despre 
care auzise din surse nu tocmai de încredere că ar avea 
asemenea intenții, ulterior dându-și seama că, de fapt, erau 
doar bănuieli nefondate. A vorbit cu un prieten să-i ducă pe ai 
lui cu mașina într-o localitate apropiată.  

Avantajul lui consta în posibilitatea largă de a folosi 
legătura telefonică cu ai săi, ceea ce îi asigura un oarecare 
echilibru emoțional. Între timp, s-au limpezit rolul și pozițiile 
unor șefi din cadrul armatei, acțiunile acestora devenind mai 
transparente, în special ca urmare a intervențiilor lui Pușkin, 
dar și a schimbării raportului de forțe dintre cei vechi și cei noi 
din conducerea Consiliului. 

 
Un punct fierbinte pe „harta” armatei, a devenit și Secția 

de Carotaj Bodrogul. Întunericul se înstăpânise de ceva timp și, 
dacă până atunci a fost liniște, aproape de ora zece s-a 
dezlănțuit canonada. Apărătorii, surprinși de focurile de armă, 
au sărit în adânciturile din teren care le ofereau protecție, 
servindu-le drept locașe de tragere și, din câteva mișcări deja 
învățate, au răspuns la provocare. Rafalele de armă au fost 
observate pe traiectoria lor datorită cartușelor trasoare cu care 
au fost dotați militarii și care le indicau direcția de tragere 
asupra inamicului, dar au provocat și un incendiu de vegetație 
în acea zonă, iluminând terenul pe câțiva zeci de metri, fără a 
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se observa la inamic ceva din ce putea să aducă a trăgători. 
Nemaiauzindu-se focuri de armă, s-a tras concluzia că 
inamicul a fost anihilat, ceea ce i-a determinat pe militari să 
înceteze riposta, amânând pentru zorii zilei verificarea 
terenului din zonă.  

  
Inginerul Savici informează Grupa Operativă despre 

apariția a 3 TAB-uri în fața „Telefoanelor”, orientate spre 
clădire și, în scurt timp, s-au poziționat înapoia acestora alte 
două. Grupa nu avea nicio informație legată de acele TAB-uri, 
dar s-a concluzionat implicarea blindatelor aflate la Consiliu, 
probabil din ordinul conducerii mixte operative. 

– Voi ați trimis TAB-urile la „Telefoane”? Ne-a sunat 
Savici de acolo, apelă un ofițer din Cetate. La telefon era unul 
din conducerea FSN care cunoștea problema în amănunțime. 

– Da, am primit informații despre ocuparea clădirii de 
către teroriști, preluă unul dintre ofițerii din conducerea mixtă. 

– Opriți urgent acțiunea, totul este o diversiune ordinară, 
apoi brusc legătura s-a întrerupt. 

 
În după amiaza și seara zilei, elemente ale unității din 

Lipova au intensificat acțiunile de cercetare pe TAB-uri în 
municipiul Arad și localitățile Livada, Frumușeni, Fântânele, 
iar împreună cu cei din Cetate, s-au executat misiuni de 
îndrumare a circulației și de însoțire a unor convoaie de 
autovehicule ce transportau ajutoare în țară.  

Pe parcursul nopții au continuat atacurile asupra 
Consiliului și, în general, în zona municipiului. 

  
Grupa Operativă a Cetății, printr-unul dintre operatori, 

primise cu ceva timp în urmă un telefon ciudat de la căpitanul 
Asan, cel trimis să dirijeze coloana de la Ineu. 

– Ineul a intrat în Arad cu o oră și jumătate în urmă! 
Ofițerul operativ a vrut să întrebe dacă Asan se află în 

cadrul coloanei, dar acesta a închis grăbit. Notase în Jurnal și 
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raportase comandantului situația, pentru ca după scurt timp să 
fie surprins de un alt raport. 

– Căpitanul Asan se deplasează în cadrul coloanei de la 
Ineu, veni această informație de la centralistul unității. 

– Cine ți-a dat informația? Dă-mi-l la telefon, voia să 
afle de la centralist cum de i-a fost intuită întrebarea ce urma să 
o pună. Era convins că așa se va întâmpla, va fi refuzat să 
discute personal cu acesta. 

– S-a grăbit și a închis imediat, răspunse speriat 
centralistul. 

Operatorul a priceput că era foarte posibil ca din nou 
mecanismul terorii să-și arate colții folosindu-se 
dezinformarea, dar cel mai ciudat fapt era că cel care s-a 
prezentat drept Asan să nu fi fost el, doar cineva care se dădea 
drept ofițerul Asan. Mijloace de imitare a vocii cuiva erau 
disponibile din punct de vedere tehnic, în plus, situațiile 
stresante își aveau și ele rolul lor.  

– Fă-mi legătura cu Biroul Organizare-Mobilizare 
imediat! ceru operatorul centralistului, având o bănuială. 

– Căpitanul Asan, ordonați, se auzi vocea bine dispusă a 
Șefului de birou. 

– De cât timp ai revenit din misiune? 
– De vreo oră și ceva, răspunse Asan.  
Operatorul, care a înțeles că s-a terminat convorbirea, 

mormăi ceva și închise fără a pune la îndoială că a vorbit chiar 
cu acesta. I s-a confirmat că diversiunea a funcționat așa cum, 
de altfel, a bănuit de la bun început și simțea că și el a fost 
„tras în piept” de cei care au folosit-o. 

  
Sosește maiorul Ghiță, Ofițerul cu cazarmarea de la 

Cetate, avându-l sub escortă pe locotenentul-colonel Săraru, 
Ofițerul de Securitate găsit în flagrant la aeroport. Săraru a fost 
predat și dus direct la arestul unității, unde, între timp, s-au 
îmbunătățit condițiile de „cazare” pentru ofițeri, cu excepția 
faptului că aceștia erau obligați să stea în picioare până la 
coborârea patului pe timpul nopții. 
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În urma verificărilor, ofițerul a fost eliberat. Cam atât 
avea dreptul să facă armata, datorită limitării responsabilităților 
sale. 

  
Stana, aflat la poștă, raportează maiorului Bălan de la 

Grupa Operativă: 
– Un căpitan de la Cetate solicită intrarea în clădire! 
– Ce dorește? spuse maiorul fără a fi interesat de numele 

ofițerului, oricum încă nu-i cunoștea pe cei de la subunități. 
– Vrea să discute despre înlocuirea unor militari din 

poștă...! 
– Indiferent cine ar fi, nu îi dai voie să intre, îi luă vorba 

din gură lui Stana. 
Această paranoia cu privire la Poștă era justificată pe 

deplin, pentru că odată pierdut „centrul nervos” al orașului, 
haosul s-ar fi instalat din nou, cu toate consecințele sale. Pentru 
Bălan prezența în acel punct important a lui Stana, avea 
importanță foarte mare, se părea că are încredere în acesta. Pe 
de altă parte, Stana avea mari suspiciuni privind rolul 
maiorului Bălan în ceea ce privește consolidarea noilor 
structuri democratice, iar această atitudine părea greu de 
schimbat în viitorul apropiat.  

 Obiective în atenția diversioniștilor 

Gai-ul are parte din nou de surprize. Către ora 23.00 prin 
fața unității trece o Dacia, care, în dreptul porții încetinește, 
apoi se oprește. De la balconul clădirii Comandamentului, 
cineva îl somează cerându-i continuarea deplasării, pentru că 
altfel se va deschide focul. Repetarea somației nu are niciun 
efect, nu se primește niciun răspuns, dar nici nu se pune în 
mișcare.  

Fără vreo comandă, un plutonier execută foc cu pușca 
mitralieră asupra mașinii, determinând persoana să coboare 
țipând din mașină, dar nimeni nu înțelegea ce spune, până la 
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momentul când un cadru militar îl informează pe Comandant 
că este vorba despre un cetățean maghiar și că este rănit. 

Imediat, ordonă să i se acorde primul ajutor, persoana 
este adusă în unitate și este chemată salvarea. Din discuțiile cu 
cetățeanul, s-a aflat că avea asupra lui medicamente și se 
deplasa la Timișoara, iar despre mașină a spus că pur și simplu 
i s-a oprit motorul. În dreptul șoferului, erau trei găuri făcute 
de gloanțele trase, dar rana de la picior, spre norocul tuturor, 
era ușoară. Mașina a fost parcată în curtea unității până la 
revenirea șoferului. 

 
La aceeași oră, concomitent cu întreruperea curentului la 

Secția de carotaj din strada Bodrogului, unde acționau o parte 
din efectivele Companiei 1 Infanterie, se produce o încercare 
de pătrundere a unui grup de 3-4 indivizi. Se ripostează cu foc 
și acțiunea lor este zădărnicită. În premieră se folosește o 
grenadă fumigenă pentru a înlesni apropierea mascată din flanc 
a echipei destinate capturării indivizilor. Ofițerului care 
conducea echipa, un tip tânăr și cu o fantezie bogată, îi trecu 
prin minte faptul că era foarte posibil ca instruirea cea mai 
veridică a militarilor să se facă în condițiile diversiunilor unei 
tabere adverse. S-a hotărât să propună cu proxima ocazie niște 
exerciții tactice cu dublă partidă, bineînțeles, fără cartușe de 
război. Era entuziasmat de ideea care i-a venit, frecându-și 
palmele satisfăcut.  

  
O persoană încearcă să pătrundă în curtea 

Inspectoratului. Este somată, se deschide foc și acțiunea 
eșuează. 

– Ăștia ne cred proști? Încearcă să intre de parcă ar fi ai 
locului, comentă ironic unul dintre ofițerii implicați. 

– Tu chiar ai dreptate, de unde știm noi, armata, dacă 
acele persoane nu sunt de ai „lor”? veni răspunsul voit 
tendențios, pentru că motive erau nenumărate în acest sens, 
influențate și de continuarea focurilor de armă la toate 
obiectivele de apărat. Bănuiala celor de la armată se îndrepta 
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spre cadrele de la Interne, reciproca fiind la fel de verosimilă 
din partea M.I.-lui. Pentru a reduce provocările diversioniste 
venite de la forțe încă necunoscute, maiorul Bălan ordonă ca 
după căderea întunericului, tehnica aflată în cazarmă să nu mai 
circule, iar reparațiile autovehiculelor să se execute în remize, 
cuvântul de ordine fiind „mascarea”. 

Săcel cu Slivi și episodul cu tancurile 

Timpul se înrăutățise, pe lângă frigul umed ce-i 
pătrundea pe cei doi ofițeri care au părăsit biroul 
Comandantului, o ceață densă, ireal de joasă și de culoare alb 
murdar către gri, acoperea totul în jur. După câțiva pași 
clădirea nu se mai vedea, a fost înghițită de parcă nici nu ar fi 
existat vreodată, iar Săcel însoțit de căpitanul Slivi, ofițer 
subordonat în cadrul anexei „D”, se oprește în apropierea 
plopilor uriași ce flancau aleea și privind spre cer, de parcă ar 
fi vrut să străpungă cu privirea ceața densă, se adresă 
prietenului. 

– Tu ce părere ai, ar avea ce face în zonă acele elicoptere 
anunțate?  

La această întrebare Slivi, un tip masiv și bine clădit, 
ridică mâinile a neîncredere. 

– Și nu se aud motoarele, oare sunt atât de silențioase? 
La care cei doi încearcă un alt scenariu, ceea ce era încă un 
motiv de teamă. 

– Un desant? Sau mai degrabă cred că toate astea au 
rolul de a ne ține ocupați, pentru a nu observa ceea ce nu avem 
voie, își răspunse Săcel la propriile îndoieli. 

– Poate ceața...?  
– Probabil, dar hai să vedem dacă maiorul Pavel, care 

trebuia să anunțe tancurile rămase la Fântânele a vorbit cu ei? 
spuse Săcel în timp ce se apropia de gardul parcului auto. 

Săcel, foarte preocupat de jumătatea coloanei de tancuri 
rămasă la Fântânele, rememorează derularea evenimentelor 
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prin care unitatea Radna trecuse, în urma plecării spre Cetate 
cu scopul de a o ataca. Astfel, la Radna a ajuns o informație, 
primită probabil de la divizia Oradea, că cei de la Cetate au 
devenit o unitate rebelă, fără a se înțelege ce înseamnă acest 
lucru, este de bine sau de rău. Implicarea telefonistelor de pe 
traseul Radna-Arad, a devenit de notorietate, ele considerând 
unitatea din Cetate ca cea mai importantă, atât la nivel oraș, cât 
și județean, ceea ce le-a determinat să anunțe Grupa Operativă 
despre cele petrecute în zona de responsabilitate. O convorbire 
care a trecut prin mai multe centrale telefonice a fost ascultată 
de operatoare și, în cel mai scurt timp posibil, esența ei a fost 
transmisă la Cetate. 

– Tovarășe maior, sunt centralista... și vă transmit o 
informație importantă, unitatea din Radna vine la Arad să vă 
atace cu tancuri! 

– De unde a venit acest ordin? întrebă Săcel înfiorat. 
– Nu pot să vă spun mai mult, dacă se află e nenorocire, 

de asta nu v-am spus numele meu! Și închise. 
Săcel a raportat imediat căpitanului Meterez și, împreună 

cu acesta, s-au deplasat la ieșirea din cazarmă, unde au discutat 
cu căpitanul Roateș situația. 

– Cea mai bună variantă este plecarea în întâmpinarea 
coloanei, încercând, concomitent, legătura radio cu aceasta, se 
concluzionă de către Meterez.  

Ofițerului numit i s-a precizat să ia legătura cu șeful 
primului tanc și să discute cu el de pe o poziție de forță, 
atenționându-l că apărătorii aveau proiectile perforant-
incendiare și că dacă nu se apropie cu țevile tunurilor întoarse 
către înapoi, și cu farurile aprinse, se va deschide focul.  

Întâlnirea s-a produs sub cele mai bune auspicii, cel care 
plecase în întâmpinarea coloanei a oprit la o distanță 
apreciabilă, dar suficient de aproape pentru a putea identifica 
persoana de pe tancul care venea. 

– Tu ești, Vasi? Apoi se apropiară și s-au îmbrățișat, 
bucuroși că se văd și se recunosc. Pericolul părea să fi dispărut. 
Nu mai era nevoie să se acționeze folosind amenințările, mai 
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ales că tancurile noilor veniți s-au deplasat din proprie 
inițiativă cu țevile întoarse.  

– Vino după mine cu luminile aprinse, mai spuse cel care 
îi întâmpinase. 

Pavel sosise în unitate cu 4-5 tancuri, alte câteva 
rămânând la Fântânele și, la rugămintea lui Săcel, trebuia să-i 
anunțe pe ceilalți să rămână acolo până dimineața, cu luarea 
măsurilor de apărare antiaeriană. 

Coloana de tancuri condusă de Pavel a fost încolonată în 
afara parcului auto, de-a lungul aleii spre Comandament.  

Săcel, apropiindu-se de tancuri, ajunse în dreptul lui 
Pavel și lăsând pentru mai târziu „filmul” pe care tocmai îl 
derula în gând, i se adresă. 

– Să trăiți, tovarășe maior, ați luat legătura cu tancurile 
rămase în urmă? întrebă Săcel, fiind convins că acest lucru s-a 
întâmplat. Dar surpriza era că Pavel tăcea de parcă amuțise, se 
vedea ostilitate în atitudinea sa. Săcel privi spre Slivi, luându-l 
drept martor și insistă, dorind, de fapt, să-l convingă pe Pavel, 
pe care-l simțea temător, că nu a fost adus în cazarmă pentru a 
i se face vreun rău. 

– Am vorbit cu dumneavoastră în urmă cu aproape o oră, 
și nici până acum nu ați reușit să-i anunțați? Ce se întâmplă, 
aveți vreun dubiu în ce ne privește? Nu vedeți că v-am acordat 
încredere și v-am lăsat nesupravegheați, cu tancurile voastre cu 
tot?  

Atitudinea sa a dat suficiente motive pentru a fi privit cu 
suspiciune și, cu toate acestea, Săcel a fost liniștit că totul va 
reveni la normal în scurt timp. În primul rând, aflase că Pavel 
nu dispunea de muniție pentru tunuri, iar, în al doilea rând, 
acțiunile la „vedere” a celor din unitate nu îi dădeau niciun 
motiv de neîncredere. Săcel nu a reușit să afle dacă Pavel a 
avut legătură prin stația radio cu tancurile rămase în urmă, dar 
nici nu a forțat nota, i-a acordat credit ofițerului lipovan. 
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Genistul ajuns șef al tanchiștilor 

Tancurile aflate la Frumușeni sub comanda unui maior 
de Geniu, de fapt nu erau defecte, era necesară degresarea 
tunurilor și mitralierelor pentru a se putea trage cu ele, altfel, 
era inutilă deplasarea la Arad. Un alt argument a fost să aștepte 
sosirea camioanelor cu muniția pentru tunuri. Genistul, fiind 
un tip pragmatic, după ce a descoperit existența dispozitivelor 
de aruncare a grenadelor de mână atașabile la pistoalele-
mitralieră, a trecut la instruirea militarilor în folosirea lor, 
pentru că până atunci nimeni nu văzuse așa ceva.  

Câmpul din dreapta drumului unde erau staționați, a 
devenit ad-hoc poligon de antrenament, în timp ce pe șosea se 
circula fără reținere, populația din zonă își trăia viața normal. 
Militarii au fost rulați la tunuri pentru a se instrui, iar faptul că 
echipajele nu executaseră niciun fel de trageri până atunci, a 
provocat tot felul de răniri, ce-i drept ușoare, dar dureroase, 
degetele bandajate fiind un semn că au trecut testul ca tunari. 
S-a dat ordinul de plecare la misiune. În timp ce îmbarcau și 
motoarele urlau, turate la maximum, trei Dacii au sosit în mare 
viteză și s-au strecurat în intervalele dintre tancuri, oprind orice 
mișcare. Nu mică le-a fost mirarea tanchiștilor când s-a dat 
ordin, după câteva minute, să se oprească motoarele și să-și ia 
gamelele. Din mașinile sosite a început distribuirea unui meniu 
suculent și bogat, erau darurile de Crăciun tradiționale, cârnați, 
caltaboși, jumări și, bineînțeles, varză și castraveți murați și 
binecuvântata pâine coaptă pe vatră, toate la discreție.  

– Cineva a vrut să ne bucurăm de această sărbătoare, 
mormăi printre dumicați mai mult pentru sine, maiorul.  

Își dădea seama că oricum muniția nu va ajunge la ei, 
mai mult ca sigur că au folosit drumul de la nord de Mureș, așa 
că, până se va lumina, ar fi rațional să rămână pe loc. Atunci 
avu o revelație formidabilă, chiar așa, ei nu aveau ce căuta 
acolo și ceva i-a oprit din drum, altfel, mergeau la o moarte 
sigură. Nu știa cui să mulțumească pentru binele făcut, oare 
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ofrandele aduse din suflet de acei oameni să fi fost un semn? se 
întrebă maiorul. Probabil că nu va afla niciodată.  

Dar, nedumerirea subordonaților săi era și mai mare, 
cum s-a lăsat convins acel maior de niște civili să renunțe cu 
atâta ușurință la misiune, el care era cunoscut drept un om ferm 
și cu principii, care trecea peste orice obstacol pentru a executa 
sarcinile. Toți au mulțumit în gând sorții favorabile, când, doar 
cu câteva minute înainte, erau distruși psihic la ideea unei 
ciocniri armate cu cei de la Arad. Maiorul mesteca relaxat, 
privindu-și oamenii și, simțind nevoia de a schimba o vorbă cu 
aceștia, se adresă unui ofițer tanchist. 

– Cât de entuziasmați, dar și naivi am fost când ne 
făceam planurile acelea nebunești! 

– Vă referiți la tragerile din poziții acoperite ca artilerie 
terestră?  

– Da, măi, nu-mi vine să cred, pozițiile, cele trei, le 
planificasem în jurul unității Cetate!  

– Oare ar fi avut vreun efect? Una din pozițiile de tragere 
era în zona Inspectoratului de Interne, dar nu ne-am gândit la 
cei care ne puteau aștepta acolo!  

– Nu mai are rost să analizăm o asemenea inepție, bine 
că ne-am trezit la realitate, încheie maiorul, întâmplător ajuns 
șeful acelei coloane de tanchiști norocoși. 

 
Din depărtare, pe șoseaua pustie s-au observat farurile 

unui autovehicul, care, pe măsură ce se apropia, reducea 
viteza. Genistul s-a ridicat de pe lada de muniție pe care șezuse 
și, îndoit de șale, prea a fost mare pauza, ieși dintre tancuri 
spre șosea. Camionul militar s-a oprit lateral de tancul din 
coada coloanei și din el a sărit sprinten maiorul Kastan, 
Ofițerul Șef al Gospodăriei Agrozootehnice a Unității Lipova. 
Cei doi s-au îmbrățișat, bucuroși că se revăd și Kastan spuse pe 
nerăsuflate motivul sosirii sale. 

– Măi, am primit ordin să-ți aduc muniția!  
– Și pentru tancuri? 
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– Bineînțeles, lămuri lucrurile GAZ-istul, crezând că cel 
din fața lui are motive de bucurie. 

Genistul deveni pe loc interesat și, pentru a nu crea 
bănuieli, a dat ordin tanchiștilor să se ocupe de transferul 
muniției în blindate.  

Aceștia, nedumeriți în urma discuției relaxate din timpul 
mesei, dau din umeri și, parcă într-o doară, trec la executare.  

– Iau doar câteva proiectile să nu bată la ochi, spuse unul 
dintre comandanții de tanc, convins oricum că nu se va folosi 
de ele. 

– Paza bună trece primejdia rea, vorba proverbului, eu 
mă „asigur” cu cât intră pe rastelele din interior! 

În câteva minute, jumătate din muniție a fost descărcată 
și toată lumea părea mulțumită.  

– Asta-i tot? N-o luați pe toată? se miră Kastan.  
– Ajunge, poate că nici asta nu ne va trebui, răspunse 

genistul, nerăbdător să-l vadă plecat pe maior. Era îngrijorat că 
cineva putea să se amestece și să-l determine să ridice toată 
muniția sau să preia camionul. Același motiv l-a determinat să 
spună că nu are legătură cu Radna și nu-i poate confirma 
Comandantului că a primit muniția. L-a rugat pe Kastan s-o 
facă el la ajungerea în Unitate.  

Eroii de la Tipografie 

Maiorul Bălan dă ordin aeroportului să se tragă asupra 
elicopterelor și avioanelor de transport, interzicând focul 
asupra avioanelor de luptă. La primirea ordinului, căpitanul 
Bateriei Antiaeriene, Pescaru se gândea cu îngrijorare la cum 
se vor deosebi țintele acelea care trebuiau protejate, în 
condițiile ceții dense care continua să acopere cerul. Dar așa 
era în asemenea situații, trebuia să te descurci cum te tăia 
capul, dar să și răspunzi cu el în caz de nenorocire. 
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La scurt timp după căderea întunericului, militarii aflați 
în pază la Tipografie au trăit momente de coșmar când au fost 
atacați dinapoia clădirii. Totul a început cu luarea curentului în 
interior și apropierea inamicului, zgomotul inconfundabil a 
rafalelor de pistol mitralieră punând la grea încercare lipsa de 
experiență a soldaților. Gradații și ofițerul dădeau comenzile 
una după alta, fără a reuși obținerea vreunui rezultat palpabil, 
recruții, fiind complet derutați, alergau în toate părțile, 
nereușind să se integreze în mecanismul unic al reacției de 
apărare. Plutonul respectiv nu constituia o entitate cu comandă 
centralizată, întregul efort al comandantului său se disipa 
datorită slabei coeziuni a militarilor și a neinstruirii, creând un 
haos aproape generalizat. Ofițerul, care nu avea nici el 
experiența luptei reale, dar cunoștea teoretic foarte bine tactica 
subunităților de infanterie în localitate, a hotărât să facă ordine, 
punându-i cu mâna pe fiecare din ostașii săi în dreptul 
geamurilor orientate spre curtea din spate. În tot acest timp, s-a 
preocupat mai puțin de protejarea propriei vieți, punându-se în 
mare pericol.  

– Trimite pușcașul mitralior după copacii din stânga, 
reuși cu greu să fie auzit ofițerul de către sergent în vacarmul 
ce nu mai contenea.  

– Trage către colțul gardului, striga un alt gradat, 
scuturându-l de umeri pe soldat. 

– A fost careva rănit?  
– Niciunul, răspunse sergentul agitat, gândindu-se cu 

teamă că numai asta mai lipsea. Ofițerul luă poziție de tragere 
„în genunchi”, cu arma sprijinită de balustrada metalică a scării 
de la primul palier și execută cu mult calm câteva rafale bine 
țintite către acele lumini tremurate de unde se trăgea asupra 
lor. Apoi, constatând că acele focuri de armă continuă fără 
întrerupere, efectul rafalelor sale bine țintite fiind nul, îi trecu 
prin minte că acolo nu părea să fie un om, ci, mai degrabă un 
blindat care proteja trăgătorul, dar alungă și acest gând, era 
imposibil. Brusc i se păru ceva cunoscut, semăna cu imitarea 
focului de armă pe timp de noapte în poligonul de tragere. 
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– Marine, ce crezi că este acolo? se adresă sergentului, 
un oltean isteț trecut prin multe la viața lui.  

– Nu se aude șuierul gloanțelor, răspunse indirect acesta 
intuind ce voia să spună șeful său.  

– Încetați focul, strigă ofițerul dorind să-și verifice 
îndoiala ce l-a cuprins. Armele amuțiră și, ca prin minune, 
dispărură și pâlpâirile de imitarea focului și zgomotele 
rafalelor. În focul luptei nimeni nu a observat că geamurile de 
la casa scărilor erau intacte, deși s-a tras fără menajamente 
asupra lor. Apoi, deși toți se considerau norocoși că au scăpat 
teferi, au început să înțeleagă cu încetul că, de fapt, totul a fost 
o cacealma pentru a-i provoca. După raportarea către unitate a 
situației trăite, Grupa Operativă transmite locotenentului să 
execute numai ordinele primite de la unitate și, ca misiune 
permanentă, să apere obiectivul. Cam sec, dar militarii nu 
aveau talentul de a înflori lucrurile. 

 
Până aproximativ la două ore după sosirea în Cetate a 

coloanei de tancuri condusă de Pavel, a ajuns și al doilea 
camion cu muniție pentru tunurile de pe tanc, sub comanda 
locotenentului-colonel Agilu. Acesta urmase itinerariul de la 
nord de Mureș, deci nu știa nimic despre tancurile de la sudul 
cursului. Ciudat era faptul că toți cei implicați în situația cu 
privire la o posibilă ciocnire armată între cele două unități s-au 
comportat de parcă nu se întâmplase nimic. Niciunul nu 
amintea de subiect și aşa era cel mai bine, că nu existau 
reproșuri de nicio parte. 

Revenirea Comandantului în Cetate 

Maiorul Bălan, aflat în biroul lui Murad, vizibil deranjat 
de faptul că la ora când tocmai se pregătea de culcare, primește 
un telefon de la Consiliu. 

– Tovarășe maior, vă rog să-l primiți pe Murad, care va 
fi adus cu un TAB în unitate, este ordinul Comandantului de 
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Divizie, cu care am vorbit..., spuse Firiță, fără a da vreo 
explicație privind cele întâmplate în Consiliu și nici concluziile 
care au dus la eliberarea lui. Presupunea că la nivel divizie s-au 
discutat amănuntele, astfel că Bălan era în cunoștință de cauză. 

– Este însoțit de cineva? întrebă Bălan, părând îngrijorat 
de intențiile lui Murad pe care îl bănuia de duplicitate. Cei din 
jurul reprezentantului diviziei trăiau cu aceeași impresie, că 
acesta nu avea încredere în Murad.  

– Da, este cu dânsul un ofițer, maiorul Tunaru, dar care 
se va înapoia cu TAB-ul și personalul acestuia la Consiliu, 
încheie Firiță, neavând vreo îndoială că lucrurile vor merge pe 
făgașul normal, conducerea de către Murad va fi asigurată din 
unitate pentru toate forțele din garnizoană. 

Bălan îi pune în temă pe locotenentul-colonel Santău și 
maiorul Tinca, subordonații acestuia de la divizie. 

– Vă deplasați la pod pentru a-l întâmpina pe Murad, 
revine în unitate pentru a-și relua rolul la comandă, TAB-ul nu 
va intra în cazarmă, se va înapoia la Consiliu, spuse cu un ton 
ferm Bălan, apoi, cu o voce scăzută, numai pentru maiorul 
Tinca, cel cu epoleți cu paspoal negru. 

– Să-i iei pistolul și-l aduci la mine, celelalte le voi 
ordona la timpul potrivit! Tinca înțelegând că trebuie să fie 
discret, pentru a nu învenina lucrurile. 

Maiorul Tunaru, însoțitorul lui Murad, a respectat 
precizările lui Bălan de a nu trece podul din fața cazărmii cu 
transportorul și a oprit în dreptul Liceului Ion Slavici. Primul 
ordin primit de acesta era să-l ducă în cazarmă, dar l-a executat 
pe cel de al doilea, pentru că situația putea să degenereze în 
orice moment și putea fi lovit de vreo lovitură antitanc. 

– Nu vă supărați, dar mă opresc aici, vă rog să mergeți 
pe jos mai departe, se scuză Tunaru, simțindu-se oarecum 
vinovat de situație.  

– Trebuia să mă duci până la Punctul de control, ce s-a 
întâmplat? întrebă îngrijorat Murad. 
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– Am primit înainte de plecare un alt ordin și nu vreau să 
am probleme, răspunse șeful blindatului, fiind foarte jenat de 
situație. 

– Cine a făcut asta nu s-a gândit că voi fi pus în pericol 
apărând la ora asta pe jos, fără nicio protecție? încercă un 
reproș Murad, în timp ce își ajusta centura și se pregătea să 
iasă. Era puternic transpirat și se vedea că face eforturi de a 
părăsi mașina de luptă. Imensul stres acumulat în ultimele ore, 
oboseala și teama că lucrurile nu s-au sfârșit aici, l-au vlăguit 
de puteri, dar nu avea de ales. 

O luă cu atenție spre intersecția cu podul, apoi cu și mai 
multă precauție spre pod și punctul de control, fără a vedea pe 
cineva care să-l aștepte. Pe pod nu erau militari în dispozitiv, 
asta o știa cu precizie și îl liniștea oarecum.  

Luminile erau aprinse, dar unele porțiuni erau în 
penumbră, ceea ce nu-i asigura încrederea că va fi văzut și 
identificat și dacă se știa despre sosirea lui. În cele din urmă, 
după trecerea de săgeata podului, desluși în capătul celălalt 
câteva siluete aflate în umbră și se liniști. După câțiva pași, 
desluși trei persoane, dintre care una se grăbi să-l salute, era 
subofițerul pe Punctul de control, iar ceilalți doi, Santău și 
Tinca, nu s-au grăbit să-i acorde respectul cuvenit.  

Murad trecu însă peste orgolii și salută primul. Tinca, 
ofițerul cu paspoal negru, după cum a fost identificat de către 
unul dintre militarii care au asistat la scenă, i-a cerut pistolul. 
Militarul aflat în postul de santinelă la intrarea în gangul 
punctului de control, întrebat după ieșirea din post, a declarat 
că l-a văzut, de fapt, pe cel cu epoleții roșii luând arma. 
Oricum ar fi fost, fapta a fost comisă. 

– Vă rog să-mi predați pistolul!  
Întinzând mâna după armă, Santău, suspicios, era foarte 

atent la orice mișcare a lui Murad. Asta era urmarea 
comportării aproape paranoice a unora de la Consiliu, dar și a 
ofițerilor care își arogaseră dreptul de a prelua comanda 
unității, se gândi cu ură subofițerul pe Punctul de Control, 
neînghițindu-l pe Santău. 
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Murad a predat arma și, cu mâinile la ceafă, flancat de 
cei doi ofițeri a fost dus în biroul lui, la ordinul maiorului 
Bălan. Trecuse ceva timp, era după miezul nopții când 
Comandantul intrase în rolul său, fără a fi arestat și încarcerat 
la arestul unității, așa cum se zvonea. După afirmația lui Săcel, 
care era cel mai în măsură să cunoască acest lucru pentru că 
răspundea și de arestul unității, nicio clipă nu s-a pus această 
problemă. Atunci îi trecu prin minte că a procedat corect 
propunându-l pe Santău să preia comanda unității, astfel, 
dejucându-se planurile celor care doreau puterea. Santău nu 
putea fi înlăturat de la comanda unității în tot acest timp, el 
reprezenta Divizia, fiind numit de Pușkin, așa că arestarea lui 
Murad a devenit inutilă în ochii tuturor. Nu întâmplător s-a 
auzit în unele cercuri despre lupta pentru putere între Santău și 
Măciniș, această bârfă răspândindu-se datorită cercurilor 
interesate, care nu au renunțat la dorința de a-i înlătura, de data 
aceasta, pe amândoi.  

Relațiile dintre revoluționarii din conducerea Frontului 
Salvării Naționale și masa participanților existentă în Consiliu 
aveau drept caracteristică principală acceptarea de către cei din 
urmă a aleșilor. Cu toate că unii nu se cunoșteau nici măcar din 
vedere, bârfele circulau, având la bază urmărirea în special pe 
timp de noapte, a tot ce se întâmpla în culisele noii puteri.  

– Unde ai dormit noaptea trecută? întrebă unul dintre 
revoluționarii aleși să facă de pază în Consiliu. 

– Pe o masă din sala „Mare” dar tu? întrebă pe un ton 
dezamăgit colegul său. 

– Eu am avut ocazia să dorm pe o saltea adusă de 
militari și, în plus, am tras și o dușcă, așa, ca de sărbători!  

– Unii au băut din greu! 
– Am auzit că în camera mică de pe hol a fost orgie în 

toată regula, a participat printre altele japița aia mică cu încă 
vreo două, spuse revoluționarul, întrebându-se cu sentimente 
amestecate dacă ar fi acceptat o eventuală invitație.  

– Să-i ia naiba cu tâmpeniile lor, reflectă cu năduf 
colegul, de parcă i-ar fi ghicit gândurile. 
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– Îmi imaginez cum refuzai „strugurii”, asta dacă cineva 
catadicsea să te invite, îl înțepă revoluționarul cu gândul la 
propriile slăbiciuni. 

– Și când te gândești că cei cu misiunea de a menține 
ordinea nu au mișcat deloc! 

– Nu numai atât, dar s-au dedat la beții alături de ceilalți! 
– Până la urmă, oameni sunt și ei, n-avem ce să le 

reproșăm, încheie dând din mână a neputință colegul 
revoluționarului.  

O asemenea atitudine cu iz ușor fatalist și voit „plină de 
omenie” caracteriza, în acel moment, marea masă a societății 
românești, urmare a educației așa-zis tradiționaliste.  

– Păi, chiar noi privim lucrurile așa, deci speranțele sunt 
departe de a se împlini, ezită cu tristețe revoluționarul, 
asumându-și partea lui de răspundere. 

– Tu zici să nu renunțăm oricât ar fi de greu!?  
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LUNI, 25 DECEMBRIE 

Tulburările nopții 

Pentru Bateria Apărare Aeroport, imediat după miezul 
nopții s-a declanșat alarma aeriană dată de Bălan și, ca o 
confirmare, au apărut țintele pe ecranul din Punctul de 
comandă.  

– Stingeți luminile! Alarmă! se auzi comanda la 
difuzorul pistei, declanșându-se și mugetul adânc al sirenei. 
Pista era iluminată ca ziua, se vedeau obiectele cele mai mici 
din compunerea acesteia, iar luminile întârziau să se stingă. 
Forfota din jurul mitralierelor nu contenea, în timp ce se 
introduceau benzile cu cartușe în cutiile lor, concomitent cu 
rotirea turelelor, în căutarea obiectivelor. Seninul bolţii 
permitea o bună vizibilitate asupra eventualelor ținte aeriene, 
ele putându-se profila pe fondul albastru-cenușiu al cerului fără 
nori. În schimb, plasele de mascare, decolorate de atâta 
folosință, „ascundeau” cu greu prezența mitralierelor, culoarea 
mai deschisă contrastând cu cea a terenului din jur. 

– Să vină cu cheile, strigă locotenentul. 
– Nu-i de găsit nicăieri, veni răspunsul dinspre hangare, 

referindu-se la electrician. Comandantul Bateriei, căpitanul 
Pescaru, o luă la fugă spre tabloul de siguranță, după ce tocmai 
auzise că electricianul a fost trimis în altă parte de către echipa 
tehnică a aeroportului și a luat cu el cheia. Ajuns acolo, a 
folosit metoda cea mai rapidă la îndemână în acea situație, 
lovind cu patul armei lacătul și deconectând apoi curentul pe 
tot perimetrul. Agitația a crescut la cote alarmante o bună 
perioadă de timp, mitralierele scanând bolta în căutarea 
țintelor, militarii continuând să-și consume adrenalina până în 
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momentul când comandanții tunarilor, folosindu-și experiența 
antrenamentelor anterioare, au „simțit” instinctiv că timpul de 
apariție a țintelor s-a consumat și așteptarea nu-și mai avea 
rostul. S-a dat „încetarea”, trecându-se la regimul de lucru-
odihnă, după programul serviciului de gardă, dar cu menținerea 
mitralierelor antiaeriene încărcate și gata pentru executarea 
focului de către schimbul aflat în serviciu. Prima alarmă atât de 
apropiată de realitatea câmpului de luptă, s-a soldat cu răniri 
ușoare. Mânuirea imprudentă a lăzilor de muniție a cauzat unui 
artilerist fracturarea labei piciorului, cu internarea la spital în 
aceeași noapte. Acordarea primului ajutor a venit din partea 
sanitarului Bateriei, un militar inimos, care l-a însoțit la spital 
pe rănit. 

Murad reinstalat în funcție 

Preluarea comenzii de către maiorul Murad de la Santău 
a fost de fapt o simplă formalitate, o strângere de mână, după 
care maiorul a luat legătura cu Oradea, cerând să vorbească cu 
comandantul Pușkin. 

– Tovarășe general, m-am înapoiat de la Consiliu și am 
preluat comanda Regimentului, vă rog permiteți să raportez 
cum s-a derulat situația la Consiliu, dar și despre arestarea 
mea, spuse Murad, punctând momentele și situația petrecută 
acolo. Apoi ceru legătura cu Armata de la Cluj, unde raportă, 
pe scurt, aceeași situație. Având deja pe masă situația 
subunităților pe obiective, a raportat-o ambelor eșaloane. Din 
acest moment, Murad s-a concentrat pe începerea demersurilor 
de înlăturare a lui Măciniș de la Inspectorat. 

 
Despre revenirea lui Murad la comanda Cetății puțini 

aflaseră, ceea ce explică faptul că cel solicitat la telefon era 
Bălan, cei de la Divizie ocolindu-l și pe Santău, oarecum 
nemulțumiți de instalarea lui la comanda Cetății. Nici ei nu 
cunoșteau cum a ajuns Santău comandant.  
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Comandantul Apărării Antiaeriene a Teritoriului îl 
apelează pe maiorul Bălan imediat după relaxarea situației de 
la aeroport, dar nu reușește să vorbească cu acesta pentru că a 
apărut o defecțiune de ordin tehnic, legătura fiind întreruptă. 
Bălan s-a răstit de câteva ori la cei din Centrala telefonică 
Cetate, cerând imperios remedierea defecțiunii. Apoi, totul 
pare să se liniștească, acesta îmbrăcând din nou „costumul de 
mascare”, metaforă inventată de zeflemitori la adresa pijamalei 
de care nu se putea despărți. Era nefirească situația, noaptea el 
se odihnea, iar ceilalți lucrau, atitudine dezavuată de către 
cadrele din Cetate, pe care o considerau ca manifestare a 
superiorității și lipsei de respect. Părea ciudată o asemenea 
abordare, dar așa gândeau cei mai mulți, pentru că nu-l aveau 
la suflet din primele clipe de la sosirea lui în cazarmă, mai 
gravă fiind încrâncenarea acestuia de a lichida manifestanții.  

 
Maiorul Samir, genistul de la Divizie, considerând că 

unitatea din Gai este în pericol datorită atacului care tocmai era 
în desfășurare, îl solicită pe maiorul Bălan, cerându-i ajutoare. 
Acesta vine la telefon și, enervat de multiplele probleme cu 
care se confrunta, apreciază că, în general, subordonații 
exagerează pericolele. 

– Apărați-vă singuri! strigă maiorul enervat și închise. 
Cunoscând situația de fapt, unitățile din subordinea 

Diviziei au renunțat de mult să ceară ceva de la eșalon, se 
obișnuiseră inclusiv cu greșelile comise de aceștia, că „și acolo 
erau tot oameni”, așa că preferau să meargă pe cont propriu. Și 
de această dată „Migdalul” cere situația, solicitându-l pe Bălan, 
nu Grupa Operativă care era mai în cunoștință de cauză.  

– Vă sună Clujul, îi întinse insistent telefonul un ofițer 
din Grupa Operativă. Lui Bălan îi venea să renunțe la tot și să 
părăsească imediat locul. Deși îl putea lăsa pe Murad să 
vorbească, nu o făcea pentru că încă nu avea încredere în 
acesta. Era un personaj înclinat spre comoditate, dar, în acele 
momente, împrejurările îi erau defavorabile, nu reușea nicicum 
să se odihnească. Era tot Divizia, care, din ordinul lui Pușkin, 
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cere situația din teren a unității. Bălan face semn către ofițerul 
care avea Situația Operativă să-i dea mai repede datele cerute. 

– Asta este situația, spuse Bălan după ce a dat raportul 
celui din Secția Pregătirii de Luptă. Ușurat că a scăpat de 
sarcină, înainte de a pleca de la Grupă, Bălan transmise câteva 
ordine. 

– La ora șapte să-i contactați pe cei de la Ineu pentru a 
raporta situația, iar maiorului Plavăț de la Lipova să-i 
comunicați ordinul meu ca tancurile aflate la Fântânele să 
rămână acolo până dimineața când se luminează, s-a înțeles? 

– Trecem la executare, răspunse un ofițer mai în vârstă, 
așteptând cu nerăbdare plecarea maiorului. 

– Sunt la odihnă, să nu fiu deranjat, se adresă Bălan lui 
Săcel, care, prin forța împrejurărilor, era omniprezent pe 
timpul nopții în biroul Comandantului. Era obligat din acel 
moment să răspundă de integritatea unui șef de la Divizie, și nu 
era floare la ureche, personajul fiind unul dintre cei importanți, 
gândi cu ironie maiorul.  

Poșta în pericol 

La aproximativ o oră după miezul nopții, diversiunea își 
intră în „drepturi”, antrenând toate structurile armatei, a 
gărzilor și noua conducere din Consiliu. 

– Domnule maior, căpitanul Stana nu permite intrarea în 
sediul poștei a maiorului Alecu, Șeful Transmisiunilor Cetății, 
raportă colonelul Filcaciu Comandantului Murad. Acesta din 
urmă se întreabă, pe bună dreptate, ce interes are colonelul să 
intervină pentru un ofițer al Cetății, chiar dacă scopul părea 
comun armatei și miliției. Știa despre misiunea lui Alecu, doar 
el l-a trimis acolo pentru restabilirea urgentă a legăturilor și s-a 
mirat de ce acesta nu i-a cerut lui ajutorul, ci lui Filcaciu. Dar, 
se gândi el, poate că Alecu nici nu a fost contactat de către 
Șeful Miliției.  
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– Am vorbit cu Stana, Alecu intră singur în centrală, 
spuse Murad, care aflase cu ceva timp în urmă despre cei trei 
„specialiști” care au fost izolați pe acoperiș de către Stana, prin 
închiderea chepengului din tavanul clădirii. Probabil că 
presiunile și interesul lui Filcaciu pentru intrarea în sediul 
poștei să fi fost legate de cei trei aflați pe acoperiș, sperând la 
ivirea unei oportunități de a-i scoate de acolo. Sau putea să fie 
și o altă alternativă, cea a eliberării acestora de către Alecu, îi 
trecu prin minte lui Murad, în cele din urmă puțin îi păsa dacă 
vor fi eliberați, oricum, după părerea lui, nu mai prezentau un 
pericol real.  

Căpitanul Stana procedase în acest fel pentru simplul 
fapt că îi considera oamenii securității, de fapt aflase că toți au 
făcut armata la cei cu „ochi albaștri”, deci puteau să le facă 
rău, în plus, s-a constatat acțiunea lor de executare a focurilor 
de armă de pe acoperișul poștei, acest fapt determinând 
izolarea lor.  

Între Stana și Alecu s-a instalat o neîncredere 
manifestată pe toată perioada cât acesta din urmă a fost prezent 
în sediul poștei, urmărindu-și reciproc fiecare mișcare. Era 
greu de crezut cât de mult au fost afectate relațiile dintre 
ofițerii aceleiași unități, asta datorându-se diversiunilor și 
manipulării practicate de către profesioniști în domeniu.  

  
Colonelul doctor Bozor de la Oradea a luat legătura cu 

comandantul Cetății.  
– Vor sosi 47 de mașini care conțin materiale pentru 

două Spitale de campanie, să fie așteptate de către 
locotenentul-major doctor Curaj la Vama Nădlac pentru a le 
aduce în cazarmă! Murad confirmă, dar își pune întrebarea 
logică dacă în zona frontierei de stat sunt deja masate trupe de 
invazie. Pentru că numai în acest caz s-ar justifica, oarecum, 
apropierea de linia frontului a spitalelor de campanie. Apoi 
trage concluzia că totul este o aiureală, pentru că dacă la 
frontieră ar fi trupe, acestea s-ar opune traficului de orice 
natură prin dispozitivul propriu. Pentru el devine clar faptul că 
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nici vorbă de trupe agresoare, că ceea ce se petrecea de câteva 
zile încoace era rezultatul acțiunilor unor formațiuni de tip 
paramilitar, care se înfiltraseră în țară de mai mult timp și că 
armata nu a fost informată.  

Cine să mai înțeleagă? 

O nouă încercare de pătrundere în curtea Securității se 
soldează, după somație, cu deschiderea focului și îndepărtarea 
intrușilor. Apărătorii sediului au avut un sentiment ciudat cu 
privire la aceste tatonări insistente, păreau acțiuni care nu 
urmăreau, de fapt, vreun rezultat tactic și, apoi, ce putea obține 
un grup minuscul, în fața a zeci de militari, erau doar provocări 
cu scopul de a descoperi dispunerea gurilor de foc în dispozitiv 
sau pentru crearea dezordinii. 

  
Pe câmpul ce mărginea Combinatul de Prelucrarea 

Lemnului, Ineul organizase un aliniament de observare având 
un minim de locașe, cu scopul de a face siguranța forțelor 
principale în cazul unui atac prin surprindere și să le asigure 
timpul necesar ocupării dispozitivului la ferestrele clădirii. 
Liniștea din Combinat a fost tulburată de câteva ori în cursul 
nopții, deschizându-se focuri de armă în special din direcția 
morii de la nord-est, în condițiile unui cer întunecat de nori 
denși. 

 
După ora șase, Bălan care continua tutelarea comenzii, a 

ordonat ca subunitățile de la Ineu aflate la C.P.L. să se 
înapoieze în garnizoana de reședință. Săcel transmite cele 
ordonate și previne subunitățile de pe traseul de deplasare a 
acestora să nu deschidă focul asupra lor. Murad primise ordin 
de la Bălan să se îngrijească de menținerea legăturilor cu 
Consiliul și cooperarea cu acesta.  
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– Deasupra pădurii Ceala se văd elicoptere, raportează 
căpitanul Bacalu maiorului Horga. 

– La sud-vest în pădure, două elicoptere zboară la 
„rasul” copacilor, vine informația de la plutonierul Boziu din 
poligonul Ceala, care confirmă cele primite de la aeroport.  

– Trimite o patrulă în pădurea Ceala pentru a culege 
informații cu privire la elicopterele descoperite, să cerceteze 
zona dinspre cimitir, cere Horga Batalionului 1 Infanterie.  

La ceva timp de la primirea ordinului, ajunge în zonă o 
patrulă formată din 4 militari de la Compania 1 Infanterie, sub 
comanda unui sergent și cu mult curaj, în ciuda faptului că se 
mai auzea zgomot de motoare, reușește intrarea în perimetrul 
ordonat. 

– Am descoperit urme de pași, dâre de sânge și de 
corpuri târâte, raportează de la poligon sergentul.  

– Vom trimite pe cineva de la Miliție, până la sosirea lor 
îți ordon să asiguri zona!  

  
– Solicit ajutorul Cetății, aici se trage, raportează 

Aristică de la Gai. Săcel primește ordinul de a conduce 
subunitatea de intervenție și, în timp ce se pregătea de plecare 
cu un pluton îmbarcat pe transportoare, Horga face precizări 
echipajelor în legătură cu misiunea. Săcel preia comanda de la 
Horga și face o singură precizare. 

– Ați auzit misiunea, adaug ca nimeni să nu se abată de 
la traseu și urmați TAB-ul din capul coloanei! 

Itinerariul stabilit inițial, din prudență, a fost schimbat de 
Săcel imediat după părăsirea cazărmii, coloana luând-o pe 
șoseaua din stânga Mureșului, prin Aradul Nou. Oamenii de pe 
traseu erau preocupați de problemele lor, mergând fiecare 
îngândurat, fără a privi spre cele trei blindate. Când să intre pe 
podul de fier, TAB-ul din față s-a oprit lăsând un fum gros în 
urma lui, iar Săcel a fost obligat să treacă în următorul pentru 
a-și continua drumul prin piața Traian spre cartierul Alfa și 
apoi Vlaicu. 
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Apropierea blindatelor s-a făcut fără prea mare fereală, 
în zonă era liniște și se observa de departe forfotă în parcul 
auto, iar porțile fiind larg deschise, coloana a intrat în viteză, 
oprind în mijlocul platoului. Oamenii lui Aristică priveau 
curioși la cele două namile de oțel, în timp ce se deplasau 
liniștiți la treburile lor. Răspunsul la întrebările nerostite de 
noii sosiți a venit în momentul ajungerii lui Săcel în zona 
Gospodăriei unității, unde mai fumegau anemic două căpițe de 
paie, lângă care se afla o echipă de pompieri.  

– Pentru asta ne-ai chemat? întrebă Săcel nedumerit 
privind la Aristică. 

– S-a tras asupra unității în neștire, asta și incendiul 
izbucnit ne-a întors pe dos, ce puteam să fac? se justifică jenat 
genistul că diversiunea și-a făcut din nou numărul în mod 
genial. 

– Ce să spun, la fel de fraieriți am fost și noi, replică 
Săcel cu amărăciune, recunoscându-și neputința în fața 
manevrelor diabolice a teroriștilor din acele zile.  

– Domnule maior, la Gai nu au fost probleme grave, așa 
că pornesc spre cazarmă, vă rog trimiteți pe cineva să depaneze 
al treilea TAB rămas în pană la podul Traian, raportă Săcel 
comandantului. Acesta, foarte calm de data aceasta, prezentă 
situația nouă apărută la Cetate. 

– Asupra cazărmii s-a deschis din nou focul din zona 
ștrandului, nu vă apropiați dinspre podul Decebal!  

– Vă rog, aprobați să intru pe poarta doi, ceru Săcel 
pentru a nu fi descoperit de către teroriști, apoi îndreptându-se 
spre TAB-uri o porni spre Cetate. Deplasarea spre cazarmă s-a 
desfășurat pe arterele principale, fără luarea unor măsuri de 
siguranță, se simțea un aer de liniște și normalitate. Locuitorii 
își vedeau de treburile lor, fiecare preocupat să ajungă unde și-
a propus și bucuroși de liniștea acelei dimineți, făceau semne 
prietenești către blindatele tăcute ce fâșâiau cu roțile pe asfaltul 
ușor umed. Focurile de armă din preajma Cetății începuseră să 
fie ignorate de către populație și nu ajungeau să fie auzite nici 
în oraș, așa se explica aerul acela patriarhal, dar oricum 
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oamenii se obișnuiseră cu ele, mai curând pentru faptul că nu 
produceau victime, credeau ei, era mai mult zgomot. Se 
luminase bine de ziuă și Săcel ieși deasupra blindajului, aerul 
din față îl înviora plăcut simțind că merită să lupte în 
continuare. Gândul venit din adâncurile ființei sale îi spunea că 
uneori soarta îți este trasată de cuvintele scrise sau rostite și 
care lasă urme în definirea personalității tale, a faptelor tale 
viitoare și aducându-și aminte de vorba poetului scrisă pe 
panoul de absolvire, realiză uimit că întreaga sa viață de până 
atunci a fost o luptă continuă. 

Încercări de reconciliere Murad-Iconaru. 
Lupta pentru putere 

Murad reușește să ia legătura cu Iconaru pentru a discuta 
unele probleme tactice. 

– ...să vorbim în special despre coordonarea acțiunilor 
dintre unitățile noastre, se auzea cu întreruperi în receptor.  

Dorința lui Murad era din primele minute după revenirea 
Lipovei de a coopera cu aceștia, însă nu-și închipuia că Iconaru 
avea în continuare intenții de acaparare a puterii, în ideea că 
dispunea de forțe mai numeroase decât Cetatea. Pe de altă 
parte, regulamentele stabileau relațiile de subordonare față de 
Murad, Comandantul Garnizoanei.  

– Nu avem ce discuta și vă rog să rețineți că mă 
subordonez numai maiorului Măciniș, îi aduse la cunoștință 
fără menajamente Iconaru. Acesta era probabil puternic 
influențat de bârfele la adresa lui Murad privind acțiunile 
controversate desfășurate în Calea Girocului. 

– Să nu aud așa ceva, cum îți permiți? interveni Bălan, 
luând telefonul și apostrofându-l. 

– Am primit ordin de la generalul Ciulin și de la Frontul 
Salvării Naționale privind subordonarea exclusivă maiorului 
Măciniș, primește același refuz Bălan.  
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Iconaru primise ordin de la Comandantul unității Lipova, 
maiorul Plavăț, să intre în subordinea lui Bălan la sosirea în 
Arad, dar nici acest ordin nu l-a executat, având îndoieli 
privind loialitatea acestuia. 

Maiorul Bălan a intervenit la Divizie pentru a pune capăt 
tendințelor de insubordonare din partea lui Iconaru. 

– Se împotrivește intrării în subordinea Comandantului 
Garnizoanei, raportă acesta lui Pușkin. 

– Am informații și despre atitudinea lui Măciniș, se pare 
că este influențat de cineva din Consiliu, dar lucrurile nu 
trebuie lăsate așa, rezolvă problema!  

Prin ordinul dat, Comandantul Diviziei dorea să 
întărească poziția lui Bălan în fața subordonaților.  

– Am înțeles! 
– Conducerea nu se va putea exercita din Consiliu, așa 

cum dorește Frontul, Murad va fi obligat să rămână în 
cazarmă, prefigură Pușkin scenariul acceptabil. 

– Înțeleg, nu se poate ca două săbii să încapă în aceeași 
teacă, totuși forțele trebuie conduse unitar, acceptă Bălan 
ideea.  

Pe de altă parte a încuviințat ideea privind girarea 
comenzii ca reprezentant al Diviziei. Spera din tot sufletul, 
deși interesul lui era diferit de al generalului, că se va înțelege 
bine cu Murad despre care avea păreri contradictorii, dar 
înclina să creadă că acesta nu va refuza în niciun caz ordinele 
sale. Pușkin accepta să i se vorbească numai în termeni strict 
regulamentari, dar situația din acele zile era atipică, ceea ce l-a 
făcut să fie maleabil, să-i lase mai în largul lor pe subordonați, 
fără a înțelege de ce o face. Posibil, se gândea el, pentru faptul 
că taberele din sânul armatei aveau orientări diferite, după cum 
le dicta interesul în acele zile și, probabil, se temea de trădări. 
Gândul lui, după convorbirea avută cu Bălan, era că nici în 
acesta nu putea avea deplină încredere, motivul fiind opoziția 
lui la ordinul de a se întoarce la Divizie pentru a-și prelua 
funcția de Șef de Stat Major, așa că, pentru a nu forța nota 
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deranjând pe „cineva”, a preferat să-l lase în viesparul de la 
Arad. Să descurce el ițele.  

  
Spre dimineață, înainte de ivirea zorilor, a început 

forfota pentru a se obține ziarul „Adevărul” cu numărul 3, 
apărut de Crăciun, din care locuitorii Aradului citesc cu nesaț 
știri privind condamnarea inclusiv de către Iran a lui 
Tăbăcescu pentru ordinele odioase.  

De asemenea, Consiliul Frontului Salvării Naționale a 
transmis un Comunicat, prin care se solicită cu fermitate 
încetarea focului de armă, iar cei care posedă arme, să le 
predea până la ora cinci după masă. Curiozitatea populației a 
fost stârnită la vestea că toate forțele Ministerului de Interne 
intră în subordinea Ministerului Apărării naționale, iar Gărzile 
Patriotice vor prelua toate obiectivele economice, cu scopul de 
a asigura protecția acestora, iar noile structuri ale democrației 
să-și înceapă imediat activitatea de refacere a țării pe baze 
democratice. Mile, jurnalistul de marcă al orașului, mulțumește 
militarilor armatei pentru alăturarea la cauza revoluției, în 
articolul întitulat „Vă sărutăm mantaua”. 

Trimiterea căpitanului Măciniș la Oradea  

Telefonul dat la Inspectorat de către Bălan în dimineața 
zilei are scopul, în prima fază, de a-l aduce pe Măciniș la 
Cetate. 

– Vă aștept în cel mai scurt timp pentru precizări! 
O asemenea formulare lapidară din partea lui Bălan își 

are explicația în pierderea încrederii față de maior la mai multe 
niveluri, din momentul în care și-a arestat propriul comandant. 

– Am înțeles, răspunse scurt Măciniș, bănuind că a sosit 
momentul să dea seamă pentru cele petrecute cu ocazia 
arestării comandantului și ulterior. 

– Mergeți acasă și cu trenul de ora două vă deplasați la 
Oradea, unde vă așteaptă Comandantul Diviziei!  
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Măciniș a înțeles că, de fapt, i s-a luat comanda 
structurilor de la Interne. La întrebarea în ce ținută să se 
echipeze, răspunsul a fost unul neașteptat. 

– Veți fi însoțit de doi ofițeri de la Divizie, ținuta în 
cizme cu centură, arma o predați la Consiliu!  

Căpitanul nu a pus întrebări și nu a făcut niciun 
comentariu. Trecând pe la Consiliu, a predat pistolul celor de 
la Gărzi, plecând spre casă. A înțeles perfect că Bălan a făcut 
precizarea privind predarea pistolului, pentru a înlătura o 
eventuală întâlnire a acestuia cu Murad. Era aproape sigur că 
suspiciunile, ajunse până la nivelul Diviziei și arestarea 
Comandantului, vor avea consecințe asupra sa, dar se părea că 
cei de acolo au hotărât să se poarte deocamdată cu mănuși, 
probabil pentru a preveni alte evenimente. La prezentarea în 
fața lui Pușkin și în urma discuțiilor avute cu acesta, a rezultat 
o concluzie neașteptată. 

– Ai fost și încă ești în pericol de a fi încălcat legea prin 
arestarea Comandantului, spuse Pușkin pe un ton care lăsa 
totuși de înțeles că șansele de a scăpa cu bine erau destul de 
mari. Măciniș știa probabil mai multe decât credeau unii, 
inclusiv cei din conducerea de la Oradea. Acest lucru îl liniștea 
pentru moment, dar era conștient că se puteau comite greșeli.  

– Dar nu a fost vorba de arestare..., reuși căpitanul să 
intervină, întrerupt prin semne cu mâinile fluturânde din partea 
Secretarului de Partid.  

– Nu ai aprobare să pleci la Arad până nu se vor liniști 
lucrurile, încheie Pușkin, ridicându-se și părăsind încăperea. 
Rămas cu Secretarul de Partid, Măciniș a fost obligat să asculte 
părerea neoficială a acestuia. 

– Căpitane, cred că te-ai grăbit, încă nu se știe!  
Prin aceste cuvinte Secretarul îl acuza indirect pe 

Comandantul lui Măciniș, pe Murad, ca fiind de partea forțelor 
securiste și dădea de înțeles că Măciniș aparținea noii puteri în 
ascensiune, ceea ce justifica acțiunea de arestare a propriului 
comandant, doar că a făcut-o prea devreme. 
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Dar căpitanul, stresat de situație, nu a înțeles unde bate 
dojana, ripostând necontrolat. 

– Domnule colonel, se știe deja, Tăbăcescu a fost 
împușcat, ce nu se știe? răspunse iritat Măciniș, având 
convingerea apartenenței sale la noua putere. Rămânea de aflat, 
se gândi el, cum era privit Murad ca având interese pentru noua 
putere sau, dimpotrivă, era de partea comuniștilor. Câteva zile a 
fost supravegheat strict oriunde se deplasa, dar a simțit că 
nimeni nu era foarte hotărât de a-l condamna, de fapt și acolo 
părerile erau împărțite, după interesul și capacitatea fiecăruia.  

 
Se luminase bine de ziuă și militarii Detașamentului de 

la Ineu erau în plină forfotă, tocmai primiseră ordin să se 
retragă în garnizoana de reședință. Ofițerii și subofițerii 
acestora se despărțeau cu greu de prietenii noi, cunoscuți 
acolo, la Combinatul de Prelucrarea Lemnului, dar și mai abitir 
se bucurau că, în sfârșit, se vor vedea cu familiile lor. S-au 
făcut propuneri în acest sens către șefii care i-au avut sub 
comandă, pentru a fi sprijiniți la ajungerea în cazarmă. 

Militarii din subordine trăiau cu speranța că la Ineu era 
liniște în oraș, spre deosebire de cele trăite în municipiul Arad, 
și abia așteptau să facă măcar un duș cât de scurt și probabil că 
se vor putea odihni.  

Miza era mare 

În Consiliu lucrurile se derulau la turație maximă, 
preocupările tuturor erau să satisfacă problemele urgente privind 
buna funcționare a întreprinderilor din oraș. Este solicitat și 
maiorul Murad pentru a participa, de acolo, din cazarmă, la 
colaborarea cu cei din Ministerul de Interne, care să nu se 
limiteze numai la așa-zisa subordonare, ci, în fapt, să-și aducă 
sprijinul substanțial la bunul mers al vieții în municipiu.  

Teama lui Vlasiu era la cote ridicate, acesta se sprijinise 
până atunci pe numărul mare de militari care apărau Consiliul, 
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pentru ca, la scurt timp, să se trezească numai cu cei de la 
Gărzi, iar aceia nu prezentau încredere totală.  

– Domnule colonel, cu toată stima, vă rog să vă dați 
concursul la punerea în ordine a lucrurilor ce ar putea 
împiedica desfășurarea normală a vieții din municipiu, îl rugă 
Vlasiu pe colonelul Filcaciu. 

– Desigur, aveți toată solicitudinea din partea mea, 
răspunse colonelul cu un ton voit supus.  

– Știți ce atitudine a avut Iconaru față de unele cadre de 
conducere din Cetate! 

– Da, am auzit despre refuzul acestuia de subordonare! 
– Din acest motiv, vă rog să cooperați în mod loial în 

toate acțiunile, adăugă Murad cu reținere, pentru a menaja 
eventualele suspiciuni în relația de subordonare, era aproape 
convins că luarea în subordine a MI nu era pe placul 
colonelului, din acest punct de vedere nu avea nicio îndoială. 

  
La numai un sfert de oră de la discuție, Filcaciu îl 

apelează telefonic pe Murad. 
– Ajutați-mă să iau legătura cu Secretarul Consiliului 

Politic a Diviziei, ceru colonelul fără a face precizări cu privire 
la motivul cererii. De altfel, nici Murad nu se aștepta la 
detalieri, fiind aproape sigur că cei doi aveau interese comune 
sau putea fi un motiv mult mai simplu, îi trecu prin minte, 
acela de a verifica atitudinea conducerii Diviziei față de luarea 
în subordine a Miliției și Securității.  

Maiorul și-a propus să urmărească informațiile care 
circulau pe acest subiect, ori de câte ori apăreau acestea. Se 
gândea că, dispunând de aparatură performantă la nivelul 
Comandamentului, fiind pe locul imediat următor după 
Securitate și Miliție, să anihileze din fașă acțiunile potrivnice 
armatei, precum și conducerii Frontului Salvării. Intenționa să 
se folosească de arma proprie celor două structuri, ascultarea, 
deși combatanții lui nu aveau asemenea misiuni.  

– Așteptați o clipă, să vorbesc cu centralistul! 
– Ordonați!  
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– Mă auzi? 
– Vă aud, sunt pe fir, apăru în eter centralistul.  
El, de fapt, ascultase cuvânt cu cuvânt discuția, așa cum 

făcea în multe situații. Și-a dat seama ce voia să-i ceară 
maiorul, exact la ce se gândise cu câteva clipe mai devreme, 
„la ascultare”, că doar transmisioniștii asta făceau și fără să li 
se spună sau, uneori, da, cine mai știa, așa că era pregătit să se 
folosească de acel talent dobândit. 

– ...Dă-mi Divizia, ceru Murad autoritar, după o pauză 
semnificativă înțeleasă perfect de către centralist. 

– Soldatul Stan, ordonați, se prezentă centralistul 
Diviziei. 

– Fă-mi legătura cu Secretarul Consiliului Politic, ceru 
maiorul, sperând să poată intermedia cu succes legătura dintre 
cei doi, ar fi fost o bilă albă pentru el. 

– Da, Mitică, ce s-a întâmplat? îl alintă prietenul său 
vechi, colonelul. 

– Să trăiți, un domn colonel cu care mă înțeleg foarte 
bine, dorește să vorbească cu dumneavoastră, vă face legătura 
centralistul, plusă Comandantul, fericit că este privit cu ochi 
buni de conducerea Diviziei, după tot ce s-a întâmplat cu el în 
acele zile. 

După ce a trecut un timp, Murad îl chestionă pe militarul 
de la Centrala telefonică.  

– De ce i-ai dat legătura la mine, ce sunt eu, centralist? 
spuse Murad cu ton de glumă, după ce bătuse insistent în furcă 
pentru că întârzia să-i răspundă la apel. 

– Păi, auzisem despre alterarea relațiilor cu MI și nu am 
îndrăznit să dau o asemenea legătură fără aprobare!  

La care comandantul mormăi ceva, cu un ton ironic-
admirativ. 

– Exact la asta mă gândeam, că auziseși! 
– Nu am înțeles, ordonați!? 
– Nu, nimic, mulțumesc, încheie Comandantul, 

satisfăcut de ideea atât de simplă ce i-a venit și pe care o va 
folosi mai des ca până atunci. 
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Rutina zilei 

În cursul zilei a continuat activitatea de pregătire și 
instruire a subunităților de Gărzi din întreprinderi, pentru paza 
și apărarea acestora, sub îndrumarea ofițerilor activi din 
structură. Deși Gărzile Patriotice au fost subordonate partidului 
comunist, noile structuri le-au preluat din mers, considerând 
faptul ca pe o chestiune naturală, cu atât mai mult populația din 
rândul căruia provenea, toți doreau să-și aducă contribuția 
cumva. Și atunci, și acum, misiunea lor rămânea aceeași, să 
apere obiectivele economice și instituțiile statului de 
agresiunea armată, făceau parte din Sistemul Național de 
Apărare din cadrul Strategiei de Apărare a țării, în condițiile 
luptei întregului popor.  

  
Maiorul Meterez a ordonat ca Batalionul de tancuri să-și 

restructureze dispozitivul, cu misiunea de a interzice cele două 
direcții de acces spre cazarmă, podul spre Micălaca și podul 
„Decebal”, respectiv drumul dinspre Aradul Nou. Va primi un 
pluton de infanterie, grosul forțelor fiind pe aceste direcții, iar 
o treime dintre tancuri să se constituie în Rezerva unității, pe 
drumul de lângă Depozitul de Carburanți. Aceste interminabile 
așa-zise restructurări ale dispozitivului păreau, în ochii unui 
necunoscător și chiar a militarilor din micile ierarhii, rezultatul 
stărilor de nesiguranță, spre deosebire de șefii din ierarhiile 
superioare, care erau informați permanent despre apariția de 
noi forțe ale adversarului și modificau locul și rolul 
subunităților și armamentului din teren. În plus, pe timp de 
noapte se luau măsuri de creștere a numărului efectivelor pe 
direcțiile probabile de atac a adversarului. 

  
Un ofițer de artilerie de la Ineu, care a fost în misiune la 

Spitalul Județean, a primit de la echipajul filtru de circulație, 
un individ suspect, asupra căruia s-au găsit documente cu un 
caracter secret și o mare sumă de bani în lei și valută. După o 
cercetare preliminară, neștiind cui să-l predea pe suspect, 
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pentru că cel care a răspuns la telefon din Consiliu nu a fost la 
curent cu acea problemă, s-a hotărât să-l ducă la Ineu. 

Acesta a fost cercetat de un locotenent-colonel din 
unitate, probabil Contrainformatorul, constatându-se că este 
subofițer de Securitate, pentru ca, după o zi și jumătate, să fie 
eliberat din lipsă de probe. 

Manevrele neștiute ale lui Bălan 

Maiorul Bălan îi ordonă Șefului Cercetării de la Cetate, 
căpitanul Dinar, să se îmbrace civil și să pătrundă în Sediul 
Frontului Salvării Naționale, unde să ia legătura cu cei doi 
colonei de la Interne, Șeran și Scăianu, aflați sub stare de arest.  

– Îi contactezi și le ceri să fie pregătiți pentru eliberare, 
ai înțeles? 

– Un asemenea ordin dat verbal nu are o bază legală, 
solicit ordin scris, răspunse Dinar, fiind sigur că Bălan nu-și va 
asuma responsabilitatea, în primul rând pentru faptul că încălca 
legile și regulamentele, chiar putea fi interpretat drept o 
trădare.  

Îl bănuia de mai mult timp pe „direcționalul” de la 
Divizie ca pe un om cu două fețe, care apăra interesele 
vechiului sistem, în acest caz al Securității. A înțeles cu o clipă 
mai devreme că maiorul juca la două „capete”, fiind 
exponentul facțiunii mai informate din cadrul armatei și numai 
așa se putea înțelege că făcea parte din sistemul diversiunii 
ridicate la rang de politică de stat. Șocat de concluzia la care a 
ajuns, s-a gândit că pe cale de consecință chiar noua putere în 
curs de instalare avea acest interes. Apoi, s-a gândit că, în 
egală măsură, aceiași oameni îi servesc și pe unii și pe alții, 
pentru ca, la urmă, să aibă numai de câștigat.  

Bălan avea el un gând pentru mai târziu, când situația va 
deveni favorabilă, așa că, deocamdată, renunță la repetarea 
ordinului. 
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Ordin de zi cu cei căzuți 

Se apropia ora când, conform obiceiului împământenit în 
toate Unitățile militare din țară, urma să se încheie Ordinul de 
Zi pe Unitate și căpitanul Renta, care se ocupa cu acesta, avea 
ezitări în a înscrie punctul referitor la cei căzuți la datorie. 
Simțea că stiloul îl arde la degete, că dacă-l va apropia de 
hârtie va comite un sacrilegiu, se întreba ce vină au avut aceia 
să „plece”, ferindu-se de a pronunța cuvântul fatidic. Și, foarte 
ciudat, gândul i-a fugit la întrebarea imposibilă dacă nu cumva 
realitatea era alta, că doar el își închipuie asta și, de fapt, 
nimeni nu a dat jertfa supremă, nu reușea să accepte. Își 
scutură capul a negație, fiind conștient de adevărul crud și 
înscrise cu delicatețe numele celor doi eroi. În birou intră un 
ofițer din Statul Major al Cetății. 

– Spune-mi, te rog, numărul Ordinului de Zi și numele 
celor doi..., ceru cu voce scăzută și un adânc respect, ofițerul. 
Renta luă de pe masă o foaie de hârtie și notă ceva, fără să 
articuleze vreun cuvânt, simțind un nod în gât, apoi îi întinse 
biletul. Ofițerul memoră conținutul, reținând numărul 304 al 
OZ pe unitate și numele celor doi eroi, Soldat terist Nicolcioiu 
Sorin Victor și Soldat Cosma Marius, în rest foaia era albă, 
infinit de goală. Pe primul îl cunoștea din rarele ocazii când era 
trimis în control la instrucția teriștilor, iar celălalt era agentul 
care, în caz de alarmă, anunța cadrele din zona Micălaca, unde 
locuia și el. I se umeziră ochii, se întoarse și părăsi încăperea.  

În biroul lui Murad, unde se afla numai căpitanul 
Păulian, a intrat maiorul Săcel, care se întorcea din obișnuita 
misiune zilnică de control la gardă și posturile de santinelă. 

– Cu cine vorbești? îl întrerupse maiorul pe căpitan, care, 
îndepărtând receptorul de ureche, îi întinse telefonul. 

– Aeroportul..., spuse ezitând Păulian, vrând parcă să 
mai spună ceva, dar renunță pentru moment. 

– Da, zi! spuse scurt și ușor răstit Săcel în receptor, 
pentru a nu lungi vorba. Știa că acolo mereu se găsea cineva 
grăbit să i se acorde importanță. 
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– Căpitanul Barac..., comunic informația primită de la 
Timișoara despre un elicopter aflat la 15 km, cu traiectul de 
zbor pe deasupra unității! 

– Bine! 
– Stați, stați, urmează esențialul, elicopterul este la 2000 

m altitudine! 
– Asta se adresează tunarilor..., spuse ca pentru sine 

Săcel, ușor indispus că informația nu a fost transmisă direct 
aeroportului. Sau poate că nu are nicio relevanță, se gândi 
maiorul, n-ar fi prima dată primirea unei informații false. Sătul 
de asemenea informații, privi ironic spre Păulian, rugându-l din 
priviri să treacă la executare. După aproximativ 20 de minute, 
datorită supraîncărcării rețelei, cu greu reuși căpitanul 
anunțarea elementelor de dispozitiv, iar după mai puțin de o 
oră, toți au renunțat să mai creadă în acele „prostii”.  

  
La Spitalul Județean calvarul lui Ponor era departe de a 

se fi terminat, situația acestuia înrăutățindu-se. Încă de 
dimineață mâna i s-a înnegrit și umflat, iar durerile au devenit 
aproape insuportabile. Neștiind ce să facă pentru a i se acorda 
asistență medicală, a recurs la ce i-a trecut prin minte atunci, a 
refuzat orice medicație, de asemenea, mâncarea și apa, cerând 
să vină cineva căruia să-i poată explica cine este și ce a făcut el 
în noaptea de 23 spre 24. În aceste condiții, până și cei din 
salon au început să-și arate nemulțumirea față de răul tratament 
ce i se aplica. Către ora patru în după amiaza zilei, s-a luat 
decizia de a fi operat. Psihoza teroristă nu i-a atins și pe 
medici, deși lui Ponor i-au ajuns la urechi unele bârfe. Venite 
din partea unora ca ei, care juraseră loialitate față de bolnavi, 
părea o încălcare a jurământului. În cele din urmă, chiar 
medicul despre care s-au spus acele lucruri, l-a operat trecând 
peste orice problemă emoțională, demonstrând profesionalism. 
Dus în salon, încă nu se trezise. 

 
– Ați primit ordin să deschideți focul? întrebă agitat unul 

dintre ofițerii de Radiolocație de la Pecica pe cei de la Cetate. 
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Pe ecranele lor au apărut zeci de ținte ce prefigurau elicoptere 
ce se îndreptau pe direcția Arad-Oradea. 

– Faptele s-au consumat de ceva timp, nu înțeleg această 
„defazare”, suntem într-un repaus binemeritat, spuse, râzând 
ironic, unul de la Grupă, folosind pentru prima dată acel cuvânt 
care explica după părerea lui, circulația defectuoasă a 
informațiilor. Apoi, liniștea s-a așternut din acea parte.  

Dacă manipularea de până atunci a avut efectul scontat, 
în ultimele ore au apărut mari îndoieli și ezitări în rândul 
cadrelor de la nivelurile de execuție a armatei, cele inferioare, 
care erau în contact direct cu diversiunea. Teroriștii începeau 
să dea „rateuri”, planul desfășurării diversiunii părea scăpat din 
mâinile șefilor, acesta având mai degrabă un caracter haotic, 
probabil că și în rândul lor au apărut păreri opuse și tendințe de 
a prelua conducerea, când de către o facțiune, când de alta.  

  
În cursul zilei, Miliția a executat numeroase ieșiri la 

misiune folosind în câteva situații focul de armă și grenadele 
lacrimogene, acțiunile fiind duse, în câteva cazuri, între 
echipele aparținând propriilor structuri, implicând și populația, 
mai ales în cartierele din vestul Aradului. 

„Găselnița” tactică 

În biroul comandantului se derulează alt scenariu, demn 
de analiștii istoriei militare de pretutindeni. Divizia i-a făcut 
precizări lui Săcel cu privire la executarea focului, iar acesta, la 
rândul său, către șefii dispozitivelor.  

– Executați foc asupra obiectivelor terestre și aeriene, 
dacă acestea trag în voi și numai la comanda ofițerilor, 
transmise ironic maiorul Săcel căpitanului Malica.  

– Am înțeles, răspunse căpitanul militărește, cu zâmbetul 
în colțul buzelor, chiar era de înțeles, pentru că nimeni nu-i atât 
de fraier să nu riposteze, înțelegea unda de ironie din vocea lui 
Săcel. 
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Maiorul lungise vorba pentru a se reține corect că trebuie 
să uite ordinele anterioare și să înțeleagă foarte bine noua 
situație, aceea ca militarii musai să deschidă focul dacă se 
trage asupra lor. Săcel încerca să găsească o justificare a 
acestui ordin, se gândea că, probabil, intenția șefilor era de a 
reduce consumul de muniție, deși părea aiurea, dar și pericolul 
comiterii de victime nevinovate, prin deschiderea focului la 
orice zgomot ce semăna cu cel de armă. Până aici, totul părea 
în ordine, dar cireașa de pe tort abia acum venea. Acest ordin 
era o altă „găselniță” primită și dată mai departe de către Săcel, 
care trăia cu senzația ciudată a unui exercițiu de antrenare a 
armatei ca la instrucția de zi cu zi, probabil că cineva chiar s-a 
gândit să fie inventiv, folosindu-se de arma teroriștilor, 
diversiunea, în scopul instruirii militarilor. Culmea strategiei, 
se gândea maiorul. În cele din urmă, ideea i-a plăcut, poate că 
ar fi procedat la fel într-o situație asemănătoare, măcar să se 
aleagă și recruții cu ceva, dacă tot e revoluție, gândi ironic 
maiorul. 

Farsa arestării 

A fost numită o grupă de Securitate, condusă de 
locotenentul-major Mătase, pentru prinderea unui individ 
strecurat în spațiul aeroportului.  

– Porniți motoarele, primi comanda mecanicul-
conductor, iar grupa grăbindu-se să îmbarce. 

– Vin și eu? întrebă în gura mare mitraliorul TAB-ului 
pentru a fi auzit. 

– Ai blocat mitralierele? Dacă da, rămâi aici, răspunse 
locotenentul, făcându-i semn cu mâinile să plece de acolo. 
Intenția lui nu era să tragă cu armamentul de pe blindat, aveau 
destule arme asupra lor cei de la Securitate, iar scopul era 
capturarea intrusului, nu uciderea lui. TAB-ul a pornit în mare 
viteză aruncând în urmă cu roțile brazde de iarbă, solul fiind 
înmuiat pe parcursul zilei. La capătul de nord-vest a pistei l-a 
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ajuns pe individ, capturându-l cu ușurință, acesta neopunând 
rezistență. A fost chestionat pe loc. 

– De unde ai venit? 
– Am venit din Moldova să caut loc de muncă, se bâlbâi 

acesta. Ținea în mână o sacoșă burdușită, pe care cineva din 
grupă i-o luă din mână și, căutând în ea, scoase un cuțit cu 
lamă lungă. 

– Cu asta ce faci? 
-E pentru tăiat pâine, veni răspunsul destul de credibil, 

dar, în acele zile, toți s-au obișnuit să nu acorde credit spuselor 
unui necunoscut, mai ales că a pătruns ilegal în perimetrul 
aeroportului.  

– Ești un mincinos, i se adresă individului cel mai mare 
în grad, privind la ținuta lui atletică și, ciudat, având un 
vocabular oarecum asemănător celui cazon, oricum unul 
profesional. Spusele intrusului deveneau greu de crezut. 

– Propun să-l trimitem sub escortă la Cetate, veni cineva 
cu acea idee, la care au răspuns aprobând toți, fără ezitări. A 
fost ridicat de către un ofițer care s-a prezentat drept 
reprezentant de la Cetate, predarea executându-se direct din 
Sala de verificare a pașapoartelor. Nimeni nu a aflat vreodată 
ce s-a întâmplat cu individul și dacă ofițerul care l-a preluat 
avea vreo legătură cu Cetatea. De altfel, nu i s-a cerut să se 
legitimeze, oamenii știind că au venit mulți reprezentanți de la 
Divizie și chiar de la Armata a IV-a. 

 Un ofițer superior de la Oradea precizează: „Nu se va 
executa foc asupra avioanelor, numai asupra elicopterelor”, de 
parcă Divizia nici usturoi nu mâncase, nici gura nu-i mirosea. 
Cu numai aproximativ două ore în urmă, s-a dat ordinul pentru 
deschiderea focului, ce-i drept în alte condiții, și nu s-a 
întâmplat absolut nimic. Vechile scenarii se repetau inducând 
din nou frica. Noaptea se instalase de vreo 30 de minute și era 
logic să-i bage în „priză” pe ostași și să canalizeze atenția 
tuturor de la acțiunile „mișelești” ascunse.  
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Răspunsul Gaiului la focurile violente venite dinspre 
calea ferată, folosindu-se preponderent cartușe trasoare a căror 
traiectorie se înscria pe cerul întunecat, a indus o stare de 
spaimă militarilor de pe aeroport, care se așteptau să fie loviți 
în orice clipă. Abia se linișteau lucrurile dinspre acea direcție, 
apoi reîncepeau rafalele de armă, străfulgerând cerul de pe 
direcția Penitenciarului sau a pădurii Ceala și, spre 
surprinderea tuturor, chiar dinspre oraș. Într-un cuvânt, încă 
mult timp probabil, nu va înceta acel zgomot infernal. 

Pe măsură ce trecea, timpul petrecut sub focul venit din 
toate direcțiile, care nu producea nicio pagubă, nici rănirea 
cuiva, i-a încurajat și obișnuit pe militari cu această situație, 
diminuând mult spaima de moarte. Impresia militarilor, 
implicați în acțiune încă de la căderea serii, a fost că timpul se 
scurgea foarte repede, dar și în aceste condiții adrenalina 
revărsată din belșug, a menținut starea de tensiune la cote 
ridicate. Apoi, părea că se va instala liniștea. 

Misiune imposibilă 

Dar n-a fost să fie așa, la puțin timp să fi fost în jurul 
orei 19.00, generalul Pușkin îi dă un ordin telefonic lui 
Aristică. 

– Constitui urgent un Detașament de militari pentru zona 
podului rutier de peste Mureș, mă refer la podul aflat chiar în 
fața Cetății! 

– Vă rog să-mi permiteți...! 
– Taci și ascultă-mă, avem informații despre pericolul 

iminent ca podul să fie minat și distrus de către teroriști și, 
reține, că l-au ocupat până la această oră!  

– Înțeleg că este nevoie de noi ca geniști, sper că ni se 
asigură protecția de către infanterie pe timpul deminării!? 
încerca Aristică să se lămurească cu privire la rolul său în acea 
nebunie. Surprins de acea misiune, el nu a auzit ultima parte a 
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comunicării primite, pentru că atunci ar fi înțeles ce se aștepta 
de la el. 

– Nu-ți permit să faci aici analiza hotărârii eșalonului 
superior, nici vorbă de infanterie, Cetatea este în pericol, este o 
situație foarte grea, așa că treci la executare imediat! 

– Am înțeles, veni Aristică cu obișnuitul răspuns 
regulamentar, care îi crea responsabilitate și obligația de a se 
conforma.  

Aristică, realizând complexitatea acestei misiuni, se 
consultă cu subordonații din conducerea unității. Așa proceda 
de fiecare dată când situația devenea complicată și, ascultând 
mai multe păreri, ajunge la concluzia că ar fi cazul să 
tergiverseze lucrurile, până se vor înțelege mai profund 
implicațiile acesteia. Se întreba ce acțiuni a desfășurat unitatea 
din Cetate, care dispunea de armament, inclusiv de artilerie, 
dacă sub nasul lor s-a pus stăpânire pe acel pod. Dacă ei nu vor 
putea recupera obiectivul cucerit, atunci ce minte și-a închipuit 
un astfel de scenariu, mai mult decât straniu, în care o 
subunitate de geniu, deci tehnică-inginerească, ar putea să o 
facă.  

După o jumătate de oră, generalul Pușkin îl apelează din 
nou. 

– Aristică, a plecat detașamentul? 
– Tovarășe general, raportez, situația este deosebit de 

periculoasă, iar eu nu dispun decât de camioane pentru 
transport, nu am niciun mijloc de luptă blindat și este riscant 
pentru militari...!  

Auzind declicul și-a dat seama că nu mai este ascultat. 
Peste câteva minute generalul revine. 
– Dumneata nu mai știi să execuți ordinele? strigă la 

șeful geniștilor. 
Acesta din urmă, continuă să aducă argumentele deja 

cunoscute, dar, mai mult de atât, face o propunere. 
– Vă rog să aprobați ca în această misiune să fie trimis 

căpitanul Piscu, el este dat din Cetate ca întărire la noi, pentru 
că dispune de trei TAB-uri, să rezolve el problema!  
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Din nou se închise telefonul, apoi generalul revine din 
nou cu țipete, cerându-i cele știute.  

– Vă rog să mă înțelegeți, eu îl propun tot pe Piscu, el 
are mijloacele să o facă!  

Generalul se întreba dacă se confruntă cu o situație de 
insubordonare sau totul era dictat de teama exagerată a 
genistului pentru subordonații săi. În partea cealaltă, Aristică 
era chinuit de gândul terifiant că Pușkin ori nu mai este sfătuit 
bine de Șefii săi de Arme ori, și mai grav, că servește alte 
interese. 

În cele din urmă, șeful de la Divizie acceptă propunerea, 
dar nu uită să-l amenințe pe Aristică. 

– Las că discutăm noi!  

Piscu în „luptă“ cu teroriștii 

Piscu era în biroul Comandantului și a ascultat cu 
îngrijorare convorbirea. 

– Raportez că Piscu este aici cu mine, spuse 
comandantul de la Gai. 

– Dă-l la telefon! 
– Ordonați, spuse infanteristul. 
– Ascultă misiunea, te deplasezi la podul „Decebal” și 

nimicești inamicul care a pus stăpânire pe el, cu scopul de a 
redeschide această cale de acces celor din Cetate spre 
obiectivele din oraș!  

În clipa următoare, Piscu s-a schimbat la față și cu 
șovăieli a răspuns afirmativ că a înțeles. Apoi, privind spre 
Aristică, îl roagă să-i aprobe o legătură telefonică cu soția sa. 
Era emoționat peste măsură. După câteva minute, Piscu 
părăsește cazarma cu cele trei TAB-uri și se deplasează pe 
străzile Vlaicu-Cocorilor-Pădurii.  

Înainte cu o jumătate de oră de momentul primirii 
ordinului de la generalul Pușkin, dat Gai-ului în legătură cu 
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misiunea de la pod, un alt ordin primit de cei de la Cetate are 
rolul de a pune în opoziție cele două entități.  

– Murad, iei măsuri de interzicerea apropierii de podul 
„Decebal” a subunităților de blindate despre care am primit 
informații că vor să vă atace și să cucerească podul! 

– Am înțeles, răspunde comandantul fără a avea vreun 
dubiu că cel care i-a dat ordinul ar fi fost altcineva decât șeful 
său legal. În acea clipă, a fost sigur că era condus și nu 
manevrat de cei superiori din ierarhie. Pentru ca în următoarea, 
îndoiala să-i încolțească din nou în minte lui Murad, 
presupunând și posibilitatea nedorită de a confunda vocea 
cuiva cu cea a lui Pușkin. Dar nu putea să-și manifeste îndoiala 
punând întrebări cu privire la identitatea șefului de la Divizie, 
deși tare ar fi vrut s-o facă. 

Ca urmare, Comandantul Cetății trece la executare, dând 
ordin, la rândul său, și conducând apoi personal primele măsuri 
de instalare a unor mijloace antitanc, respectiv aruncătoare 
AG-9 pe pod. Stabilind dispunerea artileriei antitanc, îl lasă pe 
căpitanul Nădar, el fiind specialistul pe linie de armă, să 
finalizeze misiunile de foc a acesteia. Ca inconvenient pentru 
dispunerea în poziții de tragere a pieselor antitanc, era curbura 
podului care nu permitea vizibilitate acestora, de la mijloc 
încolo. Cu scopul de a îmbunătăți eficiența mijloacelor, despre 
care știm deja motivul, că nu aveau ce căuta în fața podului, 
dar și din motiv de instabilitate pe sol, s-a luat o hotărâre justă. 
Astfel, parte din AG-9 au rămas în poziție pe vechile 
amplasamente, în dreapta drumului, pentru a lovi blindatele 
inamicului, care ar fi scăpat de primele lovituri și ar fi trecut de 
săgeata podului, de unde deveneau vizibile. Pentru lovirea 
primelor mijloace aflate în capul coloanei, chiar în momentul 
apariției dinspre intersecție, majoritatea pieselor sunt repliate 
mult spre flancul drept pe o porțiune de teren mai ridicată, cu 
vizibilitate bună. Și pentru că începea să se întunece, s-a făcut 
reperarea unor direcții de tragere, a unor puncte prin care era 
obligatoriu să treacă inamicul, făcându-se calcule în acest sens. 
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Pregătirile au fost temeinic finalizate, din aceasta 
rezultând precizia lovirii și distrugerii inamicului, a mijloacelor 
și forțelor umane în aceeași măsură. 

Ce era înfiorător, toate pregătirile se făceau împotriva 
propriilor blindate și a propriilor oameni, dar nimeni nu bănuia 
că aceștia nu erau inamici, ci erau cele trei blindate de sub 
comanda Șefului de Stat Major a Batalionului 2 Infanterie din 
regimentul Cetății, care venea de la Gai, chemat să-i „salveze” 
pe cei din Cetate. Și unii și alții erau induși în eroare, nu 
cunoșteau despre „inamic” nici valoarea, nici compunerea 
acestuia, știau că vor fi atacați sau, în cazul lui Piscu, aveau 
doar date generale ca fiind vorba despre teroriști, nimic 
altceva.  

 
Pe timpul deplasării spre Cetate, ochitorii de la 

mitralierele de pe TAB-urile lui Piscu au suplimentat 
încărcarea benzilor cu temutele cartușe de 14,5 mm, depășind 
o jumătate de unitate de foc. Aveau asupra lor întreaga 
cantitate, dar diferența se afla în lăzi, iar timpul nu le mai 
permitea să le încarce. Pe strada Pădurii blindatul condus de un 
subofițer, datorită unei defecțiuni tehnice de nesincronizare a 
motoarelor, scotea flăcări pe eșapament și refuza să meargă 
mai departe. Piscu ia hotărârea de a rămâne în acea zonă, 
pericolul de incendiere a blindatului fiind prea mare. Orice 
misiune era compromisă, dar, cu atât mai mult, nu putea să-l 
abandoneze. Timp de aproape o oră încercarea de a contacta 
serviciul tehnic nu a avut succes și pentru a feri blindatele de 
pericole, le-a parcat în curtea unui azil de bătrâni din apropiere. 

 
În această perioadă, Aristică a continuat cu problemele 

care îi captau atenția și pentru că a trecut un timp de la 
plecarea lui Piscu, își amintește de el și întreabă la Cetate.  

– Știți ceva despre cele trei TAB-uri, au ajuns la pod? 
– Ce TAB-uri, care pod? întrebă surprins Ofițerul de 

serviciu pe regiment, care, la rândul său, nu avea informații 
despre sosirea unor blindate. Și, bineînțeles, că acesta nu a 
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făcut vreo legătură între sosirea lor și așa-zisul inamic ce venea 
să-i despresoare, pentru simplul fapt că nu avea habar de 
informația că podul ar fi fost ocupat de teroriști și că trebuia 
despresurat. La prima vedere, nu era obligatoriu ca acesta să 
fie anunțat, dar dacă nici Săcel nu a fost informat pentru a 
ordona gărzii unității să participe la apărarea unității, atunci nu 
mai este nimic de adăugat. 

– Trag concluzia că s-a întâmplat ceva cu ei, mersi mă 
ocup eu, încheie Aristică trecând la „confruntarea hărții cu 
țăranul”, așa se persiflau între ele cadrele militare când harta 
nu corespundea cu realitatea din teren sau, mai precis, când 
cineva era complet dezorientat. A dat telefoane peste tot, 
numai la Azilul de Bătrâni nu s-a gândit. 

– Domnule căpitan, un număr de 3 blindate aflate în 
curtea Azilului sunt în pană și am fost rugat de căpitanul lor, să 
vă anunț că nu poate ajunge unde a primit ordin, a anunțat un 
civil care a fost în vizită la cineva internat acolo. 

Aristică a dat ordin centralistului unității să găsească o 
legătură cu acel stabiliment, folosind un circuit prin Consiliu 
sau chiar prin Inspectorat. 

 
Între Cetate și propriile TAB-uri ce veneau de la Gai, 

dacă ordinele ar fi fost executate cu acuratețe și în timpul 
ordonat, trecând peste problemele tehnice, s-ar fi dezlănțuit un 
măcel de neimaginat, se frământa Săcel, analizând pe toate 
fețele situația apărută, cu sau fără voia eșalonului superior. Se 
putea afirma existența, fără îndoială, a factorilor perturbatori, 
ele datorându-se celor cunoscute despre calitatea benzinei, 
uzura tehnicii, ca motive obiective, dar și altor factori în care 
au fost implicați, în special dezinformarea și lupta 
radioelectronică. Dar, în această problemă, una dintre cele mai 
ciudate păreri a fost că niciunul dintre ofițeri nu a avut 
certitudinea fermă că a vorbit cu persoana care părea să fie la 
capătul firului. De asemenea, deseori convorbirile au fost 
întrerupte în momentele importante, cu scopul evident de a 
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deruta factorii de conducere a unităților datorate informațiilor 
trunchiate despre realitatea obiectivă.  

 
Maiorul Săcel, în contextul celor petrecute în ultimele 

zile, rememorează o întâmplare dintr-o aplicație pe când lucra 
într-o unitate de Vânători de Munte. Aplicația se executa prin 
anul 1980, undeva în munții Rodnei aproape de vârful Om, din 
acea zonă, pe direcția nord, se putea distinge cu ochiul liber o 
antenă parabolică de dimensiuni uriașe, unde își făceau veacul 
specialiștii ruși în lupta Radio-electronică. La un moment dat, 
transmisionistul batalionului, un căpitan devotat meseriei sale 
și mereu plin de umor, face un anunț prin stația radio. 

– Rușii ne-au avertizat că mai avem posibilitatea să dăm 
ordine timp de cinci minute, după care vom fi „anihilați”, 
neputând da ordine și comenzi prin mijloacele de transmisiuni, 
doar cu mijloacele pe care le avea și oastea lui Ștefan cel Mare, 
spuse pe un ton șugubăț căpitanul. 

– Schimbați urgent pe frecvența de rezervă, a ordonat 
comandantul Colin, sperând să treacă timp suficient până la 
descoperirea de către ruși a noii frecvențe, ceea ce i-ar fi 
permis transmiterea la subunități cel puțin a direcțiilor de atac. 
S-a constatat că stațiile au amuțit imediat. 

Săcel era uimit de tehnica vecinilor de la frontieră, 
gândindu-se la faptul că era simplu pentru cei care dispuneau 
de mijloace de înaltă clasă să zădărnicească actul de conducere 
a luptei, astfel încât, subordonații să fie pe cont propriu în 
teatrul de operațiuni, iar soarta luptei să fie decisă unilateral, cu 
consecințe catastrofale. 

Oamenii Gai-ului și arestarea antitero 

Asupra unității din Gai se execută foc, dar un foc mai 
slab față de nopțile precedente. Militarii răspund cu rafale 
lungi, cu intermitențe, timp de câteva ore. Foloseau în special 
trasoarele pentru a „indica” obiectivele din teren, fiind 
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convinși că teroriștii sunt cei care acționează, fără a 
conștientiza că focurile de răspuns puteau fi ale apărătorilor 
acelor obiective. Dimpotrivă, erau convinși de contrariul, că 
răspunsul la focurile de armă venea din partea teroriștilor. Mai 
către miezul nopții, respectând ordinul lui Aristică, militarii nu 
mai ripostează la focurile de armă, doar ici-colo se mai trag 
focuri răzlețe, apoi, încet, se așterne liniștea. Efectul a fost cel 
așteptat, urmarea fiind că „teroriștii” au renunțat la diversiune, 
dacă au văzut că ea nu era luată în serios. 

 
În acea noapte agitată, la câteva minute după ora 22.00, 

Murad primește confirmarea finalizării în toate detaliile a 
arestării celor șapte antiteroriști de pe aeroport. El nu cunoștea 
numărul luptătorilor din siguranța aeroportului, dar trăia cu 
convingerea că Valer știa ce să facă acolo. Îl preocupa mai 
mult Inspectoratul de Interne cu toate că avea acolo destule 
forțe proprii, dar și suspiciuni greu de înlăturat. 
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MARȚI, 26 DECEMBRIE 

Veșnica insubordonare a lui Iconaru 

În noaptea de 26 spre 27, echipa de mitraliere a 
Companiei 1 Infanterie care era în dispozitiv în acel moment la 
Secția de carotaj, a semnalat la liziera pădurii Ceala un grup de 
aproximativ 15-20 persoane deplasându-se dinspre fabrica de 
cărămidă și au executat foc pe acea direcție. Grupul s-a răsfirat 
continuându-și deplasarea, dar niciun moment nu au avut 
intenția de a răspunde cu foc. Probabil, se gândea Săcel care a 
primit informația, se confirmau cele raportate anterior de către 
căpitanul Valer despre existența la „Trei Insule” a unui punct 
de conducere a diversiunii de către teroriști.  

  
Cu toate că lucrurile păreau să se fi „așezat” în relațiile 

dintre Murad și Iconaru, Comandantul Garnizoanei având 
Punctul de Comandă în cazarmă, iar Iconaru la Consiliu, 
reapar micile frecușuri între cei doi, inerente din simplul motiv 
al necesității cooperării. 

– Domnule maior Iconaru, vă rog să facem tot posibilul 
pentru a avea o colaborare fructuoasă, spuse maiorul Murad, 
privind la ceas. Abia trecuse de miezul nopții și era îngrijorat 
de diversiunile teroriste care se activau exact începând cu acele 
ore. 

– V-am mai raportat că, din punct de vedere al 
subordonării, eu aparțin unui Comandament superior, încercă 
Iconaru o eschivă relativ înțelegătoare, în același timp având 
grijă să nu se angajeze la nimic de teama de a nu fi atras într-o 
cursă și de data aceasta el să fie cel arestat. 
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– Sunt de acord să discutăm de pe poziții egale spre 
binele tuturor, spuse Comandantul, renunțând la parte din 
prerogativele sale și având intenția să joace corect.  

– Nici nu se pune problema, rămân la hotărârea mea! 
– Bine, dar vă invit la Cetate să discutăm despre 

cooperarea între unitățile noastre, răspunse Murad de parcă 
nici nu auzise cele spuse de Iconaru. 

– În niciun caz, veniți să discutăm la Punctul meu de 
comandă la Consiliu, spuse ultimativ Iconaru, reușind în final 
să-l înfrunte pe Murad, bazându-se pe faptul că avea aprecierea 
celor din conducerea Frontului Salvării Naționale. Nu era 
informat, însă, cu discuțiile din culise, unde o parte dintre 
participanții la revolta populară aveau păreri contrare celor 
acceptate de către cei din conducere. Se colportau zvonuri cu 
privire la relațiile avute de acesta cu persoane compromise, fie 
având condamnări sau datorită comportamentului lipsit de 
morală și plini de vicii, printre altele, bețivani notorii. Murad 
cunoștea cele menționate, dar nu le-a condamnat vreodată, 
fiind conștient că Iconaru menținea asemenea legături pentru a 
cunoaște mai bine mulțimea și a o manevra în folosul armatei, 
așa că aprecia acest lucru. 

Ultimele zbateri ale unor structuri  

Odată cu plecarea maiorului Măciniș la Oradea, 
Inspectoratul a fost condus nemijlocit, pentru un timp, de către 
maiorul Horga, iar Bălan îl avea pe acesta în subordine. 
Solicitarea lui Horga în mai multe puncte din oraș, încercările 
de „apropiere” de Șefii Securității și Miliției, la cererile 
insistente ale lui Vlasiu și, nu în ultimul rând, obligația sa ca 
Șef al Grupei de Coordonare Cetate, l-a făcut în unele cazuri 
indisponibil, lucru remarcat, după părerea lui Bălan, în mai 
multe rânduri. Acesta s-a gândit să numească la Inspectorat un 
adjunct al lui Horga, cel puțin pentru o perioadă scurtă, 
apreciindu-l ca potrivit pe maiorul Tunaru, care a mai fost 
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acolo ca adjunct al maiorului Marcel. În acest fel, avea 
rezolvată problema cunoașterii acțiunilor forțelor de ordine, în 
special a Securității. Pentru Săcel această numire a fost o mare 
surpriză, era o hotărâre controversată, în primul rând datorită 
faptului că Măciniș s-a folosit de Tunaru cel puțin odată din 
câte știa, cu prilejul trimiterii într-o misiune la cererea unui 
ofițer din structurile Internelor prin care urmărea îndepărtarea 
lui de Inspectorat. Pare că s-au uitat intruziunile lui Tunaru în 
problemele Internelor sau, cine știe, poate a fost preferat celor 
care lucrau în colaborare cu CI-stul Cetății și erau devotați 
acestuia. Se mai cunoștea despre ofițer că avea o fire deschisă, 
dar neiertătoare și, mai ales, era devotat armatei în totalitate. 
Compartimentele se fereau unele de altele, fiecare dorea să știe 
totul despre ceilalți și erau suspicioși între ei.  

 
În cursul nopții, subunitățile de apărare a aeroportului, 

incluzând și artileria antiaeriană, au fost în stare de alarmă 
permanentă. Cel mai mult au avut de furcă cu focurile de armă 
executate în zona pădurii Ceala, dar subunitățile din incinta 
aeroportului dispuse în apărare nu au acționat pe acea direcție. 
Compania de Pază a aeroportului a rezolvat problemele ivite, 
prin santinelele de pe latura de est-sud-est. 

 
Gaiul este confruntat cu un foc intens din toate direcțiile. 

De data aceasta, văzând înverșunarea teroriștilor, Aristică își 
încalcă principiul recent prezentat subordonaților de a nu 
răspunde la provocări. Îndoiala a încolțit din nou în mintea lui, 
acesta crezând că acțiunea intensă împotriva unității sale este 
într-adevăr un semnal că vor fi atacați, așa cum, de altfel, au 
primit informații în această privință. Ordonă ca toți să execute 
foc, cu scopul de a demonstra că unitatea este apărată pe toate 
laturile, crezând că lunga „tăcere de foc” ar fi dat idei celor 
care acum tatonau.  

Aristică era un bărbat sensibil și la asta se adăuga faptul 
că avea un suflet de inginer, dar și de poet, din acest motiv 
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putem afirma, fără a greși, că vedea lucrurile și le descria în 
cele mai mici detalii. 

Memorează scena de război ce se desfășura chiar în fața 
sa, veridic și plin de emoție. Astfel, percepe intensitatea 
focului de ambele părți ca fiind așa de mare, încât cazarma se 
cutremura, se trăgea din Comandament, din Parcul auto, din 
tranșee. Îi „vedea” pe militari aruncând cu grenade peste gard. 
Acest fapt avea o motivație, toți erau încredințați că atacul se 
desfășura chiar în acele clipe. 

Întărirea convingerii tuturor a fost rănirea unui militar 
din imprudență, pe timpul acțiunilor din clădirea 
Comandamentului. Acesta era plin de sânge pe haine, și se 
deplasa la Punctul sanitar în văzul militarilor din dispozitiv, 
care își închipuiau realitatea mai mult decât arăta. În cele din 
urmă, către ora 05.00 nu se mai trage, instalându-se liniștea. 
Până în urmă cu câteva clipe tot personalul unității a trăit 
aproape o oră de coșmar, unii chiar au afirmat cu groază că a 
venit sfârșitul.  

Obligație de onoare 

Liniște nu era nici în cartiere, focurile de armă reale sau 
imaginare erau în atenția Grupei Operative, focusată pe ideea 
că diversiunile au devenit de ceva timp un lucru obișnuit. 
Astfel, soția Șefului de Stat Major, doamna Meterez, dorind să 
fie de folos, apelează Cetatea. 

– În piața Romană s-au executat focuri de armă!  
Locuind în perimetrul pieții, cu apartamentul orientat 

spre centrul acesteia, avea posibilitatea să audă și să vadă orice 
prezenta interes. Întâmplarea a făcut să vorbească cu 
reprezentantul Diviziei Oradea, maiorul Bălan, care, după 
părerea lui Săcel, știa mai multe decât voia să arate, dar așa 
cum la Timișoara descindea inițial la sediul Securității pentru a 
se sfătui cu aceștia și în aceste momente se simțea obligat să 
păstreze nealterate aparențele. 
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– Sărut mâna și vă mulțumesc pentru informație, 
răspunse Bălan, mulțumind în nume propriu, întărindu-și 
poziția în ochii doamnei, dar și a celor din Grupa Operativă a 
Cetății. Și ciudat, de această dată nu a pasat sarcina altcuiva, ci 
personal s-a ocupat de ea. 

– Dă-mi pe cineva de la Comitetul Salvării Naționale, 
ceru ferm maiorul plin de importanță. După un timp, se auzi 
vocea cuiva care pretindea că face parte din acea structură și 
care a fost informat despre identitatea apelantului. 

– Sunt Minciu, vă rog spuneți cu ce vă putem ajuta, 
spuse respectuos persoana, pătrunsă de valoarea personajului. 
Pe acest maior l-a cunoscut în două ipostaze total opuse, dar 
acea schimbare care se produsese de curând îl obliga să-i 
acorde atenția cuvenită. 

– Trimiteți imediat o patrulă în Piața Romană, s-au auzit 
focuri de armă și stabiliți locul de unde se trage, lansă maiorul 
acel ordin imperativ pentru a economisi timpul de reacție al 
celor de la Consiliu, apoi, plin de importanță, se ridică fără a 
mai spune ceva și părăsi încăperea Grupei.  

 
Încă nu se luminase de ziuă și la aeroport se instală o 

stare de neliniște, militarii de toate armele fiind în alarma 
obișnuită a fiecărei dimineți, acea situație devenind ca un fel 
de corolar al nopții ce se încheia. Focurile de armă s-au 
dezlănțuit în special din direcția pădurii Ceala, obligând pe 
comandanții de subunități să reorienteze o parte a militarilor 
spre acea direcție. 

– S-a reluat focul dinspre pădurea Ceala..., aproape 
strigă Bacalu, vocea fiindu-i acoperită de vacarmul focurilor de 
răspuns a subunităților. Căpitanul era cunoscut drept unul ce 
dădea dovadă de răspundere în orice situație, implicat trup și 
suflet rolului armatei. 

Parte dintre tanchiștii aflați în dispozitivul de apărare a 
depozitului de carburanți se întorseseră cu fața spre șosea, 
vizând ieșirea din pădure, de unde se observau focurile de 
armă. Bineînțeles că cei din flancul drept, aflați în apărarea 
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clădirii cu explozivi a celor de la Forajele Petroliere, au 
reorientat la rândul lor o pușcă-mitralieră pentru asigurarea 
acelui flanc. 

– Am trimis un pluton de infanterie cu trei TAB-uri să vă 
ajute, răspunse după câteva minute unul dintre ofițerii de la 
Grupă. Patrulele de cercetare care acționau noaptea, trimise fie 
de Cetate, iar până la înlocuirea lui Măciniș și de la 
Inspectoratul de Interne, erau cele mai potrivite unor asemenea 
misiuni, datorită mobilității lor, ajungând rapid în punctele 
nevralgice. De menționat că cele trimise de la Inspectorat, de 
cele mai multe ori nu aveau acordul Comenzii Cetății, dar nu s-a 
aflat ce se urmărea prin trimiterea lor în misiuni fără aprobare. 

Primul raport oficial 

Pentru cei din Cetate, informații cu privire la Școala de 
Ofițeri de Rezervă Radna, începând cu data părăsirii 
garnizoanei Arad s-au primit în mod cu totul întâmplător, fie și 
datorită încetării relațiilor de colaborare. O mare surpriză a fost 
pentru cei din Grupa Operativă primirea în acea dimineață a 
unui document în plic sigilat conținând o sinteză a acțiunilor 
desfășurate de lipovani în perioada scursă de la plecare. Săcel a 
primit sarcina de a o citi și a o prezenta ulterior comandantului. 
Trecuse de ora nouă și după organizarea cooperării dintre 
forțele unității cu Miliția și Securitatea, a trecut la citirea 
corespondenței ce i s-a repartizat. Subiectul prezentat nu avea 
caracter secret, ceea ce l-a determinat să-l citească cu voce tare 
lui Murad, de față fiind și căpitanul Păulian. 

„În perioada cuprinsă între 23-26 decembrie, într-un ritm 
relativ lent dictat de nevoile momentului și situațiile 
periculoase ivite ca urmare a acțiunilor de tip terorist, un 
număr de 10 Companii de militari TR ai Școlii de ofițeri de 
rezervă Radna, au fost implicate, în principal în misiuni de 
pază și apărarea unor obiective militare și economico-sociale, 
în fâșia de teren cuprinsă între Șiria-Zăbrani-Bata-Săvârșin. În 
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această zonă, urmând cursul Mureșului de-a lungul șoselei 
principale, forțele menționate au avut în pază și apărare 
depozite de armament, muniții și explozivi, cazărmi, sisteme 
de alimentare cu apă, de aprovizionare cu energie electrică, 
Consilii locale ale Frontului Salvării Naționale și depozite de 
mărfuri. Treptat, aceste forțe au fost relocate pe alte obiective 
și, în final, retrase, trecând la reluarea procesului de învățământ 
cu viitorii ofițeri de rezervă.”  

Trecând peste formalitățile de rigoare din conținut, 
raportul era foarte concis și nu părea să aibă vreo importanță în 
acea etapă, dar Comandantului i-a trecut prin minte altceva. 

– Exact asta presupuneam de la bun început, toți 
participanții vom da seamă, concluzionă Murad privind 
semnificativ la cei prezenți.  

Săcel a intuit preocuparea Comandantului, știa ce 
îngrijorat era acesta cu privire la misiunea din Calea Girocului, 
unde nu a avut de a face cu populația revoltată, ci, mai ales, cu 
grupuri de oameni foarte bine instruiți, care acționau cu 
profesionalism în scopul provocării trupei de a deschide focul, 
iar populația să se revolte.  

– Adevărul va ieși la iveală, deși vor fi mulți care se vor 
lăsa influențați, încercă Săcel să-l liniștească pe Comandant, 
deși la acea oră avea unele îndoieli privind implicarea acestuia 
de partea corectă a baricadei. Murad percepu acea undă de 
neîncredere din vorbele lui Săcel și privindu-l fix în ochi, 
spuse cu durere: 

– Pericolul pentru cei care am acționat acolo, este dat 
chiar de unii dintre participanți, care s-au lăudat imediat la 
sosirea în unitate, cum trăgeau ca la „nuntă”! Murad era 
convins de loialitatea lui Săcel, dar știa că exista o condiție, 
aceea de a fi sincer cu el, altfel acesta nu i-ar fi fost alături, 
chiar l-ar fi „trădat”. Motiv pentru care și-a exprimat teama 
prin acele cuvinte incriminatoare. 

– Mereu avem de-a face cu oportuniști, ei încearcă să 
exploateze situația în folosul lor, deși în cazul acesta nu văd ce 
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ar avea de câștigat, eventual să-și diminueze propriile merite 
pe care nu le-au înțeles atunci!  

– Un lucru știu cu siguranță, eu am executat ordinul de a 
despresura tancurile și m-am ferit să trag asupra oamenilor 
pașnici! 

– Da, unii dintre participanți au spus că ați ordonat 
ofițerilor, acolo la Timișoara, să-i sfătuiască pe locuitorii unui 
bloc din apropiere să plece din stradă, adăpostindu-se în scara 
acestuia!  

Săcel a fost hotărât să afle tot ce se putea de la militarii 
participanți la acțiuni, nu numai la Timișoara. Era un tip foarte 
curios din fire și insistent când dorea să obțină ceva.  

– Predați raportul la Biroul Documente Secrete, o să 
avem nevoie de el, și treceți la odihnă pentru un timp, încheie 
Comandantul, deși era cu puțin după ora nouă dimineața, dar 
știind că Săcel își petrecea nopțile „pe baricade” în biroul său 
și în teren, fără odihnă. 

O luptă ca în filme 

Cartierul Aradul Nou s-a trezit în acea dimineață 
surprins de liniștea nefirească, nu s-au desfășurat niciun fel de 
acte de diversiune sau de terorizare a populației, cum a fost în 
nopțile anterioare. Era în jurul orei 08.00, când o rafală de 
armă automată i-a trezit la realitate pe locuitorii blocurilor din 
zona gării. Unul dintre locuitori aflat pe acoperișul blocului, 
unde ieșise să redirecționeze antena televizorului, privi 
îngrijorat spre blocurile vecine și descoperi doi indivizi 
înarmați care se luptau de acum cu pumnii și picioarele. Unul 
era îmbrăcat într-o ținută de culoare neagră, cu cască 
asemănătoare cu cea a tanchiștilor, celălalt avea un echipament 
de culoare kaki, ca de armată și o căciulă de iarnă. Se auzeau 
clar gâfâielile însoțite de scurte strigăte de eliberare a energiei 
în momentele când pumnul lovea în plin, în special capul 
adversarului, se foloseau de orice posibilitate de a lovi în 
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punctele vulnerabile. La un moment dat, cel în negru, simțind 
că a sosit timpul să pună capăt acelor tatonări, cu stânga îl 
blocă pe celălalt, iar cu dreapta scoase de la centură un stilet, 
care pentru o clipă fulgeră în lumina soarelui, și-l repezi spre 
abdomenul adversarului. S-a auzit un strigăt gutural, iar 
privitorul de pe bloc a fost convins că lovitura a fost mortală 
pentru cel în kaki. Acesta se eschivă printr-o fandare spre 
stânga, parând lovitura, iar cu cealaltă mână lovindu-l sub 
maxilar, dezechilibrându-l și aruncându-l cu fața în jos. Cu o 
mișcare rapidă se întoarse cu fața în sus și cu un flic-flac 
admirabil sări în picioare drept în fața adversarului, pe care îl 
apucă de centură, ridicându-l ca pe o jucărie și încercând să-l 
trântească la pământ. Dar a constatat că avea în față un 
adversar la fel de profesionist, când acesta, folosindu-se de 
poziția în care era, desfăcu picioarele ridicându-le spre umerii 
celuilalt și încolăcindu-se de gâtul lui. Strânsoarea era ca de 
menghină, celălalt încercând să nu se sufoce, scotea aproape 
urlete neomenești, moment când puterile îl lasă și cade pe 
spate. Acesta a fost momentul când pentru câteva clipe 
observatorul i-a văzut nemișcați pe cei doi, crezând că cel aflat 
dedesubt a fost ucis, apoi a observat în mâna celui de deasupra 
un cuțit asemănător cu o macetă, și s-a gândit că nu mai exista 
nicio speranță, că urmează lovitura fatală. Câteva clipe maceta 
a rămas nemișcată, cei doi liniștindu-se pentru câteva secunde 
bune, de parcă discutau ceva, se simțea o ușoară relaxare între 
cei doi, cel de jos nu se mai opunea. Observatorul se întoarse la 
strigătul vecinului care îl ajuta la obținerea imaginii pe 
televizor, acolo, în casă, și căruia nu-i mai răspunsese.  

– Ce faci, imaginea a rămas la fel de proastă, s-a blocat 
antena? 

– La naiba, lasă-mă un pic, reveni observatorul cu fața 
spre scena care l-a captivat până atunci. Dar, surpriza a fost 
uriașă, când acolo unde i-a văzut pe cei doi nu mai era nimeni, 
doar niște pete închise la culoare pe asfalt. 

– Hai repede să vedem..., spuse agitat către prietenul său 
luând-o spre scara metalică ce ducea în casa scării blocului. 
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– Spune-mi, așa, din mers, ce s-a întâmplat? murea de 
curiozitate celălalt.  

– Așteaptă să ajungem, gâfâia din greu observatorul, 
alergând spre locul cu pricina. 

Au ajuns la colțul blocului vecin unde, pe asfaltul brumat 
se vedeau pete de sânge, s-au oprit ferindu-se să calce pe ele. 

– Aici am văzut doi indivizi care încercau să se omoare 
unul pe celălalt! 

– Și au dispărut așa, din senin? își manifestă 
neîncrederea celălalt. 

– Nu erau niște civili, aveau uniforme, unul de culoare... 
dar ce s-o mai lungesc, hai, continuă de parcă nu i-a auzit 
întrebarea, și o luară la fugă spre gară. 

 
În același timp, Stănică, unul dintre cei care au auzit 

zgomotul atât de bine cunoscut, inconfundabila răpăială ca de 
grindină, a încercat să dea un telefon, nici el nu știa unde, se 
gândea că o să-i vină lui vreo idee, dar aparatul era mut. 
Disperat că o să-i scape din nou pe cei care i-au terorizat, ieși 
în viteză din apartament spre telefonul public din stradă, având 
în mână bilețelul cu numărul de la Consiliu. 

– Trimite-ți repede armata, aici se trage, spuse agitat 
Stănică, uitând să spună adresa și închise. Ieși din cabina 
telefonică și era gata să fie acroșat de roțile TAB-ului care 
tocmai lua curba intrând în viteză pe strada lui. Mitralierele 
acestuia se roteau în grabă, când spre dreapta, când spre 
stânga, de parcă amușinau o pradă aflată în apropiere. Le-a 
făcut semn cu mâna arătând spre direcția de unde s-au auzit 
focurile de armă, deși obloanele din față erau coborâte și nu 
vedea fețele celor dinăuntru. Știa că a fost văzut de mecanicul 
conductor, cât și de comandantul acestuia, doar făcuse armata 
prin 1974 în Timișoara ca ochitor la mitralierele de pe un 
blindat identic. Curios, ieși printre blocuri spre șoseaua 
principală, unde a rămas privind spre platoul gării alături de 
observator și prietenul său, spre blindatul care sosise deja. Nu 
s-au temut și, apropiindu-se, au asistat la interogarea a doi 
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indivizi suspecți, pe care observatorul îi bănuia ca fiind cei doi 
bătăuși văzuți, dar care nu mai purtau nici casca de „tanchist”, 
nici căciula, iar bluzele amândurora erau de culoare portocalie. 
Acest fapt i-a adus aminte de un film văzut pe canalul sârbesc 
de televiziune, unde niște militari din trupele speciale 
americane aveau bluze căptușite, care pe o parte erau de o 
culoare, iar pe dos aveau acel portocaliu ce se vedea de la o 
poștă. Militarii nu i-au atenționat în vreun fel, de fapt cam așa 
se desfășurau evenimentele în revoluția arădană, la vedere, să 
nu se uite nimic și să se poată afirma ulterior că așa au stat 
lucrurile. Aceștia se mândreau cu importanța ce li se acorda în 
asemenea situații, deși de cele mai multe ori nu era clar ce 
aveau de făcut cu cei capturați, cât erau aceștia de vinovați de 
ceva anume, știind că populația acționa pe un fond emoțional, 
care nicidecum nu era propice unei judecăți raționale. Într-o 
situație asemănătoare, cu numai două-trei zile în urmă, ar fi 
propus împușcarea respectivilor, bănuiți că ar fi „securiști”. 
Între timp, a sosit un ARO cu câțiva presupuși muncitori, care 
i-au luat în primire pe cei doi, îndreptându-se spre o destinație 
necunoscută, iar membrii echipajului de pe TAB au lăsat 
lucrurile să decurgă, fără a-i cunoaște pe respectivii, dar și fără 
a pune la îndoială ceva din cele petrecute. 

Falșii revoluționari 

La primele ore ale zilei, Gărzile Patriotice au primit 
„Dispozițiunea nr. 1/391 a Șefului Marelui Stat Major privind 
subordonarea acestora Ministerului Apărării Naționale”, 
precum și „Ordinul nr. 3/26.12 referitor la Hotărârea Frontului 
Salvării Naționale privind apărarea întreprinderilor și a unor 
obiective economice, cu Gărzi patriotice”. 

Cei din conducerea Consiliului Salvării Naționale erau 
nemulțumiți și se simțeau vulnerabili datorită retragerii armatei 
de pe obiectivele municipiului, în special de la sediul noii 
puteri, dar ordinele erau ordine și toți trebuiau să se supună. 
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Vlasiu a înțeles că este pe cont propriu și că trebuie, ca un prim 
pas, să treacă la măsuri serioase de îndepărtare a personajelor 
dubioase strecurate în clădire, dar și a revoluționarilor care nu 
făceau parte din structurile de conducere, în scopul asigurării 
condițiilor favorabile de lucru. A renunțat la obișnuita adunare 
a factorilor de răspundere, folosind o metodă mai directă de 
abordare. Trecând grăbit prin încăperi, privea scurt spre cei din 
sală și chema la el cu un semn pe cei care făceau parte din 
conducere, sau care prezentau încredere.  

– Este momentul să fim mai atenți la tot ce se întâmplă, 
nu mai avem siguranța oferită de armată! 

– Și nu știm ce persoane s-au strecurat printre noi, îl 
completă Firiță pe omul de care era apropiat în virtutea poziției 
acestuia în ierarhie, lăsând să se înțeleagă necesitatea 
înlăturării falșilor revoluționari, a celor ce urmăreau doar unele 
câștiguri materiale.  

Observase o seamă de personaje cu apucături nu tocmai 
„ortodoxe”, care puteau, prin atitudinile lor lipsite de morală, 
să influențeze negativ oamenii în eforturile de instaurare a 
democrației.  

În acest fel, Vlasiu și-a creat un nucleu devotat cauzei 
maselor, reușind, cu mari eforturi, să-i convingă pe ceilalți de a 
părăsi Consiliul. Unii dintre cei rămași au trecut la readucerea 
sălilor și birourilor la destinația inițială. Pentru că da, erau 
întoarse pe dos, fiind folosite intensiv ca săli de lucru, distracție 
și, în același timp, drept dormitoare. Femeile de serviciu 
angajate au destinat o sală pentru depozitarea provizorie a lăzilor 
și sticlelor adunate de prin încăperile Consiliului, sperând că, 
după ce se vor liniști lucrurile, vor mai avea ceva valoare. 

 
În sediul Companiei Pază aeroport se desfășoară o 

adunare cu comandanții elementelor de dispozitiv, necesară ca 
urmare a nopții anterioare, destul de fierbinți. După raportarea 
situațiilor petrecute în cursul nopții, se conturează neajunsurile 
legate de actul de comandă, precum și situația legăturilor 
telefonice și radio între Comandă și subunități.  
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Limitarea libertății 

Situația celor din subordinea colonelului Schipor 
devenise mai lejeră de ceva timp. Deși au fost dezarmați și 
arestați ca urmare a ordinului dat de maiorul Murad, aveau 
acces în unele zone ale aeroportului și, bineînțeles, că se 
„intersectau” inclusiv cu personalul civil. Acest fapt și având 
în vedere o mai veche nemulțumire a personalului civil față de 
cei care răspundeau de Securitatea aeroportului, au avut drept 
urmare unele altercații între aceștia.  

Căpitanul Valer, îngrijorat de creșterea tensiunilor, l-a 
invitat pe colonelul Schipor împreună cu subordonații săi la o 
discuție pe marginea situației create. 

– Domnule colonel, am convingerea că veți face tot 
posibilul să aplanați conflictul, spuse Valer, cu gândul că este 
necesară o nuanțare a responsabilității celor două tabere aflate 
în conflict. 

– Din partea noastră nu există adversitate, răspunse 
Schipor lăsând de înțeles că civilii poartă, de fapt, vina, dar 
fără a continua cu explicații. 

– Atitudinea civililor este influențată de libertatea 
proaspăt câștigată, trebuie să înțelegem asta! 

Valer ar mai fi vrut să adauge că sentimentele civililor 
erau de condamnare a celor care i-au umilit în destule ocazii, 
inclusiv acele aere de superioritate și de aici a fost doar un pas 
până la conflict. Dar a renunțat, gândindu-se că sensibilitatea 
oamenilor lui Schipor era și ca urmare a pierderii recente a 
„poziției” în ochii voit ironici ai civililor. 

– Chiar înțeleg această euforie a descătușării, răspunse 
colonelul ușor nemulțumit de faptul că un căpitan, fie el și cu 
Academia Militară terminată, îi impune ce să înțeleagă. 

– Cu tot respectul, vă solicit să acceptați măsura luată! 
Din acest moment vă rețin în sala destinată, cu interdicția de a 
o părăsi fără aprobarea mea, încheie Valer, lăsând să se 
înțeleagă că ușa sălii nu va fi încuiată.  
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Atac posibil dinapoia dispozitivului 

Era puțin după ora 11.00 și militarii TR ai Lipovei 
intraseră într-o stare de frământare inexplicabilă. 

– Ce căutai acolo? se rățoi unul dintre comandanții de 
grupă, un fruntaș către subordonatul său care apăruse din 
rândul puținilor manifestanți din piață. 

– Am recunoscut pe unul dintre prieteni și am stat de 
vorbă, răspunse acesta, răsuflând din greu și cu spaima în 
priviri. 

– Și de ce ești agitat? 
– Am auzit ceva..., pot să raportez confidențial? 
– Vino...! Spune fără ocolișuri, doar suntem colegi, îl 

invită fruntașul, trăgându-l deoparte. 
– Prietenului meu îi spunea cineva că în scurt timp vom 

fi atacați dinapoia dispozitivului, cu focuri de armă!  
Fruntașul rămase încremenit și instinctiv privi spre 

geamurile Consiliului, părea imposibil ceea ce auzea. De lângă 
cei doi, o luă la fugă un militar TAB-ist, nu se știa cui 
aparținea, dar un lucru era limpede, auzise cele discutate și 
voia să-i anunțe pe ceilalți. Ca fulgerul se răspândi vestea 
îngrozitoare în rândul militarilor TR, dar și a celor din 
mulțime, ceea ce explica frământarea oamenilor din ambele 
tabere.  

– Fruntașul Oarcă la mine! ordonă cu glas pătrunzător 
locotenentul, care avea comanda trupei TR din piață. Stătea 
ușor crăcănat în centrul pieței, privindu-și neutru subordonații. 
Încă nu aflase motivul agitației. 

– Cum v-ați permis să ieșiți din formație? îl luă la rost pe 
Comandantul de grupă, având, totuși, convingerea că erau 
motive să se fi întâmplat așa, altfel nu s-ar fi încălcat ordinul. 

– Am auzit că vom fi atacați! 
– Cum poți spune așa ceva, oamenii par foarte liniștiți! 
– Nu, nu de acolo, pericolul vine dinspre Consiliu!  
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Alex aduce vești prețioase 

Locotenentul privi spre subordonatul său, nereușind să 
„digere” acea idee halucinantă, că doar acolo nu se mai aflau forțe 
ostile. S-a gândit că trebuie să facă ceva pentru a liniști spiritele, 
așa că se apropie de manifestanți, având privirea îndreptată spre 
clădire sau, altfel spus, se îndepărtă de ea punându-se parcă la 
adăpost, în același timp câștigând timp pentru a găsi o rezolvare 
problemei ivite. În timp ce studia geamurile, își auzi numele 
strigat din mulțime și se întoarse cu fața.  

– Care mă strigi? 
– Sunt eu, Alex, uită-te aici, se agita cu mâinile fluturând 

prietenul său.  
Cei doi s-au strâns în brațe, bucurându-se de revedere, 

dar limitându-se doar la atât. Au fost în urmă cu câțiva ani 
colegi de liceu și buni prieteni, dar, după absolvire, viața 
fiecăruia a urmat un curs diferit. După bacalaureat, 
locotenentul a fost respins la examenul dat la medicină, și-a 
îndeplinit serviciul militar obligatoriu, apoi a fost solicitat în 
serviciul militar ca ofițer de profesie. Anul 1989 i-a adus 
gradul de locotenent și acea funcție onorabilă. 

– Mă bucur tare mult că ne-am întâlnit, ce mai faci, pe 
unde mai ești?  

Alex, după cum aflase prietenul său, lucra la Orologerie, 
dar altceva nu mai cunoștea despre el.  

– Și eu mă bucur! Sunt un adevărat arădean, muncesc și, 
în același timp, învăț, sunt în anul doi și cam atât, spuse Alex 
cu modestie, se gândea că se vor mai întâlni și va fi timp 
pentru destăinuiri. Acum dorea să-i transmită un mesaj 
important. 

– O cunoștință m-a rugat să-ți transmit ceva foarte 
important!  

Doar Alex știa că informația venea de la Nicu, tatăl 
Luminiței. Proaspătul locotenent deveni deodată extrem de 
atent, i se părea ciudat că toți din preajma lui vor să-l uimească 
cu vești nemaiauzite, și culmea, foarte stresante. 
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– Te rog deșartă sacul, abia aștept să aflu despre ce este 
vorba! Că până acum nu am auzit decât „prăpăstii”! 

– Nici asta nu pare ceva liniștitor! Dar tocmai din acest 
motiv nu pot divulga numele său!  

În acel moment, Lumi realiză că este foarte posibilă 
implicarea tatălui ei în acea șaradă. Făcu legătura cu șușotelile 
din sufragerie, când a fost rugată să-i lase singuri pe cei doi. 

– Te rog să mă uimești, răspunse malițios ’tenentul, care 
considera că ceva mai grav ca cele auzite mai devreme nici că 
se putea. 

– În scurt timp veți pleca spre Lipova, iar dacă veți fi 
amenințați în vreun fel sau altul cu vreun atac, să nu vă temeți, 
totul este o stratagemă pentru a vă ține în teroare! Ți-am 
reprodus cu exactitate cuvintele sale, așa cum mi-a cerut!  

Locotenentul și-a dat seama, citind printre rânduri, că 
mesajul trebuia transmis șefilor săi, deși probabil că deja au 
primit vestea. 

– Cine este acel individ? Cum naiba toată lumea știe 
ceea ce eu habar nu am, spuse locotenentul contrariat, și apoi, 
de unde știa acela că vor primi ordin să se întoarcă în cazarmă, 
pentru că el încă nu știa absolut nimic. 

– Ai încredere, totul va fi bine, încheie Alex, privindu-și 
prietenul cu gândul ascuns că nu va putea să-i spună acestuia 
probabil niciodată numele binefăcătorului, apoi se despărțiră. 

 
Alex și Luminița aveau, de un timp încoace, un statut 

diferit de cel de după intrarea în Consiliu. De comun acord, cei 
doi îndrăgostiți au stabilit că rolul lor a fost împlinit și că, deși 
vor veni zilnic în Piață, nu se vor implica direct, având 
convingerea fermă că lucrurile vor merge pe făgașul mult dorit. 
Și în această hotărâre a avut un rol important tatăl Luminiței, 
care, pe tot timpul participării fiicei sale la manifestații, dar și 
în interiorul Consiliului, a avut omul lui de încredere în 
apropierea fiicei sale. Alex s-a întrebat de nenumărate ori cum 
reușea Nicu să o păzească pe Luminița de pericole, mai ales 
acolo, în clădire. Omul lui putea fi cel mai insignifiant individ 
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dintre cei care se învârteau prin preajma lor, poate chiar cel pe 
care l-a sfătuit să nu tragă la întâmplare spre clădirea de vis-a-
vis, dacă nu vede pe nimeni acolo. Cum-necum, cu toate că a 
simțit mereu că sunt supravegheați, Alex avea acum un 
sentiment de recunoștință față de Nicu și îl înțelegea perfect ca 
tată. Și era fericit, la rândul său, pentru faptul că Lumi a lui era 
acolo, alături de el și nevătămată. 

– Iubita mea, spuse scurt și aproape în șoaptă Alex, 
privindu-și în ochi comoara blondă și descoperind acea dublă 
luminiță din ochii ei.  

– Cum? întrebă Luminița, părându-i-se că a auzit ceva. 
– N-am spus nimic, răspunse Alex strângând-o mai 

aproape de el, cu recunoștință. 
În Piață lumea fluctua, reușind să-și rezolve problemele 

curente și socializând cu grupurile mai mari sau mai mici, ca 
de obicei. 

Luptele duse de lipovani 

Pe la ora 12.00, militarii de la Radna-Lipova, sub 
comanda maiorului Iconaru, care primise ordin să părăsească 
municipiul Arad, se pregăteau de plecare. 

Locotenentul, ușor abătut, rememoră discuția cu 
prietenul său, dar constată cu uimire că imaginile văzute în 
acele momente erau parcă șterse din memorie. Ceva din cele 
văzute îi incitase curiozitatea și ar fi vrut să pună întrebări de 
fiecare dată, dar nu-și mai amintea ce anume. Apoi, din senin, 
îi apăru imaginea fetei aflate alături de prietenul său. Era o 
blondă parcă pictată de un mare maestru, cu trăsături gingașe și 
o privire sclipind de veselie, și da, părea apropiată lui Alex, 
parcă era prea aproape de acesta. 

– Puteam să întreb..., mormăi ca pentru sine „Lentul”, 
propunându-și să o facă la următoarea întâlnire, apoi plecă în 
drumul său. 
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Coloana Lipovei s-a format cu mare întârziere, ofițerii 
despărțindu-se cu greu de oamenii Aradului, însuși Iconaru a 
avut o mare îngăduință față de militari, cum nu s-a gândit până 
atunci că va proceda. În cele din urmă, coloana s-a pus în 
mișcare în uralele manifestanților, reușind să iasă din localitate 
după aproximativ o oră. Au trecut prin Vladimirescu fără 
probleme, sub privirile locuitorilor care le făceau cu mâna, 
zâmbindu-le cu drag. 

Ajungând la intersecția șoselei cu drumul pietruit ce 
duce la Pădurea Vladimirescu, dinspre marginea pădurii s-a 
executat foc cu arme automate către coloană, obligându-l pe 
Iconaru să oprească și să dea semnalul de desfășurare „Pentru 
Luptă”, poziționându-se în centrul dispozitivului și conducând 
luptătorii din lanțul de trăgători. Din rândul militarilor TR, doi 
înarmați cu puști-mitralieră s-au desprins, alergând spre stânga 
șoselei și ocupând rapid movila ce acoperea probabil un tumul 
din timpuri străvechi. S-au dispus la câțiva pași unul față de 
altul, desfăcând crăcanele puștilor și scoțând din buzunare 
cutiile cu cartușe, încărcau de zor încărcătoarele tip tambur.  

Când îmbarcaseră în autovehicule acolo, la Arad, din 
prea mare entuziasm, și-au abandonat gențile port-încărcătoare 
de la centură, aruncându-le neglijent sub banchetele 
camionului. În acestea se găseau câte trei încărcătoare pline cu 
cartușe, dar, în graba lor de a debarca sub focul inamicului, au 
uitat de ele. În acel timp, rafalele lungi ale teroriștilor, pentru 
că numai aceia puteau fi, îi vizau chiar pe cei doi, fiind mai la 
vedere. Atunci, au deschis focul la comanda lui Iconaru cei din 
fața pușcașilor-mitraliori răspândind o ploaie de trasoare spre 
marginea pădurii, reușind să-i oblige pe teroriști să amuțească 
pentru scurt timp. Cei doi mitraliori erau nevoiți să tragă pe 
deasupra trupelor proprii ceea ce constituia o parte din cele 
învățate la cursurile de Instrucția Tragerii și Tactică de la sală. 
În teren, însă, lucrurile păreau altfel, rafalele trase treceau pe 
deasupra camarazilor lăsând impresia că orice greșeală îi putea 
afecta iremediabil, punându-le viața în pericol. Oricum, 
trebuiau să fie foarte atenți. Tragerile nu conteneau, în timp ce 
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Iconaru dădea comenzile pentru efectuarea salturilor de 
apropiere către adversar, când, deodată, se auzi un urlet 
neomenesc și un TR rănit a căzut jos, rostogolindu-se pe spate 
de pe singura ridicătură de teren din stânga drumeagului 
pietruit.  

– Sanitar! Să vină sanitarul! strigă fără a se opri 
Comandantul de pluton, un locotenent tânăr, continuându-și 
drumul sub privirile maiorului, care, la fel de imperturbabil, 
conducea atacul. 

Era convins că instrucția practică din teren va da roade 
și, fără îndoială, rănitului i se va da primul ajutor. 

Toate autovehiculele de pe șosea erau oprite, iar 
pasagerii, adăpostiți prin șanțurile de scurgere a apei, așteptau 
îngroziți ca totul să se termine cu bine. Erau totuși excepții, 
astfel pasagerii din mașinile oprite în dreptul adăpostului de 
animale din imediata apropiere a cimitirului s-au ascuns după 
acel refugiu, privind curioși la scenele de luptă care se 
desfășurau sub ochii lor, ca într-un film de război.  

– Mai ai cartușe? strigă mitraliorul din stânga movilei. 
– Îți dau o cutie, nu mai am..., răspunse colegul său, 

aruncându-i o cutie de cartușe. 
Caporalul care comanda grupa de lângă movilă auzise 

discuția dintre cei doi și interveni. 
– Trageți ochit și numai foc cu foc, le ordonă colegilor 

săi, dând de înțeles că nici ei nu mai au cartușe. 
Majoritatea luptătorilor și-au consumat cartușele și, 

dezamăgiți, priveau speriați către comandanții lor, întrebându-
se dacă strigătele de mai înainte au avut vreun efect, că ei așa 
învățaseră că dacă raportează consumul a jumătate din muniție, 
de exemplu, obligatoriu, ca prin minune, li se va aduce o altă 
cantitate. Dar lucrurile nu erau așa, în loc de muniție au primit 
indicații. 

– Să nu mai aud foc în serii, s-a înțeles? spuse Iconaru cu 
un ton apăsat, într-un moment de acalmie, în loc să ordone să 
se aducă muniție de la mașini, așa cum se așteptau ei. Militarii 
nu înțelegeau ce gândea în acele momente maiorul. 
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– Toaașeee maior, ăia au plecat!  
Iconaru privi spre mitraliorul care striga din răsputeri, în 

vocea lui având o undă de bucurie. Văzuse și el ARO-ul când a 
luat-o peste câmp intrând în pădure. 

– Descărcați armele și adunarea la mașini! ordonă 
maiorul cu mult calm, abia atunci au înțeles cei de la TR 
Lipova că teroriștii urmau să se retragă, iar asta o intuise și 
Iconaru, de aceea nu a mai ordonat aducerea muniției. Pentru a 
preveni o nouă surpriză, Iconaru a „ordonat” prin semnalul 
cunoscut comandanților de plutoane încărcarea muniției în 
toate încărcătoarele aflate asupra militarilor. Devenise 
prevăzător în urma experienței căpătate în acea acțiune. 
Salvarea, chemată printr-un telefon dat din casa unui localnic, 
a sosit în câteva minute fiind la o altă intervenție în 
Vladimirescu. L-a luat în primire pe rănit, ducându-l la Spitalul 
Județean cu un însoțitor. 

– Permiteți să raportez, s-a pierdut o grenadă defensivă!  
Locotenentul, cu vocea tremurândă și îngrijorat, privea 

la șeful său, știind că o asemenea situație era considerată foarte 
gravă. 

– Debarcați oamenii și scotociți tot perimetrul, spuse 
Iconaru, care se confruntase cu o problemă asemănătoare la 
regimentul de la Timișoara pe timpul „practicii” la trupe. 
Acolo, în schimb, o grenadă nu explodase, cei implicați 
hotărând să continue „tragerea”, au lăsat pentru final 
rezolvarea situației, dar au constatat că dispăruse din terenul 
unde a fost aruncată.  

Au instalat o santinelă în scopul asigurării perimetrului 
până la sosirea geniștilor pentru a o detona. Geniștii au găsit-o 
la o distanță apreciabilă de terenul respectiv, constatarea fiind 
că suflul exploziilor celorlalte grenade au tot îndepărtat-o.  

– Raportez că grenada era în șanțul de lângă grajd, i-a 
căzut de la centură, spuse ofițerul cu vocea gâtuită, dar și 
bucuros că au găsit acel periculos obiect de fontă. 
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– Puneți-le de acum înainte în sacul de merinde, s-a 
înțeles? Executarea! încheie Iconaru, trecând din nou la 
asprime în voce și solicitarea responsabilității.  

Coloana a reluat deplasarea cu viteză sporită și, pe 
parcurs, Iconaru privea prin binoclu terenul din fața lui, fiind 
mai atent la dealul ca un pinten ieșit în șoseaua care intră în gura 
defileului Mureș, știind că de pe acea poziție dominantă puteau 
fi văzuți și loviți la mare depărtare cu toate mijloacele, inclusiv 
artileria. În decursul timpului, a studiat cu atenție cele petrecute 
pe timpul celui de-al doilea război mondial în acea zonă. Numai 
că atunci, Detașamentul Păuliș, pe vremea aceea Școală de 
Subofițeri de Rezervă, a apărat cu succes acel aliniament ce 
includea pintenul de deal, împotriva unei Divizii de Tancuri 
hortistă, iar acum, aceeași structură, dar, de această dată pentru 
pregătirea ofițerilor de rezervă, avea misiunea de a ataca și 
nimici adversarul ce ocupase intrarea în defileul Mureșului. Și 
nu s-a înșelat. Cu câteva sute de metri față de calea ferată, 
observă ceva lucind acolo, pe dealul caracteristic ca formă și 
imediat micșorează viteza, obligând coloana să facă la fel.  

– „Condor 3, 7, 9” sunt „Condor”, recepție! apelă 
Iconaru pe comandanții de Companii având în voce nerăbdarea 
caracteristică în asemenea situații, când legăturile radio puteau 
să nu funcționeze. 

– Sunt „Condor 3”, recepție! 
– Aici „Condor 7”, recepție! veni răspunsul în ordinea 

numerică, respectând regulile intrării în rețea. Emoțiile i-au 
animat pe cei de la subunități, „electrizându-i” pentru acțiunea 
despre care fiecare, în sinea lui, știa că va avea parte. În final, 
răspunse și al treilea comandant. 

– Sunt „Condor” ...desfășurarea „Pentru Luptă”, front 
de-a lungul șoselei! Răspundeți în ordine că ați înțeles, 
executarea! 

Răspunsurile au venit în timp ce concomitent trupa 
debarca și se desfășura în lanț de trăgători, se strigau 
comenzile către subordonați în cascadă, nu aveai timp să 
execuți una că alta îi succeda. Gradații repetau comenzile 
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adăugând într-un limbaj oarecum civil cuvinte din jargonul 
deprins de pe timpul instrucției, când se ironizau reciproc.  

– Ioane, mișcă-ți fundu’, tu n-auzi?  
– Mărește intervalu’ Loază, striga un gradat către 

camaradul său ce fusese poreclit așa încă de la început, când, 
cu mare haz, spusese o glumă cu acea invectivă. 

În cele din urmă, subunitățile din eșalonul întâi s-au 
desfășurat și înaintau tumultuos, iar cei din eșalonul doi aveau 
încă de recuperat distanța care i-a dezavantajat fiind mai în 
adâncime, aceștia alergând din răsputeri pentru a-și ocupa 
locul în dispozitiv. Atunci, focul adversarului s-a declanșat de 
parcă asta aștepta, iar zgomotul puternic a armelor i-a încetinit 
pe militarii TR, făcându-i, pentru o clipă, să ezite. Locotenenții 
au hotărât să îndemne prin comenzi executarea salturilor pe 
grupe, în timp ce o grupă făcea saltul, celelalte două executau 
foc din poziția culcat, făcând în acest fel siguranța primilor.  

– Flancul stâng, manevră pentru învăluire, strigă 
Iconaru, care încercase prin stație să comunice, dar aceasta 
amuțise. A hotărât să „lovească” adversarul în flanc pentru a-l 
încercui, obligându-l să se predea. Cei din flancul stâng erau 
aproape de calea ferată, câțiva militari reușiseră să treacă peste 
linii și se auzi un fluierat prelung al locomotivei ce trecea prin 
gară, fără a fi oprită de nimeni. 

– Salt înapoi! răcni speriat unul dintre gradați pentru a-i 
feri pe ai lui de accidentare.  

– Ioanăș a rămas pe partea cealaltă, strigă îngrozit unul 
mai prăpăstios din fire, arătând spre liniile de cale ferată. 
Gradatul „preluă” acea îngrijorare și fără să poată spune ceva, 
privea îngrijorat, așteptând trecerea locomotivei.  

– Ioaneee, unde ești? Însă răspunsul întârzia să vină, dar 
nici camaradul lor nu se vedea. 

– Sunt aici, răspunse Ioanăș ieșind de sub unul dintre 
vagoanele garniturii staționate pe linia de lângă peron, roșu la 
față.  

– Cum ai ajuns acolo?  
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– Păi, eu trecusem de linia pe care venea locomotiva, 
când am observat-o! 

– Vino în formație, dar fii mai atent, vorbi cu blândețe 
gradatul, mulțumind în gând cerului pentru salvarea 
camaradului său. 

Armele militarilor răpăiau în neștire, dar adversarul 
părăsise de câtva timp poziția, lăsând, probabil, vreun 
dispozitiv de imitarea focului la gura țevii, dar nu se auzea 
niciun zgomot. Iconaru punea această așa-zisă liniște pe seama 
estompării focurilor de armă de către zgomotul făcut de 
locomotivele ce efectuau manevre și luă cea mai logică măsură 
în acel moment. 

– Încetați focul, strigă acesta, gradații repetându-i 
comanda plini de exuberanță, unii chiar cu zâmbetul pe față.  

După vreo jumătate de oră, coloana s-a pus în mișcare, 
deblocând șoseaua și, după puțin timp, se întunecase bine, a 
ajuns fără alte incidente în cazarma Radna.  

Pas cu pas situația se înrăutățește 

Până la instalarea întunericului, în Cetate se produc 
restructurări de dispozitiv, scopul principal fiind dispunerea 
subunităților de infanterie pe aliniamentul râului Mureș și 
retragerea în adâncime a subunităților de artilerie. Vânzoleala 
părea lipsită de coordonare, unii treceau cu aruncătoarele spre 
poarta numărul doi, intersectându-se cu infanteriștii încolonați, 
care se retrăgeau din calea lor spre marginile aleilor, alții 
ieșeau alergând din pavilioanele cu dormitoare, îndreptându-se 
către subunitățile gata de plecare. Comenzile strigate se auzeau 
și se percepeau fără greș, militarii reușind zilele și nopțile 
trecute să se acomodeze cu timbrul aspru al vocii șefilor, acel 
timbru de „luptă”, ca să zicem așa, și chiar simțeau nevoia să-l 
audă, era ca un balsam pentru nevoia de apartenență la o 
familie, fie ea și militară. Aveau în acest fel un sprijin moral, 
se maturizaseră peste noapte, devenind bărbați adevărați.  
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La Divizia Oradea lucrurile au început să se contureze în 
favoarea „așezării” situației, calmul locuitorilor orașului 
contribuind la aceasta. Dar, mai important era faptul că la 
unitățile din teritoriu avute în subordine, nu se iviseră motive 
serioase de îngrijorare, misiunile acestora fiind îndeplinite cu 
mai mult profesionalism. Între timp, se mai „liniștiseră” și 
teroriștii.  

În urma încheierii perioadei de analiză cu privire la 
arestarea comandantului Murad de către căpitanul Măciniș, sau 
poate s-a considerat că acesta din urmă nu mai prezenta vreun 
„pericol” și a faptului că lucrurile la Arad au evoluat între timp 
spre un făgaș normal, Comandantul Diviziei a ordonat 
înapoierea acestuia în Cetate. 

 
Căpitanul Meterez, care nu a fost informat despre 

retragerea subunităților TR de la Lipova, îl apelează pe maiorul 
Plavăț, Comandantul Școlii de Ofițeri de Rezervă, întrebând 
cine i-a ordonat maiorului Iconaru să se înapoieze în 
garnizoana de reședință. Avea serioase rezerve cu privire la 
acțiunile din proprie inițiativă a acestuia și, foarte important, 
era îngrijorat de împuținarea efectivelor care apărau Consiliul.  

– A primit ordin în acest sens! Pe care la rândul meu l-
am întărit! 

– Am fost îngrijorat că rămânem cu efective scăzute, se 
scuză indirect Meterez la gândul că va trebui să găsească 
soluții în acest caz.  

  
Până aproape de crucea nopții, jocul periculos de-a 

șoarecele și pisica, acolo, la Inspectorat, a continuat printr-o 
nouă încercare de pătrundere în curtea Securității, la început a 
unui singur individ, ulterior în grupuri de doi-trei și, cu toate că 
s-a executat foc asupra lor, în mod ciudat, nimeni nu a fost 
rănit. Celor de la armată, care apărau exteriorul clădirii, li s-a 
părut că acțiunea era necoordonată și, mai mult de atât, că toți 
cei de la Interne au acționat cât se poate de neconvingător. 
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MIERCURI, 27 DECEMBRIE  

Noapte încărcată 

La aproximativ două ore după miezul nopții, către postul 
nr. 7 se deschide foc din exteriorul cazărmii. Garda a fost 
alarmată, fiind scoasă din corpul de gardă cu muniție 
suplimentară, respectiv două lăzi de 7,62 mm și o ladă de 
grenade defensive. Santinela de la postul 7 tocmai executa foc 
în serii spre exteriorul zidurilor, iar garda care era încolonată la 
comanda ofițerului comandant de gardă pregătindu-se să treacă 
la acțiune cu schimbul de veghe. 

– Pentru Luptă! strigă cu putere ofițerul, folosind 
comanda prescurtată, bazându-se pe antrenamentele zilnice de 
la pregătirea gărzii datorită cărora toți știau ce au de făcut. 
Desfășurați în formație de luptă și alergând spre turnul de 
acces spre postul de santinelă, fără altă comandă s-au 
încolonat, din instinct, după caporalul de schimb, tropăind apoi 
din greu pe treptele înguste ce urcau în spirală strânsă prin 
interiorul turnului pentru a ieși pe biută, chiar înapoia postului 
de santinelă. Se auzeau doar gâfâielile sacadate datorate 
efortului. Cuiva îi căzu încărcătorul de la armă, dar, fiind 
presat de cei din spate, renunță la orice gest de recuperare și 
scoase altul din geanta port-încărcătoare, atașându-l la armă. 
Ofițerul comandant de gardă alerga în urma lor, în timp ce 
încărca pistolul din dotare. În corpul de gardă a rămas 
schimbul de la odihnă pentru a apăra clădirea, care s-a postat la 
geamurile dinspre aleea asfaltată, cu excepția a doi militari 
trimiși pentru dublarea posturilor de santinelă învecinate 
postului atacat. Știau toți cât de periculos era să te apropii de 
postul respectiv fără caporal de schimb și pe fondul infernal al 
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zgomotelor produse de armele dezlănțuite. Dar, cei doi alergau 
din răsputeri, sperând că nu se va trage asupra lor de către 
santinelele din post, care sigur coborâseră din foișoare și îi 
puteau confunda cu adversarul.  

– Foooc! se auzi comanda ofițerului, în urma căreia se 
dezlănțuiră rafalele pistoalelor-mitralieră.  

– Se trage și din dreapta, strigă îngrijorat caporalul către 
ofițerul său. 

– Asigură flancul! răspunse cu voce ridicată ofițerul, și 
dublând comanda arăta cu pumnul strâns spre dreapta. 
Caporalul a priceput imediat ce avea de făcut, că doar la asta s-
a gândit și el, era unul isteț și, mai ales, foarte bine instruit.  

– Cristi, front spre dreapta! strigă gradatul primului 
militar din flancul aflat în pericol, care, fără a se ridica, se 
răsuci rapid, având grijă să nu cadă de pe zidul Cetății. Se afla 
chiar în porțiunea cea mai îngustă a potecii, delimitată de zidul 
peretelui din interior și cel exterior, și orice neatenție îi putea fi 
fatală, terenul fiind înghețat și alunecos. Iar căderea ar fi fost 
de la aproximativ 10 metri, chiar peste gardul de sârmă 
ghimpată al depozitului de muniție. 

La scurt timp, focurile de armă amuțiră de ambele părți, 
militarii observând că adversarul nu mai acționa cu foc asupra lor.  

Comandantul Gărzii privi prin binoclu, convingându-se 
și ordonă celor care au dublat posturile să rămână acolo pentru 
orice eventualitate. Apoi a trecut la verificarea armamentului și 
înapoierea la Corpul de Gardă.  

– Să mi se raporteze consumul de muniție, ceru ofițerul, 
notând în carnetul de programe. 

Acolo îi aștepta Ofițerul de Serviciu pe Regiment, care, 
după ce a ordonat ca trecerea la odihnă să se facă numai după 
curățirea armamentului, a luat cu el un militar pentru a 
completa muniția consumată. Acesta dispunea de muniția 
pentru Subunitatea de Intervenție la aeroport, dar și câteva lăzi 
de 7,62 mm ca rezervă pentru completare. Era un mod de 
ținere a evidenței consumurilor și evitarea deschiderii 
depozitului central de muniție. 
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Palatul Cultural ocupat de forțe necunoscute 

Grupa Operativă a avut ceva timp de relaxare, doar câțiva 
fiind angrenați în ținerea legăturilor cu subunitățile de la 
obiective. Situația deveni din nou preocupantă, ceea ce i-a 
antrenat pe cei mai mulți în activitățile devenite de acum rutină. 

– Se trage din Palatul Cultural, comunică ofițerul Galeu, 
un căpitan energic, mai ales în situații limită.  

– Trimitem forțe, răspunse un ofițer după ce primise 
aprobarea de la Șeful Grupei.  

Săcel, fiind de față, fără a mai aștepta vreun ordin, dădu 
din cap și puse mâna pe telefonul de campanie. 

– Urgent, două TAB-uri la Palatul Cultural! Se trage 
spre Consiliu! ordonă Săcel pe un ton de comandă Rezervei 
Cetății, fără a admite comentarii sau întârzieri și închise. Îi 
trecu prin minte că ar fi indicat să-l atenționeze pe ofițerul 
implicat, să scotocească mai ales podul clădirii, pentru că 
aflase recent de la cercetașii Cetății că acolo s-au descoperit 
unele amenajări în dreptul lucarnelor, ceea ce atunci l-a pus pe 
gânduri, așa că venise momentul de a exploata informația. 
Făcu un calcul rapid pentru a trage concluzii dacă nu era tardiv 
să sune pentru a-i prinde înainte de plecarea la misiune. Luă 
hotărârea că o poate face și învârti cu hotărâre manivela 
telefonului. 

– Verifică neapărat podul clădirii, mai ales locurile de 
unde este vizibilitate către Consiliu! 

– Știu la ce vă referiți, mi-au spus cei de la Cercetare, am 
înțeles, veni răspunsul la care Săcel nici nu visase. Acum, cel puțin 
în acest sens, s-a liniștit, omul cu care a vorbit era bine orientat. 

 
Cele două TAB-uri au ieșit în cele din urmă din Cetate și 

coborau podul „Decebal”. Coloana continuă spre dreapta, până 
în dreptul intersecției cu Baia orașului, unde al doilea viră, apoi 
trecu pe lângă Casa Armatei, până la Consiliu, unde ieși în 
viteză spre fațada „Palatului”, cabrând în urma frânei puse și 
deschise focul asupra geamurilor de la ultimul etaj, deși avea 
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ordin să tragă spre podul clădirii. Unghiul de ridicare a 
mitralierelor nu permitea însă acest lucru. Un alt fapt petrecut 
ca urmare a înțelegerii de către ofițerul comandant de TAB a 
valorii arhitecturale a clădirii, a fost ordinul acestuia de a nu se 
trage cu mitraliera de 14,5 mm. Ca urmare, aceasta a fost 
blocată de către mitralior. Cum declanșarea mitralierelor se 
făcea electric, trebuia doar apăsat un întrerupător. 

O parte dintre militarii primului TAB s-au repezit printr-un 
salt spre intrarea principală, iar cealaltă jumătate au manevrat 
către partea din spate a clădirii, executând această manevră cu 
scopul de a învălui adversarul și a-l captura. Ambele echipe aveau 
doar câte trei militari și, cu toate acestea, acțiunile lor denotau un 
curaj diferit de primele zile ale acțiunilor teroriste din municipiu.  

La semnalul dat de Comandantul detașamentului, atât 
din față, cât și prin spatele clădirii, militarii s-au avântat pe 
scările celor trei niveluri, grăbindu-se să ajungă la pod, unde se 
presupunea că ar fi acei teroriști.  

Deodată, la ajungerea la pod și deschiderea ușii metalice, 
militarii au avut surpriza de a se întâlni cu cei de la subunitatea 
trimisă, după spusele acelora, de către Cetate să-i anihileze pe 
teroriști. Iar acum aceștia ieșeau „victorioși” de acolo, clamând în 
gura mare că au rezolvat problema, dar, spre uimirea generală, 
niciunul dintre teroriști nu a fost prins. Și, mai ales, nimeni nu știa 
de acel ordin dat de Grupa Operativă sau de oricine altcineva, nici 
măcar Săcel, care răspundea de ordinele primite de la 
Comandantul Murad. Militarii nou sosiți au fost convinși să 
renunțe la căutarea urmelor lăsate de teroriști, motivându-se că au 
făcut acest lucru cei sosiți mai înainte, așa că și de teamă au făcut 
cale întoarsă, plini de neîncredere, chiar bănuitori. 

Înapoierea în cazarmă fără niciun rezultat nu a mirat pe 
nimeni, iar ofițerii care au acționat nu au raportat nimic despre 
cei întâlniți acolo, în primul rând pentru că erau colegii lor și în 
al doilea rând pentru că asemenea situații ambigui s-au mai 
petrecut, lăsând impresia ciudată că unii acționau fără știrea lui 
Murad sau a Grupei Operative și se temeau să caute explicații. 
Începea să se înfiripeze în mintea majorității o neîncredere în 
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șefi și scenariile mai mult sau mai puțin plauzibile, ce se 
vehiculau în detrimentul adevărului ascuns cu mare pricepere. 

Săcel își amintește că doar cu o zi în urmă o echipă de 
cercetași din Cetate a scotocit la ordinul cuiva de care nu-și 
mai aminteau, subsolurile unor clădiri mai vechi, unde se 
bănuia prezența teroriștilor. Rezultatul misiunii a fost negativ, 
nu a fost găsit niciun terorist. Maiorul a fost dezamăgit de 
rezultat și, din păcate, a tras concluzia poate nefondată, dar tot 
bănuială se chema, că cercetașii nu au făcut altceva decât să 
execute ordinul. Numai că Săcel se întreba al cui ordin a fost 
executat și interesele cui le-au servit.  

Se trage asupra militarilor de la Ceala 

În zona de responsabilitate a unității, respectiv Poligonul 
de tragere Ceala, plutonierul-major Boziu tocmai auzise un foc 
intens de arme automate, fără a putea să precizeze de unde 
veneau și pe cine vizau.  

După un timp s-au oprit, ceea ce l-a făcut pe Boziu să 
caute explicații. Așa că, a trecut la executarea cu soldații săi a 
unor acțiuni asemănătoare cu un exercițiu tactic complex. Îi 
desfășurase „Pentru Luptă” și scotocea metru cu metru terenul 
poligonului, pentru a se convinge dacă teroriștii nu cumva au 
folosit dispozitive de imitarea focului, din acelea pe care și el 
le instala în cazul tragerilor pe timp de noapte. Era cel mai 
autorizat să cunoască amănunte despre acestea și, după un 
timp, și-a dat seama că a avut dreptate. 

– Aici, veniți aici, strigă unul dintre militarii săi, bucuros 
că în cele din urmă a găsit ceea ce au căutat timp de câteva ore.  

Boziu ajunse lângă militarul căruia îi ordonase să 
rămână pe loc până vine el pentru a nu pierde eventual alte 
urme suspecte și, cu lanterna avută asupra lui, lumină spre 
terenul ușor adâncit.  

– Ce ai găsit? întrebă și fără a aștepta răspunsul se aplecă 
și cu baioneta militarului scoase din lutul moale un tub de 
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alamă, ca cel de cartuș de război, dar nicidecum nu avea 
același calibru, era mult mai mic. A fost găsit într-o porțiune 
de teren unde cineva îl călcase și s-a imprimat în sol. Se mai 
vedeau și urme de bocanci cu ținte, ca cele aflate în stocul de 
echipament de la mobilizare, după cele presupuse de maiorul 
Săcel ulterior. Tubul de cartuș a ajuns la Biroul Pregătirii de 
Luptă pentru a fi studiat de ofițerii din compunerea acestuia, 
care bănuiseră de mai mult timp că în unele situații asta era 
explicația focurilor teroriștilor fără a se constata victime. 

Răspunsul prin foc al militarilor 

Abia se liniștiseră lucrurile în poligonul Ceala, că un 
agent din partea subunității ce apăra zidurile Cetății de pe 
latura de nord-vest, inclusiv poarta nr. 2 se prezentă agitat la 
Grupa Operativă. 

– Raportează! a fost primit acesta de către cineva de la 
Grupă. 

– S-a tras asupra noastră..., spuse speriat militarul, având 
fața mânjită de noroi, iar o bucată din mantaua lui era sfâșiată 
la poale.  

– Tase, du-te la cei de pe biute și vezi concret dacă este 
vreun pericol!  

Ofițerul se puse în mișcare și scoțând pistolul de la șold, 
îl încărcă în timp ce se deplasa, având țeava îndreptată în sus. 
Mișcările ofițerilor deveniseră profesionale, fapt rezultat din 
lucrul cu armele un timp îndelungat. Ajungând aproape de 
postul aflat deasupra porții, continuă să se apropie aplecat, apoi 
se trânti pe burtă, târându-se până lângă militarul culcat după o 
ridicătură improvizată din brazde de pământ scoase în pripă.  

– Raportează! îi ceru cu o voce blândă care l-a surprins 
pe militarul speriat, care trăsese toate cartușele din încărcătorul 
de la armă.  

– Au tras spre noi... de la blocuri..., răspunse acesta cu 
ezitarea în voce și bâlbâindu-se. 



 

313 
 

Ofițerul privi prin binoclu spre blocurile cu pricina și 
descoperi o pâlpâire repetitivă care imita perfect focurile de 
armă, dar zgomotul se lăsa așteptat, deși distanța permitea 
contrariul. Și-a dat seama că teama și psihoza teroristă le-a 
indus militarilor reacții exacerbate, „văzând” mai mult decât 
era în realitate, așa că se adresă tuturor. 

– Înțeleg teama voastră, dar trebuie să vă convingeți întâi 
că pericolul este real! Comandantul vostru de pluton va ordona 
deschiderea focului, voi doar raportați ce ați descoperit, sper că 
s-a înțeles!  

Tase răspunse la salutul ofițerului, îndreptându-se spre 
Comandament. 

  
Un subofițer de la aeroport raportează agitat la Grupă că 

s-a deschis focul dinspre cartierul Gai și, la scurt timp, 
gloanțele mușcau din betonul pistei. 

– Ce forțe ați descoperit? 
– Nu vedem nimic, se trage cu „glonț obișnuit”! 
– La ce distanță estimați că se află inamicul? 
– După zgomot, să tot fie vreo 1200 metri! 
Ofițerul de la Grupă a tras concluzia că numai cei de la 

Geniu, oamenii lui Aristică pot să fie. 
– Nu răspundeți cu foc, oricum efectul este nul, în plus îi 

puneți pe jar și pe cei de la Penitenciar! 
– Exact, dacă deschid și ei focul ce facem? 
– Nu trageți, s-a înțeles? Executarea!  
Cel de la Grupă cere legătura cu Gai-ul și constată că 

aceștia nu au executat foc în ultimele 60 de minute, așa că îi 
anunță pe ceilalți. S-a gândit că poate ar fi necesar să revină 
asupra ordinului anterior dat aeroportului, dar imediat renunță, 
propunându-și să se ocupe personal de aceștia dacă se va mai 
ivi o situație asemănătoare.  

 
În tot cursul zilei, maiorul Măciniș și căpitanul Babău s-

au folosit de TAB-ul condus de plutonierul Emilian, pentru 
toate activitățile desfășurate, fapt remarcat de cei mai mulți 
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ofițeri din comanda Cetății, această preferință neavând o 
explicație obiectivă. Plutonierul era considerat ca având 
legături, chiar dacă nu foarte strânse, cu un civil despre care se 
știau unele lucruri ciudate cu privire la cercurile frecventate și 
de care era indicat să te ferești.  

 
Încă nu se luminase bine de ziuă și, înainte de ora 08.00, 

maiorul Săcel prelucrează notele telefonice nr. 3/26.12.1989 și 
nr. 9/A.2/905/ din ziua anterioară, cu Comandamentul și 
Comandanții de Batalioane, care se referă la: „...paza 
obiectivelor militare, scotocirea locurilor periculoase, paza 
teroriștilor capturați, pregătirea de luptă și subordonarea 
gărzilor patriotice”. 

Precizările le face apoi la specificul unității. Astfel, 
ordonă ca tancurile să se retragă în cazarmă, să se ia măsuri 
pentru scotocirea locurilor periculoase și măsuri împotriva 
încercărilor de amplasare a minelor și încărcăturilor explozive 
de către elementele teroriste. 

 
În cursul zilei, subunități din Compania 1 Infanterie au 

executat scotocirea fabricii de cărămizi, ca urmare a faptului că 
în noaptea precedentă s-au semnalat suspecți. Au descoperit o 
pufoaică aproape nouă, din care au fost smulse fâșii de 
material, probabil pentru curățirea armamentului. În spatele 
unei grămezi de cărămizi era aruncat un „zinc”, după cum era 
numită în jargon militar cutia de tablă în care se ambala 
muniția, ce avea inscripționate pe ea caracteristicile cartușelor, 
într-o limbă străină. S-a tras concluzia că cel puțin în acea 
noapte acolo și-a avut „cuibul” un grup de teroriști. 

 
Către ora prânzului, se obțin rezultatele radiografiilor și 

analizele de sânge ale lui Vuia. Bucuria lui a fost mare, aflând 
că din acel moment este în afara oricărui pericol. 

Preocuparea medicilor față de starea de sănătate a 
inginerului Ponor a dus la rezultatele medicale scontate, 
concomitent și măsurile împotriva acelui „terorist” au încetat. 
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Astfel, când s-a deschis larg ușa salonului, Ponor a fost 
surprins să audă cuvinte demne de un erou, iar rația de 
mâncare era pe măsură. Odată cu schimbarea atitudinii și 
statutului, lui Ponor i s-a permis să-i viziteze pe Martin și 
subordonatul acestuia, cu condiția de a nu părăsi palierul. 

Săcel în misiune la Poșta mare 

Cu aproape două ore înainte de miezul nopții, maiorul 
Săcel este chemat la comandant. 

– Vă deplasați la Poștă pentru a-l aduce pe căpitanul 
Stana la ordin!  

– Rămâne cineva la comanda militarilor sau îi aducem și 
pe ei? întrebă Săcel, știind de fapt răspunsul, dar gândindu-se 
că poate lucrurile nu mai sunt atât de complicate ca până atunci 
sau cei de acolo vor fi schimbați cu alții. 

– Ei rămân acolo, sub comanda ofițerului din subordinea 
lui Stana! Mare atenție, lucrurile nu sunt nici pe departe atât de 
liniștite pe cât par la prima vedere, așa că..., încheie Murad cu 
un ton îngrijorat. 

Săcel pleacă cu un TAB, însoțit de un militar înarmat cu 
pistol-mitralieră, dar care avea instruirea necesară pentru a mânui 
la nevoie și mitralierele de pe blindat, așa că, siguranța 
nemijlocită era ca și rezolvată. Pe parcursul deplasării, începând 
cu intersecția de la Liceul Moise Nicoară, întâlnesc mai multe 
patrule mixte, care verificau persoanele considerate suspecte, 
privind actele și bagajele avute asupra lor, într-un singur punct 
oprind și TAB-ul. La ajungerea în dreptul poștei, Săcel își face 
cunoscută prezența la ușa de la intrare, iar Stana îi ceru un răgaz 
pentru a primi aprobarea de intrare în clădire. În scurt timp, 
Comandantul de Divizie aprobă intrarea lui Săcel, însă, probabil, 
fără a cere lămuriri privind scopul venirii acestuia. Maiorul i se 
adresă ca unui vechi prieten, pe care te bucuri să-l reîntâlnești. 

– Salut, Tase, cred că știi de ce am venit, trebuie să te 
duc la unitate la ordinul lui Murad!  
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Săcel a folosit porecla în loc de numele de familie. 
Răspunsul a fost cu totul altul decât se aștepta maiorul. 

– Te rog să aștepți până primesc aprobare, spuse Tase, fără 
a specifica de la cine. Maiorul deveni reticent, se gândea că ar fi 
fost logic ca aprobarea să fie primită anterior, când a vorbit cu 
Divizia. Îi trecu prin minte că, de fapt, de data aceasta, căpitanul 
lua legătura cu altcineva, ceea ce ar fi fost dezastruos în condițiile 
date. Se întreba, nu se știe a câta oară, dacă prietenul său „cânta” 
după altă partitură sau ceea ce bănuia era o simplă paranoia. 
Timpul trecut de la dispariția lui Tase, undeva către etajele 
superioare, a fost descurajant pentru Săcel, nu-și putea închipui 
nici în ruptul capului că ar fi în mijlocul unui complot încă 
nedescoperit, ce l-ar putea costa libertatea sau mai rău.  

În holul unde a fost primit era o beznă totală, Tase a stins 
toate luminile în momentul în care Săcel ajunsese la ușa 
clădirii, ceea ce l-a îngrijorat pe cel ce aștepta. Răsucea în gând 
tot felul de variante, una mai incredibilă ca celelalte, se simțea 
părăsit, putea fi orice, și își aduse aminte că primise în urmă cu 
ceva timp o știre despre focuri de armă trase de pe acoperișul 
poștei și că nu i-a acordat mare importanță. Și iată că s-ar putea 
să fi greșit, dacă Tase juca la două capete, atunci s-a aranjat de-
a binelea, se gândea Săcel.  

Timpul continua să se scurgă nemăsurat, iar căpitanul nu 
apărea, ceea ce l-a făcut să se gândească să plece din locul în 
care parcă încremenise și o luă pe treptele spre primul etaj. De 
parcă ar fi fost urmărit, apăru Tase din întuneric. Amândoi au 
simțit că și-au urmărit reciproc mișcările, dar că, totuși, 
încrederea putea fi din acel moment reciprocă. Nu au discutat 
despre situația care tocmai se derulase, nu și-au făcut reproșuri 
și nici nu s-au pronunțat scuze, au trecut la subiectul a cărui 
temă trebuia rezolvată.  

– Am primit aprobare să plec la unitate, spuse cu 
convingere Tase. 

– În regulă, plecăm atunci când ți-ai rezolvat problemele, 
răspunse Săcel mulțumind cerului că totul a avut un 
deznodământ fericit. Și au plecat. 
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JOI, 28 DECEMBRIE  

Liniștea nopții O zi neobișnuită 

Timpul scurs până aproape de ora opt a fost, cu mici 
excepții, pentru prima oară în tiparele normalității. Două treimi 
din efectivele militare ale Cetății au avut satisfacția odihnei în 
așternuturi curate și, mai ales, o baie după regulile deja 
cunoscute. Excepție au făcut cei destinați prin ordin să apere 
obiectivele importante din municipiu. Astfel, Bateria de 
Apărare Aeroport a fost alarmată în repetate rânduri, trecând 
de la Starea de Pregătire de Luptă numărul 1, la cea cu 
numărul 3, în mod gradat sau chiar direct la starea a 3-a, 
introducând muniția pe țeavă.  

La Cetate, Garda unității a fost pusă de câteva ori în 
situația de a „dubla” posturile de santinelă ca urmare a 
alarmelor primite, astfel că, în dimineața zilei, toți erau frânți 
de oboseală. Militarii s-au plâns maiorului Săcel când acesta a 
venit în control, dar niciun argument nu a fost destul de 
convingător pentru a hotărî schimbarea subunității din acea 
misiune.  

– Vă înțeleg, dar nu am aprobare să vă schimb cu altă 
subunitate! Și, în plus, experiența pe care ați dobândit-o este 
prea valoroasă pentru a face încercări care să ne ducă la greșeli 
fatale, aducând altă subunitate în locul vostru!  

Săcel aprecia cu adevărat perfecționarea deprinderilor în 
a acționa în situații limită a celor din compunerea gărzii. 
Acesta a fost argumentul pe care l-a prezentat Comandantului, 
fiind hotărât să nu-i schimbe. Murad a înclinat inițial spre 
prima variantă, renunțând ulterior și lăsându-l pe Săcel să 
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aprecieze singur ce era mai bine. Așa că, Săcel a profitat de 
ocazie refuzând aprobarea dorită. 

– Să nu se mai facă veghe, timp în care să ne odihnim, îi 
veni o idee năstrușnică unui gradat. 

– Nu putem aduce modificări regulamentului, exclus așa 
ceva, răspunse Săcel zâmbind, cu gândul că așa ceva visase și 
el când își satisfăcea stagiul militar, orice militar își dorește cel 
mai mult să doarmă și este capabil să mărșăluiască cu ochii 
închiși, fie zi sau noapte.  

– Cred că au înțeles, accentuă Comandantul Gărzii, 
privind ușor încruntat spre militari. 

– Pe cei care se simt foarte obosiți, trimite-i la medicul 
unității..., încheie maiorul ezitând, cu gândul că probabil nici 
medicul nu avea vreo soluție pe termen lung la această 
problemă, după care plecă. 

În scopul evitării compromiterii  

Dacă în ultimele zile Aradul nu a avut legături 
semnificative cu cei din capitală, informațiile fiind primite 
doar prin unicul post de televiziune existent, desigur că armata, 
în întregul ei, nu a aflat despre catastrofa aviatică petrecută în 
județul Dâmbovița. Unul ca Zator a ascultat posturile străine 
care transmiteau în limba română, auzind unele amănunte 
despre catastrofă, dezvăluite de acestea.  

– Știți că s-au interzis încă din 22 toate zborurile civile în 
spațiul aerian al țării, își începu Zator comentariul despre cele 
auzite.  

– Și ce vrei să ne spui? Nu a fost un ordin corect? 
– Tocmai, dar în această dimineață a fost încălcat chiar 

de ei!  
Zator nu făcea precizări la cine se referă.  
– Cu ce scop? veni întrebarea ignorându-se cu bună 

știință persoanele care ar fi încălcat propriul ordin. 
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– Păi, asta vă propun, să discutăm și vom trage o 
concluzie!  

Lui îi era foarte ușor să conducă discuția spre o analiză 
completă, auzind informația la radio și cunoscând inclusiv 
dedesubturile „afacerii”, așa cum o eticheta el.  

– Abia aștept să ne informezi! 
– Un avion AN-24 a primit misiunea de aducere a unui 

transport de sânge din străinătate pentru răniții revoluției și, 
bineînțeles, aprobarea folosirii spațiului aerian fără pericole!  

Zator vorbea ușor tensionat de cea ce urma să spună. 
– Deci era o cursă externă, până aici se justifică! 
– Da, dar a fost doborât chiar de ai noștri, înghiți în sec 

Zator, care, cu toată educația primită pentru a-și controla 
reacțiile, de această dată emoțiile îl răvășeau. 

– Câți erau în avion? 
– Era pilotul, copilotul și încă cinci oameni, dintre care 

un fotograf britanic, al cărui nume, Ian, l-am reținut ușor! 
– Pare ciudat că l-ai reținut doar pe el, dar precis există o 

explicație și abia o așteptăm! 
– Era, de fapt, un reporter de primă clasă, apreciat pentru 

calitățile și curajul său! A reușit să obțină informații și 
fotografii inedite din revoluție, dar chiar și documente care 
vorbeau explicit despre evenimente!  

Se vedea pe trăsăturile lui Zator o undă de regret pentru 
că acele informații s-au pierdut pentru totdeauna. 

– Nu este nevoie să ne explici, ne dăm și noi seama cam 
ce conțineau! 

– Miza era atât de mare încât credibilitatea celor de la 
vârf putea fi compromisă! Putem aminti despre „planificarea” 
morților și răniților revoluției, dacă a fost așa ceva!  

Zator tăcu, aducându-și aminte că în istoria multor 
popoare au avut loc asemenea manevre politice în care nu era 
cruțată viața nimănui pentru atingerea scopului politic. 

– Moartea celor șase nevinovați a conferit credibilitate 
așa zisului accident, se auzi un murmur din rândul cadrelor, dar 
nu mai interesa pe nimeni cine l-a scos. S-a lăsat o tăcere 
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adâncă pentru un timp scurt. Apoi, cineva s-a gândit că 
accidentul s-a produs, desigur, pe teritoriul țării.  

– A, îmi aduc aminte că nu ai menționat localitatea, știi 
cumva unde a căzut avionul?  

– Comuna Vișina, județul Dâmbovița, încheie Zator 
mirat că nu existau comentarii, credea că tăcerea avea o 
explicație în teama că subiectul era deosebit de periculos, 
vizând, așa cum au priceput cu toții, nivelurile care nu erau de 
competența lor.  

Organizarea „la pace” 

În urma restructurării dispozitivelor aflate pe obiective, 
s-a regândit și folosirea efectivelor Cetății. Astfel, se 
reorganizează Grupa Operativă având în compunere doar cadre 
din Statul Major, toate funcțiile trecând la locul stabilit din 
timp de pace. Asta însemnând folosirea unor ofițeri de 
comandă de la Biroul Pregătirii de Luptă și din cadrul 
Regimentului ce se înființa la război, Anexa „D”, cum era 
cunoscută, misiunile acestora la pace fiind din acel moment 
cele obișnuite, adică la dispoziția Regimentului de la pace, cel 
de sub comanda lui Murad. 

Ca urmare, Săcel adună efectivele Anexei „D” și anunță 
cele ordonate, făcând precizări cu privire la „reconservarea” 
materialelor folosite în acțiunile din ultima perioadă și 
predarea acestora la depozitele de care aparțin. 

Privindu-și subordonații, și-a adus aminte de perioada 
anterioară, când alături de maiorul Măciniș, Comandantul 
Regimentului-anexă, cu eforturi mari au executat 
recunoașterea în teren a raionului de mobilizare, undeva acolo, 
la sud de râul Mureș. Scoase din porthartă caietul cu file din 
preșpan pe care îi plăcea să lucreze, privi la schițele cu raionul 
și cu o presimțire tristă că lucrurile nu vor mai fi ca până 
atunci, oftă din greu, punându-l la loc. Era nostalgia anilor de 
cătănie, cu bune și rele, un sentiment asemănător celui 
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patriotic, care te face să nu uiți de iubirea și devotamentul față 
de ai tăi. Acel sânge kaki a cărui culoare nu se va schimba 
niciodată. 

Șoc posttraumatic. 
Arestarea colonelului Schipor 

Comandantul și Grupa nou formată trec la rezolvare 
după tipicul cunoscut în armată, în mod pragmatic, dar și în 
cea mai mare viteză a problemelor. Prin cazarmă a început o 
vânzoleală de oameni și materiale, în unele cazuri și cu 
autocamioane, iar telefoanele au fost solicitate la maximum. 

– Domnule colonel, vă rog să trimiteți pe cineva după 
militarul care a fost găsit la Ceala, cere insistent căpitanul 
Meterez, șefului de la Gărzile Patriotice, Nistrean. 

Militarul în cauză a fost descoperit rătăcind prin poligon 
de către oamenii lui Boziu, fără a putea declara cine este și ce 
caută acolo. Era posibil să fi suferit un șoc posttraumatic pe 
timpul unor acțiuni armate. 

  
Neînțelegerile anterioare dintre civilii de pe aeroport și 

cei de la antitero, oamenii colonelului Schipor, au fost reluate 
continuând până în după amiaza zilei. A crescut din nou 
tensiunea creind o atmosferă de neîncredere la nivelul 
conducerii forțelor de sub comanda lui Valer. Acesta din urmă, 
ca urmare a rapoartelor trimise comandantului Murad, se 
aștepta la îndepărtarea lui Schipor cu oamenii săi, pentru a 
evita orice posibil conflict. Aproape de ora cinci, s-au 
prezentat la aeroport cadre ale Inspectoratului care l-au luat 
sub stare de arest pe Șeful Securității Aeroportului. Faptul în 
sine era considerat de domeniul incredibilului, dar, pe de altă 
parte, era așteptat de majoritatea personalului și, mai mult, a 
cadrelor militare din subordinea lui Valer. 
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– Mă așteptam la așa ceva, dar pare ciudată „victoria” lui 
Valer, nu se putu abține un locotenent din subordinea 
căpitanului. 

– Ce vrei să spui? ciuli urechea un coleg de al lui, ce 
părea pus anume să tragă cu urechea la tot ce se vorbea în jur. 

– Nu ai auzit...? răspunse locotenentul ezitând ușor, jenat 
de înclinația sa pentru bârfă, dar nu se putu abține, vrând să 
continue atotștiutor. Însă celălalt interveni.  

– Vrei să-l acuzi de afinități la cealaltă tabără?! spuse 
dezorientat colegul lui. 

– Da și nu! Da, pentru că el de la început părea să fie mai 
orientat în propriile hotărâri, apropo de refuzul de a lua în 
subordine Inspectoratul și nu, pentru că a acceptat fără ezitare 
luarea sub comandă a Securității aeroportului, încheie 
alambicat locotenentul, ferindu-se de explicațiile așteptate de 
celălalt.  

– Păi, ce să înțeleg, eu m-am referit la Securitate când 
am spus „cealaltă tabără”! Pentru tine, nu este același lucru? 
întrebă nedumerit colegul locotenentului. 

– Depinde din ce unghi privești lucrurile! De fapt, în 
orice tabără ești, ai două opțiuni! 

– Cum naiba vine asta? 
– Simplu, și acolo sunt două tabere, unii cu... alții 

împotrivă! 
– Pun pariu că nu ai dreptate, ori albă, ori neagră! Eu, cel 

puțin, am ales tabăra potrivită de la început, spuse colegul, dar 
imediat îi trecu prin minte că puțini sunt atât de orientați în 
alegerile făcute, acest lucru părând ușor neverosimil.  

– Ai ales-o având un anume interes, să nu-mi spui 
altceva, punctă locotenentul fără milă, spunând lucrurilor pe 
șleau. 

– Și Securitatea poate fi dezbinată? 
– Nu, interesul lor era focusat pe două direcții, victoria 

democrației ori menținerea tiraniei, în ambele cazuri rămâneau 
imaculați, încheie locotenentul hotărât să renunțe pe viitor la 
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orice comentarii politice, indiferent de cât o să-l mai mănânce 
limba. Cine știe care o să-l toarne, se gândi îngrijorat.  

            Un alt ofițer preocupat de studierea metodelor 
securiștilor în scopul manipulării mulțimilor, se lansă într-o 
analiză pretins filozofică. 

– Bănuiesc că arestarea lui Schipor chiar de către ..ai 
lui”, este contrabalansată de vreo șmecherie de culise. 

– Poate vrei să spui că au comis acea „șmecherie” și 
pentru a îndepărta atenția spre altă direcție, au făcut o faptă pe 
gustul revoluționarilor, doar ne-am prins că așa funcționează 
lucrurile. 

– Depinde cum răsucești problema, dar ce ne spui? 
– Măi, cred că se continuă cu distrugerea unor 

documente, după „modelul” deja cunoscut, cel din poligonul 
Ceala! 

– Imposibil așa ceva, doar au demonstrat loialitate! 
– Dacă ceea ce am văzut cu ochii mei nu este realitatea, 

atunci cel puțin interpretarea are un sâmbure de adevăr!  
– Și cu ce scop vor să le distrugă? 
– Din ordinul șefului lor, și mai mult de atât, pentru a nu 

ajunge pe mâna noii conduceri. 

Înapoierea blindatelor de la Gai 

Începând cu ora patru, patru și jumătate, la obiectivele 
avute în grija armatei se petrec unele lucruri la care nu s-a 
așteptat nimeni. Unitatea din Gai, care asigurase până la acea 
dată asistență tehnică celor trei blindate de sub comanda 
căpitanului Piscu, a raportat la Cetate situația și s-a convenit 
încetarea misiunii acestora, urmând să revină la unitatea lor.  

Pe drum, s-a produs o explozie a unui pneu al blindatului 
condus de către soldatul mecanic-conductor, care speriat, 
neavând cunoștințele necesare în acea situație, s-a oprit, 
coborând din autovehicul. Bineînțeles că și celelalte trei au 
făcut același lucru.  
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– N-ai nicio grijă, poți ajunge în cazarmă după ce 
pornești instalația de umflarea automată a pneurilor, uite așa, 
spuse unul dintre maiștri militari răsucind butonul necesar.  

Soldații au fost instruiți doar în conducerea blindatelor, 
timpul nepermițând mai mult, pentru că începuse revoluția. 
După acest mărunt incident, s-a continuat deplasarea spre 
cazarmă. 

– N-aș spune că am emoții, pentru că faptele s-au 
petrecut cu trei zile în urmă, spuse căpitanul cu gândul la 
misiunea prin care trebuia să despresureze podul „Decebal”. 

– Am scăpat oare de ce era mai rău? se întrebă maistrul-
militar cu gândul la ceea ce a făcut el atunci pentru a nu merge 
la misiune. A forțat „nota” și probabil nu va afla nimeni despre 
asta, spera acesta. 

Au ajuns în cazarmă și, în scurt timp au aflat că de fapt, 
podul nu a fost „cucerit” de nimeni, dar că artileria antitanc a 
fost în fierbere pentru a respinge atacul unor blindate 
necunoscute, care nu au mai venit. 

Căpitanului Piscu îi căzu „fisa”, deși nu cunoștea ora la 
care se făceau acele pregătiri, probabil în preajma primirii 
misiunii de la generalul Pușkin, și bănuia că operaţiunea era 
împotriva blindatelor cu care plecase el în misiune. Se gândea 
la faptul că au scăpat cu bine, și asta îi era de ajuns. Că, vorba 
românului, „fiecare rău spre bine”. 

Cei buni și cei răi 

Se cobora încet întunericul, timp în care orașul este 
supus din nou diversiunii focurilor de armă. Zona Fortuna, care 
nu a dus lipsă de confruntări armate pe tot parcursul mișcărilor 
populare, este din nou martoră la ceea ce se cheamă lupta între 
facțiuni, practic necunoscute nimănui. Se acuzau reciproc de 
vini imaginare și cereau populației să fie recunoscuți „ca cei 
buni”, iar pe ceilalți să-i eticheteze „ca cei răi”.  
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Se primește la Grupă o informație telefonică mai amplă 
despre cartierele implicate. 

– La Fortuna unde întoarce tramvaiul, pe bulevardul 
Aurel Vlaicu în imediata apropiere a Combinatului de 
Prelucrarea Lemnului și pe strada Livezilor 52, se trag rafale 
de arme automate, anunță maiorul Samir, destul de nemulțumit 
că dă asemenea vești proaste. 

Grupa mai primește o informație de la maiorul Barneș, 
că la Fabrica de Nutrețuri Combinate s-a executat foc dinspre 
șosea, dar fără ca cineva să fie rănit.  

Grupa trimite două patrule pentru a scotoci zonele vizate 
și eventual să anihileze adversarul. 

 
În altă zonă, respectiv la Inspectorat, sunt solicitate 

blindate pentru întărirea siguranței.  
Căpitanul Grosu, Comandantul Companiei 2 Infanterie, 

trimis de Gupa Operativă, s-a prezentat cu 2 TAB-uri, 
dispunându-le în apărare pe laturile clădirii, iar militarii 
grupelor, infanteriștii, au luat poziție de tragere, desfășurați 
„Pentru Luptă” pe asfalt între cele două blindate. Sunt asigurați 
că de aici nu vor pleca în curând, ocupându-se în special cu 
cercetarea împrejurimilor, inclusiv prin patrule trimise pe toate 
direcțiile punctelor cardinale. 

 
Veștile serii poartă o amprentă asemănătoare zilelor 

fierbinți de după 23 decembrie. Sunt implicate persoane a căror 
identitate nu poate fi stabilită. Grupa este anunțată telefonic de 
către soția maiorului Rareș. 

– Pe strada Aleșdului, în zona blocului 231 a fost găsit 
un cetățean de aproximativ 40 de ani, înjunghiat!  

Un alt telefon anunță ceva asemănător. 
– Am capturat un individ, care nu a opus rezistență, 

predându-se, este plin de sânge și refuză să discute cu noi, cere 
prezența autorităților! 

– În ce zonă s-a întâmplat asta? întreabă ofițerul de la 
Grupă. 
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– Pe strada Aleșdului!  
Ofițerului i se confirmă faptul că este vorba de aceeași 

persoană, doar descrierea era diferită. Având în vedere că 
persoanele capturate trebuiau predate la Inspectorat, a trimis o 
echipă de doi militari cu un ARO de la Cetate. Era seara, cu 
puțin înainte de ora șapte.  

 
Săcel își intrase din nou în rol, trecând la verificarea 

obiectivelor avute în paza Gărzii, împreună cu doi ofițeri din 
Grupa Operativă, maiorul Dinar și căpitanul Olăcan, 
transmisionistul, ambii făcând parte din Regimentul ce se 
înființa la război.Ziua se termină cu primirea rapoartelor de la 
toate obiectivele avute în grija armatei din Cetate. Singurul 
care nu a răspuns a fost Fabrica de Nutrețuri Combinate, la 
care s-a trimis imediat o patrulă pe TAB, astfel că înainte de 
miezul nopții totul s-a liniștit.  
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VINERI, 29 DECEMBRIE  

Noi responsabilități  

Noaptea a decurs în deplină liniște, majoritatea 
efectivelor reușind să se odihnească aproape după tipicul uitat 
dinaintea primei alarme.  

Dimineața, Grupa Operativă a luat legătura telefonică cu 
toate obiectivele din oraș, aflate sub protecția armatei, 
constatându-se că după miezul nopții nu s-au executat focuri 
de armă. Cu toate acestea, subunitățile aflate în apărare la 
aeroport au fost în permanență în stare de alarmă aeriană, dată 
de Divizia Antiaeriană Timișoara.  

Alarmele primite fără o motivație reală, le-au dat de 
gândit celor de la Bateria Aeroport, dar concluzia ducea la 
același rezultat, scopul acestora fiind doar antrenarea 
militarilor, repeta cu amărăciune cineva revoltat.  

Ca urmare a intrării pe făgașul normal a situației din 
municipiu și a schimbării priorităților privind apărarea 
obiectivelor, la Statul Major a Cetății se lucrează de zor la 
materializarea pe hartă a noii concepții privind dispunerea și 
misiunile unității. 

– Aici rămâne căpitanul Valer cu detașamentul său, nu 
retragem nimic, preciză căpitanul Meterez operatorului de la 
Pregătirea de Luptă.  

Împreună cu maiorul Murad a analizat noua situație, 
stabilindu-se locul și rolul fiecărei subunități. În acest context, 
aeroportul avea aceeași prioritate „zero”, era poarta de intrare a 
eventualului adversar, în eventualitatea unei intervenții armate. 
În discuțiile avute nu s-au făcut precizări clare privind 
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entitățile care se puteau implica într-o agresiune, dar s-au făcut 
presupuneri, mai mult sau mai puțin realiste.  

– Din cele auzite, cei cu misiuni de culegere a 
informațiilor erau informați că la frontiere în special în vest-
sud-vest, dar și în estul țării, erau masate forțe speciale, atât a 
occidentalilor, cât și a vecinilor noștri de la est, rușii, a afirmat 
Comandantul, la fel de îngrijorat de situație ca pe timpul 
înapoierii de la Timișoara, în 22 decembrie. 

– Fără să vă contrazic, eu mă tem mai mult de cei aflați 
deja pe teritoriul țării, își prezentă Meterez părerea, știind câte 
ceva despre subiect, încă de pe când era în anturajul celor de la 
Consiliu. 

– De acord, să fim atenți la evoluția situației, ținând cont 
de gradul de periculozitate, dar și de proximitatea celorlalte 
elemente ce încearcă să ne paralizeze din interior! 

Murad, ca orice comandant, gândea și acționa după 
regulile cunoscute. Asculta toate părerile bune sau mai puțin 
reușite pentru ca apoi să dea ordinul în cunoștință de cauză. 
Procedând așa, în principiu, hotărârile puteau oferi cea mai 
bună soluție cu cele mai puține pierderi umane și materiale. 
Ceea ce era chiar scopul urmărit. 

– Urgența a doua, ca să spunem așa, ar fi Poșta și tot ce 
aparține de legăturile telefonice, reveni Meterez la subiectul în 
discuție, cerând întărirea forțelor. 

– Rămâne hotărât, materializați pe hartă!  
S-a întocmit harta cu măsurile și responsabilitățile pentru 

perioada 30 decembrie – 4 ianuarie. 
 
După ora prânzului, din ordinul căpitanului Meterez se 

retrag forțele de la obiective, cu excepția Detașamentului de la 
aeroport, dar și a subunităților ce apără Combinatul Chimic, 
Consiliul, Poșta, Uzina Electrică și Spitalul Județean.  

Cu puțin după ora 14.30, Grupa primește situația cu 
efectivele și tehnica rămase pe obiective. 

– La aeroport dispunem de 8 TAB-uri, 10 tancuri, 1 
autocamion SR-114, 1 TABC, 1auto-atelier, iar ca efective 16 
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ofițeri, 4 maiștri militari, 20 subofițeri și 204 gradați-soldați, 
raportează căpitanul Valer, întrebându-se dacă acele efective 
își mai justifică prezența acolo. 

– Combinatul Chimic are pentru siguranța proprie 2 
ofițeri, 2 subofițeri și 28 gradați-soldați, iar pentru cele trei 
mese calde s-a implicat cantina proprie. Ca tehnică avem 1 
TAB și 1 autoatelier!  

Ailiesei era în elementul său înconjurat de acele instalații 
prin care probabil se mai găsea amoniac sau alte chimicale, 
sperând că nu va fi nevoit vreodată să lupte ca infanterist, 
preferând masca contra gazelor în aer viciat. 

De la celelalte obiective Grupa a retras forțele principale, 
lăsând efective doar pentru asigurarea pazei.  

 
Începea să se întunece, ziua calendaristică era una din 

acelea scurte și, având în vedere noaptea anterioară atât de 
liniștită, nimeni nu se mai gândea la tulburări. Militarii de la 
aeroport se organizaseră pentru a servi masa, timp în care 
jumătate din efective plecase de pe poziții, iar la posturile din 
imediata apropiere a turnului de control și hangare se 
ridicaseră inclusiv santinelele. Dar, parcă cineva din exterior 
care urmărise activitățile în curs de desfășurare și constatase 
slăbirea vigilenței, a hotărât să preia inițiativa. 

Astfel, aeroportul a fost atacat din direcția nord-nord-est, 
chiar la postul 8, unde, spre norocul tuturor, santinelele erau 
dublate și au putut riposta instantaneu cu o mai mare putere de 
foc. De asemenea, s-a executat foc din pădurea Ceala, asupra 
Secției de Carotaj, probabil cu scopul de a îndrepta atenția spre 
o altă direcție și să se acționeze cu majoritatea forțelor pe 
cealaltă. Totul se rezuma la alegerea corectă a obiectivului, iar 
Valer, folosind criteriul periculozității, a hotărât să intervină pe 
direcția a doua, pentru că teroriștii erau mai aproape de Punctul 
de comandă a aeroportului și intuia că din acea direcție vor 
acționa forțe mai puternice. Pe de altă parte, pe cealaltă 
direcție, obligatoriu se dublau santinelele în caz de pericol, 
ceea ce îi dădea siguranța că le va ține piept. Subunitatea de 
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Intervenție i-a oferit lui Valer un tablou demn de aprecieri, 
când aceasta se aduna din mers, pe măsură ce se îndrepta pe 
direcția în care era comandantul ei, abandonând gamelele cu 
sau fără mâncare și având grijă de a încărca armamentul. S-au 
desfășurat „Pentru Luptă”, comenzile strigate îndemnându-i 
spre Secția de Carotaj și ieșirea spre șosea.  

La ieșirea lângă șosea soldații au fost surprinși de 
luminile unui autovehicul ce se deplasa cu viteză dinspre oraș 
și s-au aruncat pe burtă ochind și executând foc intens spre 
acesta. Era un TAB care la auzul păcăniturilor pe blindaj, a 
frânat lung, oprindu-se la câțiva metri de linia de trăgători, și 
din acesta a coborât un ofițer care a schimbat câteva replici cu 
militarii. 

– Măi, voi nu ați fost anunțați că venim? 
– Nici vorbă, noi credeam că ne atacați! S-au observat 

focuri de armă dinspre pădurea Ceala și interveneam pentru a 
le interzice apropierea! 

– Din nou, aceeași tactică diversionistă inconfundabilă, 
încheie ofițerul. 

– Acum cred că atacatorii dinspre pădure s-au lecuit! 
Sosirea noastră i-a determinat s-o șteargă, mirându-se de 
„eficacitatea” sosirii unui blindat la fața locului cu atâta 
promptitudine! 

– N-ar trebui să scotocim zona? Poate îi capturăm! 
– Dacă bine mă gândesc, ei nu au fost acolo nicio clipă, 

doar au programat dispozitivele și au plecat! Probabil că-și râd 
în sinea lor, de farsa ce v-au făcut-o! 

S-a încetat alarma, iar trupa a trecut la servirea mesei de 
seară, lăsând pe mai târziu curățirea armamentului și 
binemeritata odihnă.  

 
Între timp, datorită relaxării situației la Inspectoratul de 

Miliție, o parte din forțele aflate acolo au fost retrase în 
cazarmă. Astfel, Bateria 2 Artilerie sosind în cazarmă, 
primește misiunea ca pentru următoarea perioadă de o 
săptămână, să apere latura de est-sud-est a Cetății pe biută, 
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deasupra depozitului de lemne și parcul auto. Această direcție 
era cea mai sensibilă, datorită câmpului descoperit, a podului 
dinspre Micălaca pe care puteau aflui forțe ostile, precum și a 
șoselei Aradul-Nou-Cetate, care necesita o supraveghere 
permanentă. 

Locotenentul-colonel Stancu, omul atât de tracasat de 
nesfârșitele controale a armamentului și muniției, în special ale 
Securității și Miliției la care era trimis în perioada fierbinte a 
revoluției, când diversiunea devenise de nesuportat, se ocupa 
de artileria regimentului.  

Se trăgea peste tot în oraș, dar nu puteau fi identificați 
făptuitorii, iar presupunerile la toate eșaloanele armatei duceau 
la incriminarea armatei. 

– Ăștia trag unii în alții, se auzeau vocile unor cadre 
militare din conducerea armatei. 

– Asta este doar o presupunere, suntem manipulați, 
replicau cei de la trupe, fiind mai aproape de realitatea 
nemijlocită a câmpului tactic. 

Cu această realitate s-au confruntat, și nu pentru prima 
oară, artileriștii lui Stancu în acea noapte. A fost sunat de pe 
biute și, după câteva deplasări fără nici rezultat acolo, pe 
pozițiile soldaților, a ordonat să se observe terenul în 
continuare, iar dimineața vor verifica la fața locului cu ce s-au 
confruntat. 
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SÂMBĂTĂ, 30 DECEMBRIE  

Stricnina și teama lui Păulian 

Pentru perioada următoare, la Aeroport Plutonul 
Mitraliere din Compania 1 Infanterie a primit misiunea de a 
asigura paza Secției de Carotaj, precum și controlul auto din 
zonă. 

Subunitatea de Apărare Aeroport a fost în stare de 
alarmă pe tot parcursul nopții, dar fără a observa pe ecranele 
radiolocatoarelor sau în spațiul aerian vreo țintă. 

  
La controlul executat de Grupa de coordonare în 

perimetrul cazărmii, pe biute, după incidentele artileriștilor lui 
Stancu, de parcă diversioniștii ar fi auzit ordinele date, s-a 
instalat o liniște aproape nefirească, rapoartele la unison fiind 
că nu s-a constatat nimic deosebit. 

Maiorul Săcel, înapoindu-se din activitatea de control a 
posturilor de santinelă și a depozitului de muniție, îl găsește pe 
căpitanul Păulian în biroul comandantului, unde își făcea 
veacul din momentul când a fost înlocuit din serviciul de zi pe 
unitate. Părea foarte îngândurat așa cum stătea cu capul 
sprijinit în mâini și cu privirea pierdută. 

– Ți s-au înecat corăbiile? încercă Săcel să-l scoată din 
acea stare.  

Păulian era omul care găsea motive de a zâmbi din orice 
vedea în jurul său, așa cum îl știau cu toții, iar maiorul era 
contrariat de această schimbare. 

– Mi-e bine... n-am nimic!  
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Pe fața căpitanului apăru un zâmbet ușor forțat, care nu-l 
caracteriza, ferindu-și privirea. În mod sigur avea ceva pe 
suflet, dar nu se hotăra să vorbească, se gândi Săcel.  

– Paule, te știu un om deschis și sincer, ne-am cunoscut 
destul de bine pentru a-ți inspira încredere! 

În acea clipă, lui Săcel îi pică fisa. Din biroul 
comandantului tocmai ieșea Secretarul Comitetului de Partid, 
în momentul când el intra. S-a gândit că putea fi o legătură cu 
persoana în cauză. 

– Doar nu..., arătă Săcel cu degetul spre ușă, lăsând de 
înțeles la cine se referă.  

– Ba da, dădu din cap Păulian, înviorându-se. Avea 
încredere în maior. 

– Ceva nasol? Îl știu un om deosebit, își spuse părerea 
maiorul, dar dând din cap cu o privire neîncrezătoare spre 
căpitan. Încurajat, acesta își descărcă sufletul. 

– Știți noaptea de 22 spre 23, când Secretarul a motivat 
că este chemat la Consiliu?!  

– Da.., spuse telegrafic Săcel, amintindu-și de acel 
moment, când nu-l întrebase nimic. 

– Mi-a dat cheile și m-a rugat să am grijă de biroul său. 
I-am răspuns că nu se aude telefonul din biroul comandantului. 
M-a asigurat că nu asta dorește, ci să nu intre nimeni acolo! 

– Bine, dar nu înțeleg? A intrat cineva acolo? Și în fond 
nu avea nimic de ascuns! 

– Tocmai de asta am fost curios, dar m-a descoperit! 
Săcel era de acord că a fost curios, dar că a fost 

descoperit după atâtea zile, nu prea îi venea să creadă. Și apoi 
ce putea ascunde Secretarul atât de important? se întreba 
maiorul.  

– La naiba, ce ai vrut să descoperi?  
– Nu știam ce caut, dar ceva mă intriga! 
– Și ce ai găsit? 
– Era la vedere pe corpul de bibliotecă, în dreptul 

geamului trona o cutie metalică rotundă, în care se aflau două 
tablete de stricnină..., termină cu ezitare Păulian. 
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– De unde știi că era stricnină? Că aia, după cum am 
auzit, se administrează la câini...! spuse Săcel descumpănit de 
cele auzite. Îi trecea prin minte că da, putea fi otrăvită soția lui 
Previu, genistul sau și mai urât putea să-și administreze singură 
așa ceva. 

– Păi, l-am ajutat de multe ori pe unchiul meu, care era 
veterinar! 

Atunci și-a amintit Săcel că a fost anunțat de soția sa, 
Elana, despre soția lui Previu, care a intrat în panică în acea 
noapte de groază, când teroriștii trăgeau din hotel și de pe dig. 
Și că întrebată fiind ce a „luat”, aceasta a recunoscut că a 
înghițit stricnină. 

– Noi am discutat această problemă, dar nu ai dat 
amănunte atunci, spuse Săcel, privind cu neîncredere la 
Păulian. 

– Dar v-am auzit vorbind de stricnină și asta era 
important pentru a fi salvată! 

– Înțeleg că te-a intrigat faptul că acea otravă era acolo, 
apoi a dispărut! 

– N-am spus că a dispărut, încheie Păulian, lăsând loc de 
păreri contradictorii. 

– Nimeni nu are intenția să continue despre acest 
subiect, îl liniști maiorul pe căpitan, referindu-se la secretarul 
de partid. 

Săcel a înțeles că era cazul să închidă subiectul, 
trecându-l la „Întrebări fără răspuns”, ca majoritatea celor din 
acea revoluție ciudată. 

 
Harta cu misiunile pentru apărarea Consiliului, cea care 

a fost predată Primului-secretar Gunar de către maiorul Tunaru 
în ziua ieșirii subunităților pentru apărarea Consiliului, nu a 
putut fi recuperată, pentru că nu a mai fost găsită. 

Ca urmare, s-a întocmit și prezentat cadrelor cu funcții 
de răspundere din Cetate harta cu măsurile pentru perioada 
30.12.1989-04.01.1990, întocmită recent. 
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Bârfele pe tema hărții au îmbogățit panoplia 
necunoscutelor, ducând la paranoia unor persoane înclinate să 
creadă în orice informație. Ba că Securitatea ar fi subtilizat-o 
cu scopul de a incrimina armata de Genocid, sau chiar cei de la 
armată pentru a-și ascunde faptele. Nimeni nu a înțeles corect 
situația de atunci, că indiferent cine ar fi fost, a avut interesul 
de a trage o „carte câștigătoare”, neezitând să treacă peste orice 
obstacol. 

 
În seara zilei, la Uzina de Apă a fost rănit prin împușcare 

în picior, soldatul Floriță, din plutonul comandat de 
locotenentul Pașa. Militarul era în postul de santinelă de pe 
latura de est a perimetrului, o zonă neiluminată și cu mulți 
pomi fructiferi. Zgomotele unor agregate dintr-un asemenea 
loc nu permiteau ascultarea eventualelor încercări de 
apropierea unor persoane. De nenumărate ori soldatul s-a 
aruncat pe burtă la mișcările cu greu descoperite printre pomi, 
ceea ce l-a adus într-o stare de stres cu care nu s-a mai 
confruntat până atunci. La un moment dat, s-a auzit trosnetul 
unei crengi rupte și militarul a încărcat cu repeziciune, 
producând zgomotul specific al lovirii închizătorului armei de 
culata țevii, moment în care a auzit o împușcătură de dincolo 
de gard, fiind rănit și căzând pe partea stângă, fără a lăsa arma 
din mână, intenționând să răspundă cu foc. Atunci a observat o 
străfulgerare a luminii unei lanterne, mult spre dreapta pomilor 
și a tras o rafală în acea direcție. Locotenentul a strigat să 
înceteze tragerea, în timp ce alerga spre militarul căzut. L-a 
ajutat pe acesta să se ridice și l-a dus către clădirea din 
apropiere, unde i-a legat o batistă pe post de garou și, lăsându-l 
în grija caporalului, a fugit să dea telefon la Spital.  

Focul de armă a fost tras din perimetrul exterior, dar 
cercetarea terenului nu a dus la nicio concluzie privind autorul, 
doar câteva urme de pași. Restul nopții a decurs în liniște. 
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DUMINICĂ, 31 DECEMBRIE  

Cinstirea eroilor. Păreri împărțite 

Subunitatea Apărare aeroport a fost în stare de alarmă 
permanentă. Devenise de acum o simplă rutină activitatea de 
creștere a capacității de luptă, apoi revenirea la un calm 
aparent, artileriștii depășind la un moment dat pragul oboselii. 

S-au normalizat și relațiile cu Securitatea aeroportului, 
aceștia raliindu-se armatei, iar maiorul Groșan, Șeful Pregătirii 
de Luptă, readus în cazarmă, a ridicat din ordinul 
Comandantului, armamentul subunității de securitate-aeroport 
și a luat în primire cazarma acestora. 

 
Garda unității și-a reluat posturile de santinelă 

cunoscute, adăugându-se încă unul, doar pe timpul zilei, pe 
latura dinspre ștrand, iar Bateria 1 Artilerie-Cetate a trecut la 
apărare, deasupra porții nr. 2. 

 
Ca urmare a demersurilor făcute de maiorul Săcel către 

Ministerul Apărării Naționale, în ultima zi a anului s-a înscris 
în Ordin de Zi pe Unitate nr. 310/31.12.1989, avansarea la 
gradul de Sublocotenent post-mortem conform ordinului M.C. 
770/30.12.1989 emis de Ministerul Apărării Naționale, a 
următorilor: 

– Soldat Pușcău Adrian Victor; 
– Fruntaș Terist Almen Werner; 
– Soldat Terist Nicolcioiu Sorin; 
– Soldat Cosma Marius. 
Pentru maiorul Săcel a devenit o datorie de onoare acest 

demers, realizându-se o legătură de suflet cu familiile acestora. 



 

337 
 

Statul Major și lucrătorii Pregătirii de Luptă, întruniți 
într-o sală din Comandament, după ce au studiat aspectele 
rezultate în urma revoluției, le discută într-un cadru mai lejer, 
dorind să tragă concluziile cele mai corecte. A fost prezentată 
partea așa zis tehnică a problemei, apoi se trece la discuții 
libere, fiecare prezentând propriile concluzii, adică pe acelea 
care, deocamdată, nu erau admise de eșaloanele superioare.  

– Suntem de acord cu toții că numărul decedaților a fost 
în creștere după arestarea lui Tăbăcescu, spuse un ofițer din 
sală, fluturând o coală de hârtie despre care toți știau ce 
cuprindea. Era o statistică a celor care și-au jertfit viețile, 
cerută de Marele Stat Major, parte a Raportului privind 
Revoluția din Decembrie. Cei din sală aprobau afirmația cu 
vociferări mai mult sau mai puțin gălăgioase. 

– Bine, bine, dar pare absurd să credem că cineva 
intenționa să se răzbune, afirmă cu un patos nestăpânit și roșu 
la față, unul neavizat, care avea impresia că vorbitorii din sală 
băteau apropo la noua putere. 

– Nici eu nu cred asta, poziția celor la care te referi era 
destul de precară în acele momente, afirmă unul cunoscut că 
are rude în cadrul Securității.  

– Și așa-zisa răzbunare trebuia îndreptată spre noi, 
armata, nu împotriva populației, pentru că datorită nouă s-a 
legitimat mișcarea populară, spuse cu îndreptățită mândrie 
ofițerul cunoscut ca un personaj deosebit de calm.  

– Majoritatea dintre noi am fost derutați în acele zile, 
însă am înțeles cu toții că tot ce s-a întâmplat, s-a datorat unor 
structuri aparținând exclusiv vechiului sistem, afirmă Clucer 
plin de curaj, singurul tanchist mai tânăr din sală, considerat și 
cel mai bătăios. În acel moment, Comandantul este chemat la 
telefon și părăsește încăperea. 

Până atunci, cadrele au vorbit relativ liber, dar unii au 
tăcut, așteptând clipa când vor putea să abordeze mai deschis 
subiectele. Zator, analistul, atât de priceput în dedesubturile 
istoriei și politicii, apreciat enorm de majoritatea cadrelor, 
lansează o concluzie personală.  
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– Este cert că în acele zile se luptau două tabere, una pro 
și alta contra, unii ai sovieticilor, deci pro-Iscusitu, alta 
împotriva lui, dar prooccidentală! 

– Sper din suflet că în final se va alege tabăra potrivită, 
se auzi o voce timidă, care nu dorea să sprijine direct ideea 
dorită de majoritatea celor din sală. Afirmase cândva, nu 
demult, că preferă un capitalism mai uman, dar nu știa nici el 
ce putea să însemne asta. 

– Nu vă faceți iluzii asupra viitorului, „selecția” 
taberelor a fost pregătită cu mult timp înainte, vorbesc despre 
îndoctrinarea populației care a început încă din timpul lui 
Tăbăcescu... dar nu orchestrată de el! 

– Până și bancurile aveau deja o altă conotație, se 
aventură unul dintre observatorii mai fini al „folclorului” 
popular. Zator nu răspunse, continuându-și concluziile. 

– Sunt aproape convins de participarea unor structuri ale 
Serviciilor la pregătirea și ducerea la bun sfârșit a unor 
asemenea misiuni! 

– Acum înțeleg gafa generalului Malița, Ministrul 
Armatei instalat de Iscusitu, când a ordonat în direct la 
televiziune oprirea măcelului, el prefigura în minte scenariul 
învățat al apariției teroriștilor și asta când încă nu trecuseră la 
acțiune, deci după cum spuneam, știa ce urmează!  

– Chiar așa, m-am mirat despre ce măcel vorbea! 
– Interesant faptul că niciun moment nu au fost în 

pericol „emanații” revoluției, trăgându-se doar asupra 
populației și armatei! 

– Totuși, cine au fost teroriștii? Că asta nu se prea 
cunoaște, reveni tanchistul asupra problemei puse indirect în 
discuție mai devreme. 

– La prima vedere, putem să-i punem în aceeași oală, ca 
să mă exprim neacademic, pe așa zișii turiști cu susținătorii 
regimului și, bineînțeles, pe militarii și securiștii care au 
acționat la ordinul vechilor, dar și a noilor organe de putere! 
Într-un cuvânt, mă raliez la ideea existenței facțiunilor în 
ambele tabere! Și acțiunile oamenilor lui Guță și Galezu intră 
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în această categorie, spuse Zator, oprindu-se aici pentru a-i 
face curioși pe cei din sală, dar și pentru a-și acorda timpul de 
gândire necesar, dacă să mai continue.  

– Noi uităm că unele persoane din compunerea 
subunităților noastre de cercetare erau prevăzute în caz de 
tulburări să acționeze împotriva adversarului și, fără îndoială, 
comandanții s-au folosit de ei, astfel au fost încurajați să 
acționeze din proprie inițiativă și mai târziu, spuse cineva, dar 
lumea era preocupată cu asimilarea șuvoiului de informații, ca 
să mai dea importanță sau poate că nici nu au înțeles mesajul. 

Unul dintre ofițerii care a făcut parte cândva din 
structura Gărzilor Patriotice se gândea, la rândul său, dacă să 
intervină sau să tacă. Se avântă, trecând peste îndoieli. 

– Părerea mea este că unii dintre luptătorii Gărzilor, 
înarmați, au avut, la rândul lor asemenea misiuni!  

– Dar știm cu toții că au fost foarte puțini înarmați și 
aceștia au avut misiuni mai mult pentru apărarea Consiliului, 
interveni cineva în discuție. 

– Păi, nu este chiar așa, tocmai am primit datele cerute 
Gărzilor Patriotice cu numărul de participanți din județ pe toată 
perioada revoluției! Nu erau puțini, iar asta spune multe! 

– Să fim serioși! 
– Nu crezi? Numai luptătorii izolați au fost în număr de 

920, iar subunități scoase la misiuni au fost 16 plutoane! Ce 
părere aveți despre asta? întrebă cel care se ocupa de 
întocmirea materialului despre revoluție cerut de Marele Stat 
Major. 

– Dacă acele informații au fost date de către cei de la 
Gărzile Patriotice, atunci cred că sunt mari fraieri, se dau în 
vileag singuri...!  

– Ce vrei să spui cu asta? sări ca ars ofițerul care lucrase 
la Gărzi. Dar cel care scria despre revoluție îl ignoră. 

– Și asta doar pentru a scoate în evidență rolul și meritele 
lor în revoluție! Dar sunt sigur că și în scopul justificării 
consumului mare de muniție! Pur și simplu, recunosc indirect 
implicarea lor în reprimare! 
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– Mai degrabă înarmarea civililor a complicat lucrurile, 
spuse cineva, care a fost de față la distribuirea armelor în 
Consiliu. 

– Se pare că ați contribuit din plin la lista „teroriștilor”, 
așa că voi adăuga și alte entități! 

Cineva care a observat pe geam că vine ofițerul de 
Contrainformații l-a atenționat pe Zator, care imperturbabil 
continuă. 

– Nu avem de ce să ne mai temem de CI-ști, chiar ei și-
au dat seama în momentul când Securitatea a fost luată în 
subordinea armatei, dar să continui! 

– Tăbăcescu a învățat din experiența trecutului! A luat 
măsura înființării Formațiunilor de Rezistență, iar pericolul de 
la est l-a obligat să întărească Rețeaua 246, știți aia a Direcției 
de Informații a Armatei! Probabil că unii din această sală nu au 
cunoștință despre aceste structuri! 

– Bine, dar ele nu aveau rolul de a apăra interesele 
populației? Sau până la urmă, îmi dau seama că trebuiau să 
joace după muzica foștilor, dar și a noilor veniți, îi căzu fisa 
celui care a pus întrebarea. 

– Este ciudat ce am să vă spun, dar aceleași acțiuni 
teroriste au „servit” ambelor tabere, deopotrivă! Pare greu de 
digerat, dar gândiți-vă puțin și veți înțelege..., coborî vocea 
Zator, de parcă afirmația era mai puțin periculoasă așa.  

În sală parcă se adâncise liniștea și credeau că discuțiile 
se vor opri aici. Dar nu a fost așa. 

– Știi ce nu înțeleg eu? Cum de maiorul Bălan, care era 
contra revoluției, nu a repurtat vreun succes notabil? A pierdut 
toate bătăliile, dar și războiul, după dorința lui Vlasiu, dar și a 
noastră, a tuturor militarilor. 

– Păi, cred că și el, la rândul lui, a fost fraierit, dar de 
către cei din tabăra pro-revoluție, ricană Zator, referindu-se la 
diversiuni și întărind cele afirmate anterior.  

Atenționat că vine Comandantul, trecu la locul său, dând 
dovadă de disciplină. Printre ofițeri circula un zvon despre 
apariția unui curent de opinie privind relaxarea relațiilor dintre 
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comandanți și subordonați, într-un cuvânt, democratizarea 
armatei, ceea ce îi făcea suspicioși pe cei din sală. Nu se știa ce 
poziție avea șeful lor vis-a-vis de acest curent, în condițiile 
când devenise în ochii lor una dintre persoanele rigide, așa că 
se fereau de atitudinile tranșante.  
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NU MULT DUPĂ ACEEA... 

Politica lui Iscusitu 

În acel început de an ies la iveală tendințele cu iz 
comunist al regimului autodeclarat democratic, spre care se 
orientase de la bun început Iscusitu. S-a păstrat discreție în 
acest sens, pentru a feri noua putere de oprobiul unei părți a 
populației și, mai ales, datorită apropierii alegerilor care urmau 
să o legifereze. Din, deja obișnuință, cadrele militare din 
Cetate fac și desfac ițele politicii aflate în mâna lui Iscusitu și a 
acoliților noi, care s-au aciuit în preajma puterii în formare, 
predominând, totuși, vechea „gardă”. 

– Cred că lucrurile nu sunt așa cum se vorbește, începu 
discuția un ofițer mic de statură, referindu-se la orientarea lui 
Iscusitu în ce privește democrația. 

– Te contrazic, cred că nu ești pe fază! Între Graur și 
Iscusitu s-a încheiat o înțelegere, ca să spun așa, numită 
Tratatul Româno-Sovietic, prin care se cerea aprobarea rușilor 
pentru orice alianță cu Occidentul, bănuiesc că nu știai asta, 
răspunse sigur pe sine un alt ofițer. 

– Sincer, nu! Putea cineva să facă așa ceva, înrobindu-ne 
din nou?  

– Da, se pare că ajungem iar slugile lor, punctă acel alt 
ofițer fără menajamente și fără teamă, având în glas un năduf 
pe care-l stăpânea cu greu. 

– Nu am auzit așa ceva în alte țări! 
– Singura țară din vechiul sistem care a acceptat această 

clauză a fost România! Și, culmea, se pare că nu a fost obligat 
să o facă! 

– Dar nu s-a auzit nimic despre asta!  
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– Corect, probabil a fost o înțelegere tacită asupra 
acestui tratat! 

– Rușinos! Prin asta Iscusitu a lăsat să se înțeleagă fără 
să vrea, obediența față de Moscova!  

– Și, bineînțeles, continuarea căii de dezvoltare 
procomunistă! 

– Păi, a confirmat-o în presă, cred că pe 23 decembrie, 
atunci a vorbit despre protestele românilor, că erau împotriva 
lui Tăbăcescu și nu a ordinii socialiste! 

– A mai fost o acțiune discretă a lui Iscusitu, undeva, în 
27 decembrie, când a promis Șefului Ambasadei Sovietice la 
București că va ține seama de linia Moscovei...! 

– Da, și că va controla acțiunile politice de după 
revoluție, îl întrerupse unul dintre ofițeri, completându-l. Puțini 
dintre cei prezenți la discuție, au realizat pericolul grav ce 
rezulta din această afirmație, în principal cu privire la 
democrație și înființarea partidelor politice. Totuși, cineva și-a 
dat seama de implicațiile unei asemenea promisiuni. 

– Nu avem de unde ști ce înseamnă „opoziția”, dar sper 
să existe așa ceva cât mai curând!  

– Am suferit cu toții în anii de dictatură proletară pentru 
a mai dori prezența, sub o formă sau alta, a comunismului, 
îndrăzni cineva din cei neimplicați până atunci în discuție, 
simțind o eliberare de stresul gândurilor înăbușite. 

În sală plutea o dorință de libertate, dar puțini intuiau ce 
li se pregătea în culise. Nu era loc de îndoială, politica de 
urmat era tot cea veche, aveau de a face cu același comunism, 
dar cu mască, aparent mai umană.  

Golaniada 

Părea imposibil ca lucrurile să evolueze pe făgașul 
imprimat de noua conducere a țării, de aservire a propriilor 
interese Moscovei, acest trend creând o nemulțumire generală 
în rândul populației privind evoluția vieții politice. Lumea a 
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înțeles foarte repede că puterea se folosea de toate pârghiile 
existente pentru a păstra vechile structuri ale statului, iar 
vechea clasă politică încerca să se facă indispensabilă noilor 
structuri, fapt înțeles ca o realitate istorică, nici una din clasele 
conducătoare nu a renunțat de bunăvoie în decursul istoriei la 
avantajele sale. Protestele s-au declanșat în a treia decadă a 
lunii aprilie și au durat 53 de zile, până la mijlocul lunii iunie, 
cu participarea a 50000 de oameni, și a fost de departe cea mai 
mare manifestație anticomunistă. Iscusitu a folosit cu dispreț la 
adresa lor apelativul de „golan” în momentul când au ocupat 
Piața Universității, ei fiind etichetați ca participanți la 
fenomenul „Golaniada”. Până în preajma zilei de 13 iunie s-au 
încercat diverse acțiuni de îndepărtare a manifestanților din 
piață, dar toate au eșuat lamentabil, până când Iscusitu, la acea 
dată exasperat că se apropiau alegerile, a folosit o manevră 
perfidă de pedepsire a acestora. 

Ordinul primit de Ministrul de Interne Chiu a fost 
transmis Șefului Poliției Capitalei, care, punând în mișcare 
forțele subordonate, au reușit destrămarea taberei „golanilor”, 
folosind bastoanele, gazele lacrimogene și dubele, trecând la 
anchetarea acestora. În scopul condamnării celor arestați, s-au 
creat scenarii ce se voiau verosimile, printre acestea fiind 
răsturnarea și incendierea unor autobuze ale Ministerului de 
Interne chiar de către forțele proprii. Chemarea minerilor 
pentru „salvarea” democrației, asmuțirea gloatei împotriva 
populației capitalei, ordinea bâtei, bătăile și teroarea au scăpat 
de sub orice control și au însângerat zilele de 14 și 15 iunie. De 
parcă nu ar fi fost de-ajuns, în 14, la ora 11.00, Iscusitu a reușit 
să instige populația la denunțarea oponenților ca elemente 
fasciste, legionare, acest fapt având ca rezultat trimiterea în 
brațele minerilor, de către cei aflați pe marginea trotuarelor a 
unor oameni necunoscuți lor, scuipându-i și lovindu-i și care 
au fost bătuți bestial de către mineri. S-a ajuns până acolo încât 
nici femeile gravide nu au fost cruțate, când oamenii „de bine” 
credeau că acestea fac parte din rândul „golanilor”, iar tinerii 
cu trăsături intelectuale, ochelariștii și bărboșii deveneau 
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imediat victime. Cea mai ciudată și perfidă acțiune a lui 
Iscusitu a fost aducerea mulțumirilor către minerii cu sau fără 
lămpașe, pentru contribuția la noua ordine în viața cetățenilor 
Bucureștiului. Din culisele serviciilor secrete s-a aflat că la 
reprimarea populației au fost folosite parte din forțele Spetnaz, 
a căror efective nu s-au diminuat în această perioadă și care 
păreau să fie garanția menținerii la putere a oamenilor agreați 
de Graur, marele reformator al socialismului din Rusia.  

Reglarea conturilor. Jertfa 

Primele zile ale începutului de an au adus o detensionare 
a revoltei apărute în Penitenciarul Arad, la a cărui înăbușire se 
discuta pe la colțuri. Urma să aibă o contribuție și armata din 
Cetate. Spre satisfacția tuturor, promisiunile noii Conduceri au 
fost puse în aplicare, astfel că, la data de 4 ianuarie, prin 
Decret, cu excepția a patru persoane, toți ceilalți au fost 
eliberați, ceea ce a adus liniște în rândul militarilor. 

 
În urma evenimentelor derulate atunci, la sfârșit de 

decembrie, o mulțime de acțiuni au purtat amprenta suspiciunii 
atât din partea celor de la Interne, dar și a armatei, în egală 
măsură. Căpitanul Olăcan, transmisionistul, ferm convins de 
corectitudinea cu care a răspuns la ordinele primite, nu s-a 
așteptat nicio clipă la reproșuri din partea cuiva. Cu toate 
acestea, începând cu primele zile ale noului an, a fost apelat 
telefonic în mai multe rânduri, dar apelantul nu i-a adresat 
niciun cuvânt.  

Nu și-a făcut probleme, crezând că este vorba despre o 
conexiune greșită, lucru care se petrecea destul de frecvent. 

A trecut o perioadă relativ scurtă de la aceste tatonări, 
pentru ca, spre a doua decadă a lunii ianuarie, să pornească o 
avalanșă de telefoane, de această dată cu amenințări la adresa 
lui și a familiei acestuia.  

– Ce ai făcut la revoluție, crezi că vei scăpa?  
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Apelantul nu s-a prezentat, iar vocea era plină de ură și 
amenințătoare.  

– Cine ești? Prezintă-te! De unde știi numărul meu? 
încerca Olăcan să-și dea seama cu cine are de a face. Șocul 
suferit de căpitan a fost profund, acesta nu reușea să-și dea 
seama cum să procedeze. Dacă până atunci s-a bucurat alături 
de familia sa de schimbarea datorată revoluției, dintr-o dată, s-
a trezit sub amenințarea unui trecut despre care nimeni nu a 
avut explicații logice, el fiind convins că și-a făcut doar 
datoria. După doar câteva ore, în după amiaza zilei a fost 
auzită aceeași voce. 

– Știm multe despre tine și fii sigur că nu o să scapi!  
Tonul era ceva mai calm, dar dominat de persuasiune, 

avea o siguranță disimulată, individul părea mai orientat în 
atitudine și vocabular, de parcă s-ar fi sfătuit cu cineva pentru a 
mări tensiunea psihică.  

– Aș vrea să discut cu voi..., reuși Olăcan să pronunțe, 
când un declic l-a făcut să renunțe. 

Au continuat amenințările o perioadă îndelungată, 
crescând tensiunea în viața ofițerului, acesta temându-se mai 
ales pentru familia sa. Din păcate, deznodământul a venit după 
un timp ca urmare a stresului punând capăt vieții unui ofițer 
dedicat cauzei acestui popor, care, la fel ca mulți alții, a căzut 
pradă dezinformării, devenind o victimă a acesteia.  

Comitetul de Acțiune 
pentru Democratizarea Armatei 

Luna ianuarie și începutul lui februarie a constituit o 
perioadă marcată de preocupările unor cadre active ale armatei 
de a „democratiza” sistemul și, în mod special, de a-l depolitiza. 
De asemenea, Comitetul, care s-a înființat la scurt timp, a cerut 
cu insistență găsirea și condamnarea cadrelor militare ce s-au 
făcut vinovate de reprimarea manifestanților, prin ordinele 
aberante date în special înainte de fuga lui Tăbăcescu.  
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Se urmărea, printre altele, ca schimbarea să fie precedată 
de o revoluție anticomunistă, o propunere greu de asimilat de 
Iscusitu și ai lui, care doreau doar o cosmetizare a societății.  

Conducerea F.S.N.-ului a intrat în alertă considerând ca 
inadmisibilă această tendință, dar luând, totuși, măsuri pentru 
înlăturarea unor generali care au fost reactivați începând cu 
ziua de 26 decembrie, în frunte cu Malița, omul preferat de ruși 
și care le-a servit acestora interesele. 

S-a purtat o discuție cu inițiatorii înființării C.A.D.A., 
condusă de prim-ministrul Petran, secondat de vicele Ghiocan, în 
urma căreia cei doi au constatat că înlocuirea Ministrului Apărării 
devine o necesitate, mai ales în condițiile când acest lucru 
coincidea cu dorința celor din ierarhii, chiar le venea ca o mănușă.  

Ca urmare, după numai cinci zile, Malița a fost trecut în 
rezervă și numit de către Iscusitu generalul Stavici, prietenul 
din perioada tinereții al acestuia. Comitetul de Democratizare a 
fost pus în situația de a-și exprima părerea că alegerea a fost 
una nefericită, deoarece Stavici a fost un membru al elitei 
militare tăbăciste și a fost implicat grav în represiunea de la 
Timișoara.  

C.A.D.A. nu excludea, la acea vreme, ca Stavici să fi 
fost acolo la armată omul de încredere al Securității. În scopul 
asigurării unui control asupra noului organism apărut în sfera 
armatei, conducerea F.S.N.-ului a aprobat propunerea de 
folosire a unor cadre oponente prin înfiltrarea acestora în 
rândurile sale. Cei de la vârfurile ierarhiei, foarte conservatori, 
și-au folosit uneltele supuse în scopul de a-și păstra poziția și 
puterea.  

Lupta celor din Comitetul de Democratizare a fost una 
disproporționată, în primul rând datorită acțiunii cu viclenie 
din interior și, cu toate acestea, unele din doleanțele lor au fost 
îndeplinite. În cele din urmă, în luna aprilie 1991 generalul 
Stavici a fost debarcat de la conducerea Ministerului, purtând 
în amintirea unei bune părți a societății și chiar o parte din 
cadrele militare o imagine de reformator, atât de iscusită a fost 
legendarea acestuia de către cei interesați.  



 

348 
 

După cum părerea celor de la conducerea armatei a fost 
una de opoziție, majoritatea cadrelor chiar din rândul celor care 
simpatizau cu așa-zișii puciști, au fost deturnate de la dorința de 
schimbare. Urmărind cu teamă pericolul de a-și pierde „pâinea” și 
aderând la poziția șefilor de la nivelurile superioare, aceștia au 
slăbit poziția Comitetului, ceea ce a dus la desființarea acestuia, 
urmată de măsuri dure. Ceva s-a schimbat totuși, în timp.  

Cu Zator despre dilema 
revoltă populară / revoluție 

Sala Tactică din Cetate, având o suprafață mare, a fost 
destinată lucrului la documentele de Stat Major, care urma să 
fie trimise alături de „Istoricul Revoluției”, la Marele Stat 
Major. Bucuria era mare, ofițerii așteptau de mult o asemenea 
ocazie și erau nerăbdători să „foarfece” istoria recentă, pentru a 
găsi răspunsuri la întrebările lor.  

Cu atât mai mult cu cât Zator cu ai săi, care au reușit să 
incite imaginația celor din Grupa Operativă în zilele 
premergătoare pornirii manifestațiilor, erau gata de a împărtăși 
cunoștințele lor și altora, iar cu această ocazie să facă și un 
exercițiu de retorică. 

State aruncă zarurile, provocându-l pe Zator, care, de 
altfel, nu avea de gând să se lase prea mult rugat. 

– Cred că rușii, după părerea multora, au dorit să 
pornească tulburările în special din estul țării, el gândindu-se la 
faptul că nemulțumirile au început inițial în Moldova. 
Considera zona mai ușor de abordat din afara graniței, dar, în 
subconștient, acorda un atu realităților petrecute la Timișoara, 
știind că acest lucru lăsa loc de interpretări. 

– Și eu sunt de acord..., sări moldoveanul sprijinind 
ideea favorabilă confraților săi. 

– Stai, stai, nici vorbă, părerea chiar și a unui 
necunoscător duce la concluzia că în Transilvania și, în special 
în Banat, condițiile erau mai favorabile, intră în rolul său Zator. 
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– Fie cum zici tu, poate că ai dreptate, cedă State în 
ideea că lămuririle erau absolut necesare. 

– Am să argumentez! În vestul țării oamenii duceau o 
viață mai bună, datorită zonei bogate în care trăiau, dar și 
interesului pentru asigurarea unei vieți îmbelșugate, acest ultim 
scop derivând din educația cu influențe vestice accentuate în 
spiritul muncii!  

– Sunt de partea lor, se iți ardeleanul neaoș, zgârcit cu 
explicațiile, considerând suficient cât a vorbit, că doar știau toți 
ce voia el să spună. 

– Contactul prin mai multe mijloace de informare cu 
vesticii, inclusiv prin bișniță, a dus la deschiderea perspectivei 
spre lumea largă, în plus proliferarea cultelor religioase, a dus 
și ea la noi orizonturi și, să nu uităm că, în Banat era un 
adevărat conglomerat de naționalități, iar diversificarea aduce 
cu ea o îmbogățire a vieții în toate domeniile! 

– Și, deci, în vest, situația nu ajunsese atât de gravă ca în 
restul țării, folosi Tarța acest prilej ca să intre în vârtejul ce se 
anunța amenințător. 

– În aparență, da, poate pentru că Banatul ducea o viață 
mai blândă, ca să zic așa, asta și datorită nivelului de trai ceva 
mai ridicat, răspunse Zator, așezându-se mai comod pe scaun. 

– Începeți să mă zăpăciți, păi cum vine asta, revoltele 
apar acolo unde viața e mai bună? se trezi tânărul atotștiutor să 
ceară explicații.  

– Pare de neînțeles, dar așa este! 
Apoi Zator continuă să captiveze asistența cu lămurirea 

cazului. 
– Rușii ne-au tras clapa, ei doreau să atragă atenția 

Securității și Serviciilor secrete către zona Moldovei, apoi să 
tulbure situația la Timișoara, de unde Serviciile fuseseră 
dirijate spre Iași! În acest fel, puteau acționa nestânjeniți în 
Banat, mai ales că se ivise și nemulțumirea unor mici grupuri 
din jurul pastorului Koszteş, care trebuia exploatată! 
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– Să nu uităm că rușii au avut înțelegeri și cu vecinii 
noștri, sârbii și ungurii, cu scopul destabilizării, adăugă State. 
Lui Tarța îi căzu fisa și puse o întrebare. 

– Să înțeleg că populația era receptivă la provocări și 
dispusă la acțiune?  

State dădu afirmativ din cap, privind apoi spre Zator. 
– Nemulțumirile nu erau de dată recentă, aveau rădăcini 

prea vechi ca să credem că doar provocările le-au deschis 
gustul pentru libertate. Trebuia, totuși, o scânteie pentru a 
acționa!  

– Tocmai pe asta s-au bazat serviciile țărilor vecine, să-i 
facă pe români să înțeleagă că a sosit ziua când frica trebuia să 
dispară!  

– Vrei să spui că populația a fost manevrată pentru a 
acționa? spuse cineva din sală, repetând întrebarea lui Tarța 
mai direct și cu alte cuvinte. 

– La prima vedere nu a fost așa, dar, ulterior faptele au 
demonstrat realitatea! Părea la început că spontaneitatea a 
caracterizat primele mișcări de stradă, dar îndoielile nu au 
întârziat să apară, afirmă cu convingere Zator, punându-i pe 
gânduri.  

Se așternu, pentru moment, o clipă de liniște, era 
necesară „rumegarea” unor concluzii și înțelegerea situației de 
atunci. Brusc, tânărul atotștiutor, care avea mereu ceva cu 
serviciile secrete lansă întrebarea. 

– Mereu vorbim de ruși, dar nu spunem pe șleau care 
dintre ei au acționat direct asupra noastră! Nu putem lămuri 
această nebuloasă? 

– După părerea mea, Serviciile secrete ale armatei 
rusești, Spetsnaz, conduse direct de GRU, au fost principalul 
element antrenat în provocări și acțiuni directe împotriva 
armatei, securității și populației, într-un cuvânt, în diversiune, 
răspunse State convins de noutatea numelui acelui serviciu 
secret legat direct de revoluția decembristă. 

– Prin înțelegerile cu Serviciile americane, respectiv 
C.I.A., cu cele ungurești și sârbești, dar și altele, care au 
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acționat la rândul lor, fiecare contribuind cu ceea ce a pregătit 
conform planului dinainte stabilit! Ungurii au asigurat 
armamentul transfugilor români instruiți în taberele de 
instrucție, cele sârbești au contribuit cu efectivele existente în 
țară la noi! Un lucru interesant a fost că rușii au cerut ca toate 
acțiunile să se desfășoare după tipicul lor, faptele să decurgă 
așa cum vor ei, dar știm acum că toți au fost implicați, veni 
Zator cu aceste precizări cu efect de bombă. 

– Apropo, am auzit că asemenea tabere de instrucție erau 
și în Austria, de fapt, ungurii și austriecii pregăteau mercenari, 
completă tânărul atotștiutor. 

– Ăștia nu veneau să facă bișniță, erau înarmați inclusiv 
cu explozivi și, după cum am constatat pe propria piele, aveau 
ordin să deschidă focul asupra populației, să acționeze cu 
violență și să o provoace prin orice mijloace, adăugă cineva 
din sală. 

– Și când te gândești că planul a fost discutat pe teritoriul 
nostru, aproape de Iași și se pare că sub privirile neputincioase 
ale Securității, reveni atotștiutorul. 

– Sau poate îngăduitoare, interveni, oarecum acuzator, 
cineva din sală. 

– După mine, da, pentru că înainte de inflamarea 
situației, șefii de la nivel înalt a Securității au avut o întâlnire 
pe tema poziției de adoptat în zilele care urmau! Hotărârea era 
deja luată de către șefii aflați din acel moment de partea opusă 
baricadei lui Tăbăcescu, veni Zator cu cea mai zguduitoare 
informație, lăsând sala mută. În cele din urmă, veni concluzia 
mult așteptată de toți, care le va lăsa un gust amar probabil 
pentru mult timp. 

– În acest caz nu putem vorbi de revoluție, eventual doar 
de un amestec a țărilor cu implicarea serviciilor secrete 
amintite în înlăturarea lui Tăbăcescu și trecerea la o nouă 
formă de guvernare, așa zis democratică! Sau mă înșel? spuse 
uimit Tarța.  

– Am fi vrut noi, dar este evident că poporului nu i se va 
permite trecerea la o democrație reală, și asta pentru că „cei de 
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sus” nu se gândesc să cedeze puterea! De fapt, nici Graur nu a 
dorit vreodată să desființeze socialismul, a intenționat doar să-l 
facă mai ușor de suportat, cu ceva democrație în el! Dar, între 
noi fie spus, a scăpat frâiele!  

– În acest caz, putem vorbi de o diversiune cu aparență 
de revoluție! 

– Înseamnă că activiștii și securiștii doreau să-și păstreze 
averile dosite! Deci doreau o schimbare, dar cu păstrarea 
privilegiilor! Apropo de „capitalismul de cumetrie”! 

– Și care ne va fi destinul?  
– Păi, așa cum atât de reușit l-a formulat cineva, „Riscă 

să fie lipsă de destin”! 
Zator răsuflă adânc și, ușor timorat de realitatea atât de 

dură și directă descrisă în fața colegilor, privi vinovat spre ușă, 
de parcă de acolo se aștepta să vină cineva să-l urecheze. 

State, simțind, la rândul său, că poate nu ar fi trebuit să 
dezvăluie aceste aspecte, încercă să ducă discuția pe alt făgaș. 

– Hai să ne ocupăm de principalul aspect privind 
controversa revoltă populară/revoluție, și să lămurim rolul 
omului din stradă, a participantului la manifestații! 

– Pentru asta să o luăm cu Timișoara! Știm că acolo s-a 
produs o tulburare locală, ca urmare a măsurii luate, ce-i drept, 
de justiție împotriva pastorului, tulburare care s-a transformat 
cu încetul în manifestație de stradă! Asta prin alăturarea celor 
de aceeași confesiune, dar și a trecătorilor curioși!  

Tarța lansase această idee, dorind să-și verifice părerea.  
– Acest aspect nu arată deloc spontaneitate și nici vreun 

scop care să vizeze înlăturarea regimului, greșesc? își reocupă 
State locul binemeritat în discuție, apelând la talentul său de 
analist, de această dată politic. 

– Măi, nimic nu se face cât ai bate din palme, este 
necesar un cumul de cauze, fie ele importante sau 
insignifiante!  

Zator se sprijinea pe acest argument, având o vastă 
experiență de viață. 
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– A doua zi lucrurile începuseră să ia amploare! Numărul 
manifestanților a crescut semnificativ, populația prinsese curaj și 
împotrivirea devenise mai hotărâtă! Iar duminică, datorită 
luptelor din zona Comitetului Județean de Partid și a 
distrugerilor comise, admitem că a fost o revoltă populară! Ca 
urmare, datorită pericolului uriaș, s-a trecut la reprimare, încheie 
State. 

– Iar pentru a da aparența de revoluție, s-a folosit din 
plin diversiunea, îi trecu prin minte cuiva ideea că acea „armă” 
nu a lipsit în nicio etapă.  

– Așa este, dar nici în acele condiții nu putem afirma că s-
a transformat în revoluție! Dar ce ar fi să vorbim despre ce am 
trăit noi, aici, la Arad, cred că vom înțelege mai bine, deschise 
Zator o altă pistă care interesa într-o mai mare măsură pe cei 
prezenți. Curiozitatea tuturor era uriașă, dar au fost întrerupți. 

 
Intră ofițerul de serviciu și, adresându-se lui Zator, cel 

mai mare în grad, îi transmise în șoaptă ordinul Comandantului 
de a interveni pentru aplanarea conflictului apărut în cadrul 
unui grup de militari revoltați împotriva celor ce credeau ei că 
se opun democratizării armatei. Împreună, State și Tarța, 
părăsiră sala îndreptându-se spre ieșirea din cazarmă, dincolo 
de Punctul de Control. La ajungere, spre stupefacția lor, au 
găsit în jur de 25-30 de militari aliniați în cea mai perfectă 
ordine în formație de marș. Zator știa că în conștiința 
militarilor se instalase o dorință nestăvilită de a schimba ceva 
în „peisajul” cazon, care își păstrase „asprimea” relației șef-
subordonat. La o analiză simplă privind viitorul meseriei 
armelor, situația devenise dezamăgitoare, în special din cauza 
luptei pentru acapararea puterii în sânul conducerii armatei. În 
acest context, se desfășurau toate activitățile din unități, în 
unele starea morală devenise precară, iar nemulțumirile erau pe 
cale să izbucnească. Cadrele militare au adoptat, pentru 
moment, o atitudine de expectativă, în primul rând datorită 
nerealizării pericolului și necunoașterii amplorii revoltei. Dar 
la subunități nu era deloc liniște. Lui Zator îi trecuse prin 
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minte, doar cu puțin timp în urmă, ce ar însemna pentru ofițeri 
și subofițeri dorința de a democratiza relațiile dintre cadre și 
înțelegea acest lucru, chiar era de acord cu unele aspecte, deci 
nu era străin de ceea ce se întâmpla acolo. Dar de aici și până 
la cererile militarilor de a înlocui pe unii ofițeri, inclusiv pe 
comandanții de unități cu alte cadre, alese prin vot sau după 
bunul plac, era o distanță uriașă. Voia să afle scopul adunării 
lor în afara unității. Cu ei se afla un ofițer de artilerie, căpitanul 
Ianeș, ceea ce l-a dezamăgit în prima clipă, crezând că acesta 
s-a pus în fruntea ostașilor. Trebuia să fie mai precaut în 
abordarea problemei. Răspunse la salutul căpitanului și 
întinzându-i mâna îl abordă. 

– Ce se întâmplă, unde pleacă militarii?  
– Lucrurile s-au aplanat în parte, de aceea vă rog 

aprobați să închei discuția cu ei! Totul va fi bine, spuse Ianeș, 
convins că ofițerul trimis de comandant este la curent cu 
situația, iar, pe de altă parte, demersul început de el mai 
devreme va fi dus la bun sfârșit. Zator nu ezită și lăsă lucrurile 
să decurgă după dorința căpitanului, și-a dat seama că acesta 
avea în fața militarilor oarecare prestanță câștigată în urma 
discuției anterioare, când încerca să-i oprească să plece la 
Oradea. Au început vociferările, răbufnirile verbale și 
împotrivirile la rugămintea și argumentele lui Ianeș. Câțiva 
militari cereau insistent să se pornească la drum, punându-se în 
fruntea coloanei. Zator își dă seama că lucrurile degenerează, 
așa că intervine. Ca să fie auzit, ridică mâinile atrăgând atenția, 
lucru la care nu era convins că vor reacționa. Dar, spre 
mulțumirea tuturor, chiar și a ostașilor, se făcu liniște. 

– Vă înțeleg, voi chiar aveți o mare nemulțumire, lăsați-
mă să vă ajut, spuse cu blândețe, apelând la răbdarea lor. Se 
aștepta la o nouă răbufnire, dar cineva i se adresă. 

– Au încercat mulți să vorbească cu noi, dar cu excepția 
domnului căpitan Ianeș, cunoscut a fi ceva mai apropiat de noi, 
militarii, niciunul nu a reușit să vorbească pe sufletul nostru! 

– Pot încerca, la rândul meu, să mă raliez la 
nemulțumirile voastre pentru a le înțelege, dacă-mi dați voie!  
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Prezentând interes din partea militarilor și datorită 
faptului că nu era cunoscut din procesul de instrucție, care 
constituia, în special, motivul provocării nemulțumirilor, lucra 
în statul major, primi acceptul tacit de a le vorbi. Zator intui un 
mod empatic de a se apropia de oameni, asta presupunând 
sinceritate totală, știa că la cea mai mică încercare de a-i 
manevra ar fi fost catastrofală. Își propuse, astfel, o abordare 
plină de înțelegere, captivându-le atenția. 

– Aș minți dacă fără o discuție lămuritoare aș fi de acord 
cu tot ce revendicați! Mă întreb dacă aici în unitate nu s-ar găsi 
o rezolvare la fel de apropiată cerințelor voastre, ca la cei de la 
Oradea?!  

– Suntem puși în situația de a pierde vremea, de ce să 
mai ascultăm aceleași lucruri deja știute? Se ofensă unul plin 
de răutate, dar asupra lui se revărsă un potop de invective. 

– Termină, fii respectuos cu domnul colonel, vrem să 
ascultăm cum ne poate ajuta, îl admonestă cel care părea 
liderul militarilor. 

– Domnilor ostași, este de preferat să lămurim lucrurile 
cu mult calm! Vreau să înțelegeți, o spun cum le-aș spune 
copiilor mei, că nu puteți obține nimic de durată acționând în 
forță, eșaloanele superioare au fost informate despre cererile 
voastre, propuneri au fost trimise de la aproape toate unitățile! 
Și la nivelul Ministerului Apărării există convingerea că ceva 
trebuie schimbat la numirea șefilor pe funcții, pentru că armata 
nu mai poate funcționa așa! Democrația trebuie instalată în 
toate structurile, inclusiv a armatei, cred că sunteți de acord! 

– Și cu ce greșim dacă ne ducem la Oradea să ne cerem 
drepturile? 

– Simplu, dacă nu aveți aprobare din partea șefilor 
voștri, puteți fi arestați și, Doamne ferește, până se lămuresc 
lucrurile, condamnați! Și atunci ce ați câștigat, părinții vă 
așteaptă cu drag acasă, iar voi ...!? Se opri Zator cu privirea 
înnegurată, îndreptată undeva peste capetele lor. 

Impresia lăsată a fost una de efect, militarii simțind că 
acesta ar putea fi adevărul gol-goluț. Și oboseala din zilele 
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trecute, pline de zbucium, și-a spus cuvântul, se vedea în 
atitudinea lor abandonul ideilor care i-au mobilizat până 
atunci. S-au trezit la realitate, înțelegând că lucrurile nu sunt 
așa de simple, precum le-au imaginat în ultimele zile, așa că s-
au înapoiat la subunități, pentru că este bine de știut că făceau 
parte din mai multe. Nu s-au făcut cercetări pentru 
descoperirea complotiștilor, cum au fost caracterizați 
participanții la aceste manifestări așa-zis democratice. Unii s-
au întrebat cum era posibilă această atitudine de aparentă 
indiferență, având în vedere pericolul reprezentat, dar această 
parte a schimbărilor din armată era eclipsată de lupta acerbă 
pentru ocuparea funcțiilor înalte din sistem, ceea ce i-a 
dezamăgit cumplit pe cei mulți.  

 
Zator, înapoiat în sală, reia fără tranziție subiectul ce-i 

preocupa nu numai pe colegii nerăbdători, dar și pe el personal, 
dorind să-și limpezească ideile prin metoda lui preferată, aceea 
de a exersa ori de câte ori avea ocazia, expunându-și părerea și 
finisând-o din mers. 

– Sper că vom reuși, de data asta să lămurim partea în 
care rolul nostru a fost hotărâtor în evenimentele lui 
decembrie, reveni Zator, așezându-se mai comod în fața hărții 
încă neatinsă, nu lucrase nimic în tot acest timp.  

– Păi, nu despre rolul mulțimii discutăm azi? interveni 
îngrijorat tânărul atotștiutor. 

– De fapt, am rămas la dilema atât de viu discutată în 
ultimul timp, revoltă populară/revoluție! Iar cu asta spun 
totul, pentru că știm despre amestecul serviciilor secrete a 
vecinilor și nu numai a celor din imediata apropiere... am 
cunoscut acest fapt și am simțit pe pielea noastră efectele 
dureroase a acțiunilor directe a acestora, reaminti Zator unde 
rămăseseră.  

– Eu cred că la Arad a fost cu adevărat o ridicare 
spontană a maselor, dar pe de altă parte, fără influența 
Timișoarei nu puteam vorbi de vreo reușită, intră în subiectul 
mult așteptat, Tarța. 
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– Sunt de acord cu formularea, manifești multă îndoială, 
ca și mine, de altfel, dar așa este, nu putem vorbi de 
spontaneitate, spuse State dând girul său timișorenilor. Zator îi 
privea pe cei doi, lăsând discuția să decurgă fără intervenția sa. 

– Oricum, se pare că în problema aceasta nu sunt păreri 
contrare, cel puțin din partea celor prezenți, dar mai concret, pe 
ce ne bazăm când afirmăm acest lucru? 

– Pe nemulțumirile unui grup restrâns de enoriași, 
lucrurile evoluând asemănător nouă, doar că ceva mai rapid!  

– Ar fi o analiză lipsită de profunzime să exprimăm atât 
de simplist faptele, știu doar că din dispoziția lui Tăbăcescu, 
Timișului, unul dintre puținele județe care și-a realizat planul, i 
s-au redistribuit resursele celorlalte județe codașe, ceea ce a 
revoltat populația! 

– Atunci putem fi de acord că revoluțiile „porneau” de la 
pâine, pentru că se micșora dumicatul, se băgă în seamă cineva 
hotărât să-și etaleze „perla” favorită. 

– Tabloul privit din acest unghi este prea sărac! Pe când 
era valabil așa ceva, conștiința era în formare, acum lucrurile 
stau mai bine, veni o replică de la cineva care nu vorbise până 
atunci. 

– Îmi amintesc cât s-a vorbit pe la colțuri de acele 
nemulțumiri ale timișorenilor, interveni un ofițer venit de 
câteva luni de la Timișoara, ignorând spusele antevorbitorului. 

– Revin la cele afirmate anterior de către Tarța, că fără 
influența Timișoarei, ridicarea maselor să nu se fi petrecut prea 
curând! 

– La noi, inițial, s-a recurs la greva de încetare temporară 
a lucrului, apoi la oprirea producției și adunarea oamenilor în 
grupuri de protest pentru sprijinirea acțiunii timișorenilor! Și 
asta, limitându-se la o întreprindere, abia după aceea, 
extinzându-se la celelalte de pe traseul deplasării! 

– Aici am să amintesc de importanța tinerilor, ei au fost 
primii care au pornit acțiunile de împotrivire! Avântul lor a 
crescut odată cu găsirea liderilor, în persoana celor mai în 
vârstă! 
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– Aș adăuga și rolul unor personaje apărute în aparență 
spontan, care au pus la cale, ca să nu spun complotat, un plan 
de „ridicare” hotărâtă a arădenilor!  

– Te referi la grupul de actori care în drumul lor spre 
capitală, au poposit un timp și pe la noi? 

– Da, știu, cei care l-au încurajat pe Vlasiu să facă și 
arădenii ceva! 

– Sau vrei să spui că aceștia erau pregătiți anume de 
unele structuri în acest sens!? 

– Nu exagera, doar întâmplarea putea duce la acea 
întâlnire! 

– Oameni buni, ne scapă un lucru cu adevărat important, 
deja discutat anterior despre „turiștii” care ne-au invadat cu 
acele mașini tip Lada! Faptul că aparțin într-un fel sau altul 
serviciilor secrete GRU ale armatei rusești, asta explică multe 
aspecte! 

– Să înțelegem că ei au avut vreun rol în conducerea 
revoluției? 

– Nu nemijlocit, ei doar cunoșteau, prin șefii lor, în ce 
direcție trebuie să canalizeze nemulțumirile populației! Și cel 
mai important lucru, cum să provoace populația! 

– Întrebarea mea este dacă șefii noștri au avut vreun 
amestec, dacă aceștia au știut adevărul despre scopul și finalul 
așa-zisei revoluții? 

– După părerea mea, așa mi-au părut unii, bănuiam că 
erau informați din timp despre evenimente, așa cum și unii 
securiști știau, dar ceea ce a fost ciudat, că uneori creau altă 
impresie, cum că sunt cu totul în afara realității și în acest sens 
cred că mulți dintre noi am avut dubii! 

– Asta mă liniștește oarecum, pentru că nu toată armata 
este culpabilizată în întregul ei și, fără îndoială, nici 
Securitatea în totalitate!  

– Dar asta mai arată faptul că de ambele părți ale 
baricadei s-au situat atât unii, cât și alții, într-un cuvânt, 
indiferent unde acționam, eram o masă ușor de manevrat! 
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– Adică orice am fi făcut eram culpabili, ceea ce s-a și 
urmărit! Eram programați, de asemenea, să distrugem cu 
propriile mâini toate structurile importante ale statului, printre 
care, mai ales Securitatea! 

– Păi, serviciile străine de „informații” și-au adus din 
plin contribuția la culpabilizarea celor două structuri!  

– Aș merge și mai departe, spunând că o parte a 
populației, puțină ca număr, a tras aceleași concluzii! Apropo 
de situațiile confuze în legătură cu cele două structuri! 

– Aprob, populația de o anumită vârstă avea amintiri 
triste cu privire la metodele folosite în trecut și știa la ce să se 
aștepte! 

– Unii afirmă că Serviciile secrete străine au acționat pur 
și simplu pe față! Asta, ca să lămurim cât și cum am fost 
manevrați pentru a ne „îndrepta” spre revoluție! 

– Te referi la ordinele date de Inspectoratul județean 
către eșaloanele inferioare?! 

– Și asta! Dar și unele având legătură directă cu armata 
rusă! Astfel, undeva prin Banat, la solicitarea cuiva de a i se 
repara un autovehicul Lada, un căpitan de la Securitate a ezitat 
să dea curs cererii! După insistențe, a apelat printr-un telefon la 
„Județ”, iar superiorul de acolo i-a ordonat să o facă! Și ce 
credeți, cum l-a convins? I-a specificat că autovehiculul 
aparține armatei ruse, înlăturând ca prin farmec orice ezitări! 
Nici el nu a înțeles de ce a făcut-o!  

– A, și ăia vorbeau românește cerând expres rezolvarea 
problemei, motivând că și ei sunt militari! Restul a venit de la 
sine! 

– Se zvonește că, după un timp, unul dintre ofițerii ruși, 
aflat în străinătate, a recunoscut apartenența sa la KGB și că ar 
fi existat un plan de intervenție în România! Că atunci primise 
ordin să pătrundă în țara noastră și să acționeze în zona 
Timișoarei! 

– Asta am auzit-o și eu, tipul a acționat în Calea 
Girocului, despre care se știe prea puțin și trunchiat!  
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– Tabloul devine mai complet acum și se devoalează 
adevărul! Har DOMNULUI! 

– Pătrunderea în țară a fost realizată în 16 decembrie! 
– Da de unde, din cele auzite deja în 14 decembrie era la 

Timișoara, încheie Zator, având convingerea că datele lui sunt 
cele corecte. Cum problema până aici a fost rezolvată, Zator 
propune revenirea la ceea ce îl preocupase pe State, lăsându-l 
să spună ce avea de spus.  

– Într-un cuvânt, s-a trecut de la manifestație la revoltă 
populară, iar după 23 decembrie, dacă e să judecăm, o 
revoluție după numărul de morți, deși este cinic, totuși, se 
consideră un criteriu! Apar primele victime, iar la nivel de 
conducere, structuri populare! 

– Există și un alt punct de vedere, la care încă nu știu 
cum să mă raportez, și anume, acela, destul de controversat, că 
revolta populară s-a transformat în revoluție prin importul adus 
de la est și folosindu-se cozile de topor, lansă Zator o idee 
nebunească, cea a adevăraților trădători. 

– De unde ți-a venit ideea? sări ca ars Tarța, care nu 
putea admite că vor cădea din lac în puț. 

– Atitudinea rușilor față de Tăbăcescu, prin tonul dat de 
Graur după înțelegerile cu americanii și, să nu uităm, sfidarea 
acestuia din urmă în două rânduri de către tătuc, spuse Zator, 
privind ceasul și oftând din greu. 

– Păi, asta se cheamă lovitură de stat! 
– Aici am vrut să ajung, încheie Zator, mulțumit de 

elocvența sa. 
– Orice ați zice voi, pe mine mă intrigă amestecul 

străinilor în tot acest rahat, readuse Tarța în discuție problema, 
simțindu-se jignit ca român.  

De parcă noi nu am fi fost capabili să o facem singuri, se 
gândi contrariat. 

– Să nu fim atât de naivi, punctă Zator, adresându-se 
tuturor pentru a-l menaja pe Tarța. 

– Dă-i drumul atunci, spuse acesta, știind cât de mult 
dorește prietenul lui să sublinieze concluzia.  
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– Atunci, vă spun sigur că, fără amestecul puterilor 
străine în revoluția din 1989, nu am fi avut nicio șansă reală de 
a continua mișcările populare, ea fiind înăbușită în sânge din 
primele momente!  

– Și ai noștri ce părere au avut? se referi Tarța la tot ce 
însemnau toate celelalte structuri la un loc, dar, în mod special, 
armata. 

– Toți, fără excepție, aveau un interes uriaș de a urma 
cursul prevăzut de puterile implicate, mai abitir cei care aveau 
cunoștință de acesta și am fi nebuni să credem că lucrurile ar fi 
putut să stea altfel!  

– Acum înțeleg ezitările și ambiguitatea șefilor noștri, 
dar și imaginea pro și contra creată subordonaților, spuse 
cineva din sală dezamăgit. 

Pentru moment, se așternu o liniște ciudată, urmată 
imediat de un foșnet și șoapte schimbate între cei din grupul 
din partea opusă geamurilor.  

– N-o să te refuze..., șopti mai apăsat un ofițer între două 
vârste, despre care se știa că le are cu șprițul, întinzându-i 
sticla colegului care încercase până atunci s-o refuze. 

– Noa, care-i hiba? Dă-mi-o mie, interveni ardeleanul cel 
atât de scump la vorbă, luând sticla.  

– Permiteți-mi să urez la toți cei prezenți multă sănătate! 
spuse punându-i în fața faptului împlinit. 

Unii au crezut că se va găsi cineva să refuze, dar 
momentul avea o semnificație aparte pentru toți și doreau să fie 
recunoscători că au scăpat cu bine, acum, când au înțeles cum 
s-au derulat lucrurile.  

– Măi, măi, dar intelectualii au participat? schimbă vorba 
cineva în mod abrupt, sărind direct la subiectul care i s-a înfipt 
în minte de la început și nu a avut „loc” să-l abordeze.  

– Văzând manifestația maselor, apoi cum trec la revoltă 
populară, entuziasmați, au aderat și ei din tot sufletul la 
mișcarea tineretului și a muncitorilor! 

– Ce să spun, despre democrație ați evitat să vorbiți, și 
pe bună dreptate, pentru că mi se pare că, de fapt, ne întoarcem 
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spre metodele vechi, dominate de minciună, iar aceasta nu 
înseamnă evoluție, cu atât mai puțin revoluție, spuse unul din 
sală, în timp ce se îndrepta spre ieșire, hotărât să aibă ultimul 
cuvânt. 

– Concluzia mea este că se poate vorbi de o revoltă 
populară condusă de oportuniști și transformată în lovitură de 
stat, care, de fapt, a deturnat scopul inițial al acesteia, 
ajungându-se la confiscarea ei, concluzionă Zator dintr-o 
suflare.  

– În cele din urmă, toți suntem la fel de vinovați în ochii 
destinului, iar urmarea ar fi pedepsirea oamenilor, spuse un 
ofițer din „vechea gardă”, cum erau considerați cei mai 
vârstnici. 

– Eu nu mă simt vinovat cu nimic și în sprijinul 
afirmației mele vă reamintesc că am făcut ce mi-a cerut 
DUMNEZEU, ...atunci când am tras, răspunse unul. 

– Iar eu am făcut ce și-A DORIT,...atunci când nu am 
tras, afirmă cel de-al doilea. 

– Cum vine asta?  
– Simplu, EL ne-a dăruit iubirea, iertându-ne, încheie cel 

de-al treilea. 
Părea că pe lângă urechile lui Tarța a trecut, fără a lăsa 

vreo urmă, dialogul dintre cei trei, dar cuvintele sale au 
demonstrat contrariul.  

– Poate că important este finalul, care, după părerea mea, 
este unul fericit, spuse acesta, care încă era ancorat cu gândul 
la ultima afirmație a lui Zator pentru că nu înțelesese răspunsul 
alambicat al acestuia. 

– Finalurile fericite sunt doar povești care nu s-au 
terminat, punctă Zator. 

Își descărcase sufletul, spunând în sinea sa „fie ce o fi”, 
doar om era ca toți ceilalți, apoi se ridică și schițând cu brațul 
un fel de salut, părăsi încăperea. Pe chip i se citea 
mulțumirea.  
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Cu privirea spre vest 

Starea materială a cadrelor militare, la scurt timp după 
revoluție, nu era una strălucită, ca de altfel nici a populației, în 
general. Dar nu numai acest fapt a fost determinant în vizitele 
făcute în țările vecine, în special în Ungaria, ci curiozitatea de 
a simți acel sentiment de libertate, gustat pe deplin prin ieșirea 
din țară, mirajul indus de unii care aduceau de acolo, fie o 
pâine mai albă și pufoasă, fie calitatea produselor despre care 
se vorbea pe bună dreptate, deși, uneori, aveau și dezamăgiri. 
Benzina la ei era mai scumpă, ceea ce permitea să se facă trafic 
la frontieră, aducând în schimbul ei produsele visate. Faptul că 
și cadrelor li s-a permis să viziteze țara vecină, dar cu condiția 
de a nu se ocupa de „bișniță”, așa cum i se spunea peiorativ, ci 
în scop turistic, nu a fost respectat, practic, de niciunul. Așa 
cum știm din strămoși, românul, fiind inventiv, a găsit soluția 
la verificările periodice a pașapoartelor la ordin de către Șefii 
unităților militare. Unul dintre colegii lui Săcel a reușit 
performanța de a-și procura trei pașapoarte, din care prezenta 
la control mereu pe același, cel cu doar câteva ștampile de 
ieșire din țară și, bineînțeles, era menționat ca cel mai corect 
ofițer, respectând ordinele primite. Și nu era un caz izolat. 
Maiorul Săcel considera că nu avea ce să ascundă, mai ales că 
se dăduse „dezlegare” la mai multe vizite pe lună și, din acel 
moment, fiecare, inclusiv el, au „apucat toată mâna întinsă”. 

La un moment dat, fiica cea mare a acestuia, care lucra 
la „Petrol” în Zădăreni, a intrat în jocul acela de-a v-ați 
ascunselea, mergând cu tatăl său și ajutând la „bișniță”, cu 
scopul de a se descurca mai bine cu viața destul de săracă de 
atunci. Lucrurile au decurs ca unse până la momentul în care 
fiica lui Săcel i-a prezentat acestuia pe un tânăr, prieten de al 
ei, despre care nici ea nu știa aproape nimic, abia l-a cunoscut.  

Maiorul auzise multe despre oamenii Securității ca să nu 
pună la îndoială orice nouă apariție în peisaj. Tânărul avea în 
jur de 20 de ani, după propria declarație, și nu făcuse armata, 
ceea ce a trezit bănuielile sale, dar se întreba, totuși, dacă ar 
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exista ceva din ele ce se urmărea de fapt. Poate erau unele 
bănuieli de legături cu maghiarii în scop de vânzare a unor 
informații acestora. Se cutremură la acest gând, temându-se 
pentru viața lui, dar, în același timp, știa că nu are niciun 
amestec, așa că a hotărât să-și continue drumul sub ochii 
„urmăritorului”, dacă acesta exista.  

A trecut un timp fără a se preocupa de problema 
respectivă, chiar fiind încântat de caracterul lui Coriolan, care 
promitea multe lucruri acceptabile. Totuși, la unul dintre 
drumurile făcute împreună, Săcel a provocat o discuție pe tema 
familiei din care făcea parte tânărul.  

– Cum ai scăpat de armată? Intră fără menajamente în 
subiect maiorul, știind că în acest fel îl va surprinde, șocându-l 
și obținând un răspuns nesigur, ceea ce-l putea trăda că nu 
spune adevărul. 

– Păi..., am scăpat pentru simplul motiv că sunt sportiv!  
Maiorul aștepta o completare prin menționarea clubului 

sportiv care l-a preluat, dar nimic din toate acestea. 
– Te-au luat la „Steaua”? Că numai așa puteai scăpa, 

spuse foarte sigur pe sine Săcel, obligându-l pe tânăr să 
înțeleagă faptul de necontestat că știe despre ce vorbește. 

– Da, încheie Coriolan ușor nemulțumit, cu gândul că ar 
fi fost mai bine să recunoască de la început, nu acum, în 
condițiile impuse de maior.  

– Apropo, tu ai rude în Arad? 
– Am un verișor...! 
– Tata, tu nu-l știi pe verișorul lui? Este unul dintre 

prietenii mei, Ralu, interveni fiica, Adelita. Săcel simți că a 
procedat corect „forțând” adevărul. Din acel moment, și-a 
propus să fie mai atent la tot ce vorbește de față cu Coriolan, 
pentru că auzise recent că tatăl lui Ralu ar fi lucrat cândva în 
Securitate.  

– Da, da, ne-am cunoscut într-o aplicație de 
Comandament, era un fel de observator, sau așa ceva! Lucra 
undeva pe la Grăniceri, spuse plin de încredere Săcel, 
gândindu-se că nu mai are de ce să se teamă, știa de acum față 



 

365 
 

de cine să fie reticent, că doar nu or fi niște căpcăuni Securiștii 
ăștia și ei își fac doar datoria.  

Apoi îl fulgeră un gând ciudat, oare s-a schimbat într-
atât de mult, încât i-a pierit cu totul vigilența, oare teama 
inoculată de comuniști a dispărut, fiind înlocuită de indiferență 
sau de o încredere oarbă? se întreba el. 

 
Au trecut câteva luni relativ liniștite, perioadă în care 

șefii de la Divizie tatonau situația ieșirilor din țară a cadrelor 
militare prin verificarea pașapoartelor. Și Săcel a fost pus în 
situația de a i se solicita pașaportul, dar acesta considera că nu 
are nimeni dreptul de a-i confisca una din libertățile câștigate, 
un drept legal, așa că s-a opus la trimiterea documentului 
respectiv la Divizie, motivând că acel document poate fi 
prezentat numai de către el personal, ceea ce accepta, fără nicio 
îndoială. 

Pentru un timp, părea că Divizia a renunțat la presiunile 
privind problema pașapoartelor, dar toți se înșelau, pentru că se 
pregăteau represalii, așa cum le-au perceput ei atunci.  

Finalul anului 1990 a schimbat situația după dorința 
legitimă a lui Săcel, ordonându-i-se prezentarea personal la 
Divizie cu pașaportul, ceea ce s-a și întâmplat. La foarte puțin 
timp acesta și-a prezentat demisia din Forțele Armate, 
motivând cu totul altceva decât s-ar fi așteptat șefii lui, și 
anume „Lipsa de fermitate în actul de comandă” și era legat de 
festivitatea de sfințire și dezvelire a Monumentului Eroilor 
Ostași căzuți pe timpul Revoluției din 1989. Promisese cu ceva 
timp înainte Ministrului Culturii că acel moment solemn se va 
desfășura după tipicul discutat cu acesta, dar a fost obligat să-și 
calce cuvântul, ceea ce l-a dezgustat profund. Așa că a 
acționat.  

Existența monumentului s-a datorat inițiativei și dăruirii 
maiorului Săcel, cu aprobarea Comandantului Murad, ca 
urmare a legământului de suflet față de promisiunea făcută 
aparținătorilor celor căzuți, de asemenea, prin contribuția 
benevolă a principalelor instituții și întreprinderi din 
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municipiul Arad, dar și a unor persoane particulare și cadre 
militare, inclusiv din Ministerul de Interne. Sculptorul Păcui a 
executat lucrarea de artă, aducându-și obolul personal prin 
acceptarea unei sume extrem de modeste. 

Muțenia, cea mai bună soluție 

Blândețea acelor zile prefigura primăvara cu care ne 
obișnuisem din anii trecuți. Era în prima decadă a lunii martie, 
mai precis în data de 10, o zi de sâmbătă, și Unitatea din Cetate 
avea un alt puls, netulburat de teroarea lui decembrie, 
desfășurând instrucția oarecum fără tragere de inimă.  

Putea fi aproape de amiază, când soldatul Ghilian de la 
Compania Aprovizionare Tehnică și Servicii, tocmai s-a întors 
de pe terenul de sport. Se relaxa cu picioarele pe masa din 
cancelarie, fără a avea grija că va fi observat de șeful său. Se 
îmbunătățiseră relațiile, se tatona terenul în ce privește 
democratizarea armatei.  

Ridică într-o doară telefonul și auzind că se vorbește, 
încremeni pe scaun oprindu-și răsuflarea. Nu dorea să fie 
depistat, mai ales că cel care vorbea era maiorul Meterez.  

– Cofan, ai grijă de coloana de mașini de la București, 
controlează armamentul! Apoi se făcu liniște, probabil centralistul 
și-a dat seama că mai este cineva interferat pe firul șefului și a 
deconectat legătura. Ghilian, care încă avea reminiscențe din 
perioada dezinformărilor revoluției, s-a gândit că ceva ciudat se 
profila din nou. Au trecut câteva minute și a apărut maistrul-
militar Iescu, care i-a adunat pe cei cinci militari de la Atelierul de 
Reparații, transmițându-le ordinul Comandantului.  

– Avem o misiune de executat în această noapte, intră 
direct în subiect maistrul-militar.  

– Iar misiune? încercă cineva să se opună, fără a avea 
succesul scontat. Și pentru că în acea perioadă încă exista un 
curent de opoziție față de așa-zisa lipsă de democrație în armată, 
Iescu continuă pe un ton foarte direct și folosind cuvinte dure. 
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– Vă rog să nu vă opuneți! Nu vreau să aud comentarii 
din partea voastră și, mai ales, nu vorbiți despre ceea ce vom 
face în această noapte! Să nu îndrăzniți să boicotați activitatea, 
pentru că veți avea de suferit, nu glumesc!  

Maistrul era apropiat de oamenii săi și, în general, era 
apreciat pentru înțelegerea de care dădea dovadă, așa că tinerii 
militari au acceptat cele impuse, înțelegând că vor participa la 
ceva cu caracter secret și se cam temeau de consecințe. 

– Nu sunt de acord..., se opuse unul mai căpos, sperând 
să fie sprijinit de ceilalți, dar s-a înșelat. 

– Ciocu’ mic, îl repezi Ghilian, omul acceptat de 
camarazii săi ca șef peste mica lor grupă. Își aminteau de el și 
pățaniile sale în Calea Girocului și îl respectau. 

– Vor veni 11 mașini din București, pe care trebuie să le 
reparăm, spălăm și schimbăm numerele de circulație! Și toate 
acestea până dimineața!  

– Când sosesc?  
– Deocamdată așteptăm! Mașinile sunt de la Iscusitu, 

pentru vizita pe care o va face aici la Arad, încropi maistrul la 
repezeală o explicație cam răsuflată. În gândul său soldatul 
Ghilian răsuci în minte ideea că totul este o minciună și că 
tocmai de aceea devine periculos să lungească vorba, așa că i-a 
ignorat această scăpare maistrului său. 

Înainte cu vreo oră de miezul nopții, echipa de mecanici 
în frunte cu maistrul Iescu, s-au îndreptat spre poarta principală 
a Cetății. 

– Toate luminile sunt stinse, ce se întâmplă? se miră unul 
cu chef de vorbă, de fapt îngrijorat de vreo surpriză, încă nu 
scăpase de teama acelor zile ale lui decembrie. Cazarma era 
cufundată complet în întuneric și acest fapt era în afara 
obișnuitului, de la revoluție încoace nu se mai întâmplase așa 
ceva. 

– Las-o moartă, e mai bine așa, șopti Ghilian către 
camaradul său. 

Maistrul continua să meargă în fața lor, fără a scoate un 
cuvânt, muțenia lui arăta îngrijorare și asta era suficient. 
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Pe gangul din fața intrării până la poarta principală, 
zumzăiau motoarele la ralanti a zece Dacia 1310 și un ARO 
244 D. După aspectarea și numărarea mașinilor, maistrul a 
ordonat militarilor să urce fiecare în câte o mașină și coloana a 
pornit spre parcul auto. Intrarea în remiza destinată, una 
comună, fără pereți despărțitori, s-a făcut la lumina farurilor, 
apoi s-au închis ușile. În cel mai scurt timp s-a procedat la 
schimbarea numerelor de înmatriculare, cele de București fiind 
cerute apoi de către șoferul care a fost al doilea în coloană și 
care părea ceva mai înfipt. A plecat spre Punctul de Control de 
la intrare și le-a dat subofițerului de acolo, învelite într-un ziar. 
Atât văzuse Ghilian și a fost foarte îngrijorat, neîndrăznind să 
deschidă discuția cu vreunul dintre șoferii veniți, deși îl mânca 
limba.  

Unele dintre mașini aveau defecțiuni minore, altele însă 
erau mai greu de remediat. Ghilian a fost chemat de către 
colegul care lucra la o Dacie neagră, să-l ajute la schimbarea 
măștii față, și împreună au îndreptat și sudat tăblăria, care 
atârna zdrențuită. Alături de rampa la care lucrau, se afla o 
Dacie albă, cu bara de protecție față strâmbă, care a trebuit 
înlocuită. Soldatul Ghilian era chemat în toate părțile pentru a 
ajuta la remedieri, astfel că, a ajuns și la acel ARO care semăna 
izbitor cu cel al fostului dictator. Sistemul de frânare a mașinii 
era aproape fără lichid și după descoperirea defecțiunii la una 
din roțile din față, unde suferise o lovitură puternică, s-a 
remediat defecțiunea. O altă Dacie a avut o gravă defecțiune, 
baia de ulei era fisurată în urma unei lovituri și cursese aproape 
tot uleiul din motor. Abia spre ora cinci dimineața au reușit să 
remedieze toate defecțiunile, să spele mașinile și să le facă să 
strălucească. Prezența acelor șoferi prin preajma militarilor un 
timp îndelungat a dezlegat oarecum limbile. Dacă pentru un 
timp soldații s-au abținut să intre în vorbă cu ei, se auzeau doar 
politețuri de ambele părți, era firesc să apară afinitățile și 
curiozitatea.  

Ghilian, dintr-o discuție amicală cu unul dintre ei, a aflat 
că mașinile erau ale Securității și că ei erau șoferii acelei 
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instituții. S-au despărțit în cei mai buni termeni, iar aceștia au 
plecat spre Căminul de Garnizoană, unde lăsaseră în seara 
precedentă în jur de 30 de civili pentru cazare. A doua zi, 
Ghilian a aflat de la cei doi militari detașați la Cămin, din care 
unul făcea parte din aceeași subunitate cu el, că acei bărbați 
erau, printre altele, înarmați cu pistoale automate Beretta și că, 
într-adevăr, mașinile Securității au plecat cu 30 de civili în 
dimineața respectivă în jurul orei opt, și s-a cutremurat trăgând 
concluzia că toți aparțineau aceleiași structuri. Preocupat de 
cele aflate, dar fiind sigur că cea mai bună atitudine era cea de 
muțenie, soldatul Ghilian și-a propus să uite tot ce a văzut și 
auzit în acele ore. Era cea mai bună soluție pentru a scăpa de 
teama nedefinită ce putea să-l urmărească toată viața. 

Foștii teroriști 

Undeva la începutul toamnei, Săcel fericit că a primit 
câteva zile de concediu, se îndrepta spre București în compania 
soției sale și discuția tocmai devenise mai animată la 
rugămintea maiorului, pentru că oboseala l-a cuprins în 
preajma Brașovului. Era în jurul orei două noaptea. Mergeau la 
rudele din capitală și la o curbă după intrarea într-o localitate, 
doi civili postați în mijlocul drumului au făcut semn să tragă pe 
dreapta. De la bun început, Săcel a devenit suspicios și a rămas 
la volan cu motorul pornit. Aceștia au cerut buletinele, după 
care i-au solicitat să li se deschidă portbagajul. Săcel a ridicat 
geamul șoferului, rugând-o pe soția lui să nu coboare din 
mașină. În dreptul portbagajului s-a oprit și, cu mult aplomb, 
le-a spus că nu-l deschide până nu i se arată o legitimație sau 
un mandat de percheziție. Aceștia au devenit mai reticenți, s-au 
distanțat ușor fără a insista, dar nici nu s-au legitimat și nici nu 
și-au justificat cererea. Maiorului nu-i venea să creadă că 
fericirea alături de soția sa a fost umbrită de acești intruși, care 
nu păreau, totuși, de rea credință.  
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– Noi am plecat, dacă nu mai aveți întrebări, le vorbi cu 
superioritate, urcând la volan. Dar nu știa cu cine se pune.  

Din parcul alăturat au mai apărut trei indivizi, care s-au 
postat lateral de Fordul său, iar ceilalți doi s-au pus în fața 
mașinii, blocându-l. Săcel, încăpățânat cum îi era felul, dar și 
derutat de un asemenea grup, care nu putea fi nici de polițiști, 
nici de jefuitori la drumul mare, s-a hotărât să rămână pe loc, 
spunându-le că va dormi acolo, punând răbdarea lor la 
încercare. Pânda celor două tabere a scos la iveală faptul că și 
alte mașini erau oprite și controlate în portbagaj, așa că 
maiorul cedează văzând acest aspect. Trage concluzia că cei 
cinci indivizi erau cunoscuți celor opriți pe șosea, ceea ce îi 
mări încrederea în aceștia. Îi anunță pe cei doi aflați în fața 
mașinii, să vină la portbagaj, unde aruncând doar o privire de 
aspectare a geamantanelor, îi mulțumiră maiorului și 
spunându-i că poate să plece. Abia atunci spuse Săcel ce grad 
are și unde lucrează și, foarte curios, dar și încurajat de 
atitudinea lor, îi întrebă despre acel filtru draconic. Răspunsul 
avu darul de a-l uimi profund.  

– Avem informații despre o mașină străină care 
transportă armament și că unul dintre ocupanți este grav rănit, 
relată pe scurt cel care a rămas lângă Săcel. Maiorului îi veni 
în minte ce știa mai dinainte, că în România au acționat grupuri 
de diversioniști din Moldova sau Ucraina, dintre cei din 
serviciile speciale. Dar de aici și până la a fi căutați și la 
această dată pe teritoriul românesc sau chiar să acționeze, nu 
putea să înțeleagă că este posibil. 

 
Luna octombrie, ca urmare a activităților devenite de 

acum cunoscute și relativ transparente, continuate de agenții 
înfiltrați inclusiv în aparatul de stat, l-au determinat pe Primul 
Ministru român să ia măsuri radicale pentru stabilizarea 
situației din țară. În acel moment, Șefului Direcției Informații 
Externe i s-a cerut să impună retragerea celor 26.000 de agenți 
sovietici sub acoperire, aflați în România din anul 1989 și care 
erau, în continuare, sub oblăduirea autorităților române. După 
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părerea unor cercuri din preajma puterii, această entitate a avut 
rolul de a ajuta la consolidarea primului regim post-comunist 
iar țara să fie adusă din nou pe orbita Moscovei. 

 
Mulți s-au îndoit de existența teroriștilor pe parcursul 

revoluției, îndoielile fiind induse prin mijloace ale războiului 
psihologic, reușindu-se strecurarea minciunii drept adevăr și 
acolo unde evidența spunea cu totul altceva. Dar nimeni nu 
înțelegea realitatea văzută, nici chiar martorii de pe teren.  

Astfel, la scurt timp, a fost devoalat adevărul și 
statisticile arătau cifre ce nu puteau fi contestate de nicio parte. 
Au fost arestate 1425 de persoane, din care un mare număr au 
fost purtătoare de uniforme, aici s-au încadrat și o parte dintre 
militarii din structurile Direcției de Informații a Armatei, dar și 
persoane străine de țară, ceea ce demonstrează existența 
teroriștilor și a diversiunii. 

Ulterior, toți au fost eliberați, niciunul condamnat. Chiar 
Iscusitu a dat ordin pentru „eliberarea teroriștilor”, cu subiect 
și predicat.  

Alex și Lumi 

S-au scurs ceva ani, în general percepuți ca fiind destul 
de buni. Termenul de comparație era, bineînțeles, regimul 
anterior, cunoscut ca o „gaură” neagră, în care doar o mică 
parte a populației trăia cu adevărat, majoritatea ducând-o de pe 
o zi pe alta din retribuția mizeră, dar completându-și veniturile 
cu ce se putea „procura” de la locul de muncă. 

După un timp, cu o grijă evidentă de a prezenta o față 
democratică occidentalilor, libertatea presei a devenit în ochii 
majorității populației, reală. 

Acest fapt se datora dezinformării ajunse la perfecțiune 
după perioada revoluționară a lui decembrie 1989. Jurnaliștii 
serveau interesele patronilor obedienți puterii, iar cei având 
alte interese, în funcție de partidul din care făceau parte. Cu 
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trecerea timpului, aceștia din urmă au fost nevoiți să treacă de 
cealaltă parte a baricadei, altfel își pierdeau „pâinea”. În 
această conjunctură, Alex, care devenise jurnalist, a părăsit 
„Orologeria”, s-a însurat cu Lumi și așteptau un copil. 
Luminița, la rândul ei, terminase Filologia și era dascăl de 
limba română la unul dintre liceele de prestigiu din Arad. În 
toți acești ani de după așa-zisa revoluție, cum o caracterizau 
unii, viața celor doi a fost una de mari realizări și plină de 
iubire. 

Părinții Luminiței au trecut ușor dintr-o „barcă” în alta, 
fiind considerați utili noilor structuri, ceea ce le-a oferit o viață 
relativ mai bună din punct de vedere financiar, dar departe de 
ceea ce se asimila cu libertatea, în accepțiunea vieții 
occidentalilor.  

Tinerii arădeni erau dezamăgiți de tot ce se petrecea în 
viața socială, dar experiențele dezarmante din perioada imediat 
următoare perioadei decembriste i-a convins de falsa libertate 
ce le era oferită. Faptul că Alex și Lumi și-au întemeiat o 
familie, din acel moment pe umerii lor apăsând responsabilități 
multiple, preocuparea pentru libertate a trecut pe un plan 
secundar, diminuându-se acțiunile concrete în acest sens.  

Acest fapt se manifesta în majoritatea familiilor tinerilor, 
iar explicația era prioritizarea obiectivelor, exprimarea despre 
libertate rezumându-se la ceva de genul „...și, bineînțeles, să 
fim cu adevărat liberi...”. Era o dorință care devenise ușor 
abstractă, timpul rămas pentru asemenea preocupare era infinit 
mai redus, ca atunci când răspundeau doar de propria persoană. 
Mulți își pierduseră speranța. 

Într-o zi însorită de octombrie, tatăl Luminiței este 
chemat urgent la Maternitate pentru că fiica lui era pe punctul 
de a naște. Alex era plecat într-o delegație tocmai în capitală. 
Nicu a găsit-o ușor speriată de cea ce urma să se întâmple și, în 
plus, având dureri destul de mari. Medicul a explicat faptul că 
deși Lumi acuză dureri, nu sunt semne că va naște în 
următoarele 48 de ore.  
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– Dacă durerile persistă, putem interveni grăbind 
nașterea, spuse medicul privind spre viitoarea mamă 
îngrijorată.  

– Ar fi o procedură acceptabilă? întrebă Nicu, având o 
reținere firească. 

– Uneori, da..., încheie medicul, părăsind grăbit salonul. 
Lumi privi cu o tristețe nedisimulată spre tatăl ei, dorind 

să-l convingă că durerile se amplifică. 
– Te rog să intervii la medic! Nu mai pot, am dureri 

mari!  
Cu toate că Nicu nu era convins că durerile sunt atât de 

mari, empatia față de fiica lui l-a determinat să promită ceva. 
– Bine, merg la cabinetul lui!  
Și Nicu părăsi salonul, privind semnificativ spre Lumi, 

care a înțeles că tatăl ei va „mișca” lucrurile, fapt folosit la fel 
de des ca pe timpul lui Tăbă. Nu se schimbase nimic în acest 
sens, era mijlocul prin care românii își câștigau propria 
încredere în doctori, sperând că vor fi tratați mai omenește. 
Doctorii se purtau după cum le permitea pregătirea și dăruirea 
pentru „meserie”, fie că primeau, fie nu, după părerea unora 
mai obiectivi. 

– Am o veste pe gustul tău, începu Nicu plin de iubire 
pentru fiica lui, înapoindu-se de la medic. 

– Te iubesc tata, exclamă Luminița, confirmându-i-se 
faptul că tatăl ei i-a făcut pe plac, așa cum dorise. Practic, nu a 
fost respinsă niciodată când a dorit ceva cu tot dinadinsul. 

 
După vreo oră și jumătate, doctorul și o asistentă au sosit 

cu zâmbetul pe buze, plini de încredere că totul se va desfășura 
perfect. Lui Lumi i s-a administrat o injecție, despre care știa 
ceva doar medicul. Nicu a fost invitat să aștepte pe hol.  

– Unde este? spuse îngrijorat Alex, care tocmai sosise 
din delegație, reușind să rezerve un loc la un AN-24.  

– Au dus-o în sala de nașteri! 
– Cum se simțea, i-au venit durerile...? ezită ginerele lui 

Nicu să pronunțe cuvântul, de parcă se temea că ar fi complicat 
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situația. După un timp, a ieșit pe hol doctorul, la fel de încântat 
ca la intrare. 

– Aveți un băiețel sănătos, de 3 kilograme și 200 de 
grame, spuse privindu-l pe Alex, presupunând că este tatăl 
nou-născutului.  

– Vă mulțumesc, putem să-i vedem? 
– Doar prin geam, până mâine la ora de vizită!  
A doua zi, după ora prânzului, Alex se înfățișă la patul 

lăuzei Lumi și, plin de încredere, o privi și o sărută cu drag, 
îngânând un mulțumesc, cu coada ochiului privind către puiul 
de om îmbrăcat și înfășat tot ca un cocon de mătase, în alb 
imaculat. 

Luminița intui că soțul ei ar dori să-l ia în brațe pe 
Eduard, prenumele ales cu ceva timp în urmă, dar că nu 
îndrăznea, având în vedere fragilitatea micuțului. 

– Vrei să-l iei în brațe?! spuse Lumi, ridicându-l pe 
cocon și punându-l în brațele lui Alex. Proaspătul tată îl luă ca 
pe un bibelou și, grijuliu să-i susțină căpșorul, îl sărută pe 
frunte. 

În acel moment nu avea cuvintele la el și spuse plin de 
umor ce-i trecea prin cap, zâmbind pierdut cu gura până la 
urechi. 

– Cât de serios e...! 
– Îi trec atâtea prin cap..., răspunse plină de încântare 

Luminița, izbucnind amândoi într-un hohot de râs. Apoi, 
ridicându-se în capul oaselor și luându-i pe cei doi în brațele ei 
grațioase, îi alintă din toată inima, gândindu-se cât de frumoase 
sunt în viață unele clipe.  

Doctorul Brena trebuia să moară 

Era firesc ca problemele prezentului să decurgă din 
hotărârile trecutului. 

Timpul scurs de la evenimentele din decembrie ar fi 
trebuit să aducă în viața oamenilor reconcilierea cu trecutul 
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cenușiu și oprimant. În aceeași măsură și cu greșelile create de 
slăbiciunile omenești voite sau întâmplătoare ca martor sau 
participant direct în miezul evenimentelor. În fine, să aducă 
iertarea și iubirea în viața oamenilor.  

Trecuseră câțiva ani și doctorul Brena reușise, printr-o 
muncă asiduă, perfecționarea în cariera de medic, fiind foarte 
cunoscut. Lucra la Urgențe. 

Într-una din zile, a fost solicitat acasă la o pacientă, 
undeva, prin cartierul Grădiște, Salvarea fiind apelată de către 
soțul acesteia. Intrând împreună cu asistenta la bolnava care 
era întinsă în pat, a observat, din prima clipă, culoarea normală 
a tegumentelor acesteia și o expresie facială liniștită, într-un 
cuvânt faptul că nu părea bolnavă, i-a trecut prin minte că are 
de a face cu o situație deloc dificilă.  

Soțul femeii s-a oprit la capătul patului privind cu interes 
la cele derulate. Medicul, rămas în picioare lângă patul 
pacientei, a cerut detalii despre simptomele avute. Tabloul care 
se contura cu greu, l-a determinat să lărgească căutările pentru 
stabilirea diagnosticului și, având o bănuială, întrebă neutru.  

– Aveți dureri și în alte zone?  
– Sânul stâng mă doare uneori!  
– Ați suferit vreo contuzie? 
– Nu-mi amintesc, este posibil! 
– Vă rog, ridicați-vă să vă consult, o rugă doctorul în 

timp ce asistenta ieșea din încăpere să aducă ceva de la mașină. 
Doctorul a avut o imperceptibilă tresărire când pacienta 

și-a dezvelit sânii. I-a trecut prin minte un gând ciudat la 
vederea lor, de parcă îi cunoștea de undeva, dar îl alungă 
imediat.  

Nu i s-a mai întâmplat să aibă un asemenea sentiment de 
deja-vu cu nicio pacientă, ca urmare, l-a inundat fără voia lui o 
bucurie interioară, greu de explicat în acele circumstanțe. 
Pentru o clipă, s-a simțit vinovat față de soțul femeii, dar și 
rușinat de lipsa lui de profesionalism.  

Brena a consultat-o pe pacientă și, palpându-i sânii, a 
simțit ceva în neregulă. Gândurile sale au scăpat de sub 
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control, dar mâinile își continuau mișcarea aceea, atât de 
cunoscută de la cine știe câte asemenea consulturi. Pentru a se 
lămuri, insistă cu palparea și la celălalt sân. 

Soțului femeii, un om cunoscut ca foarte gelos atât i-a 
trebuit, i s-a părut că doctorul întrece măsura pipăind și celălalt 
sân, deși femeia s-a plâns doar de unul, era prea mult pentru el. 
I s-a înnegrit în fața ochilor, nereușind să se stăpânească și, 
apucând cuțitul de bucătărie aflat pe masa de la capătul patului 
într-o farfurie lângă un măr, îl lovi în umăr pe Brena care 
stătea cu spatele, rănindu-l superficial. Doctorul s-a întors, 
apărându-se cu mâinile goale și încercând să fugă din încăpere, 
dar bărbatul, foarte agil, l-a prins de umăr întorcându-l cu fața 
spre el și reuși o a doua lovitură de cuțit direct în pieptul 
acestuia, punându-l la pământ cu sângele șiroind. În tot acest 
timp, soția țipa din răsputeri, iar asistenta, care privea îngrozită 
din sufragerie la scena de groază ce i se desfășura în fața 
ochilor, i se alătură, țipând la rândul ei, chemând în ajutor 
șoferul ambulanței. 

 
După câteva zile, s-a finalizat autopsia, care era 

obligatorie în asemenea situații. Ea a confirmat cauza 
decesului doctorului Brena, respectiv plagă prin înjunghiere cu 
un obiect tăios cu afectarea cordului. Câțiva dintre 
revoluționarii care l-au cunoscut pe Brena în perioada 21-31 
decembrie 1989, acolo, în Consiliu, l-au condus pe ultimul 
drum și, pentru că aveau multe nedumeriri, au analizat pe toate 
fețele motivele legate de uciderea acestuia.  

– Ce moarte groaznică, cum a putut să-l ucidă tâmpitul 
ăla? se lamentă unul dintre cei prezenți la pomană.  

– Unii care l-au cunoscut în toți acești ani spun că multe 
lucruri se confirmă! 

– Am auzit și eu, mă rog..., dar nu cred nici în ruptul 
capului, tu ce știi? 

– Păi, ca tot românul..., a iubit și a lăsat, asta era vina lui 
și nu-l condamn! 

– Ce naiba vrei să spui? 
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– O cunoștea pe femeia bărbatului care l-a ucis! 
– Și ce are asta de-a face cu crima? 
– Soțul ei auzise despre idila dintre ei și, fiind gelos, i s-a 

pus pata! A fost, ca urmare, un pas doar până la crimă! 
– Voi vorbiți prostii! Motivul principal trebuie căutat în 

zilele revoluției! 
– No, asta-i culmea, chiar nu văd niciun motiv să ne duci 

cu gândul așa departe! 
– Ba da! Vă mai amintiți de Gerber cum a fost împușcat? 

Și în primul rând de ce? spuse unul dintre cei aflați în discuție, 
care a emis cu acea ocazie ipoteza că Gerber a fost împușcat 
din interior, pentru că a încercat să-i dea lui Vlasiu caietul cu 
numerele de telefon de la care se primeau zvonuri 
diversioniste. Dar, pe de altă parte, să-l anunțe despre unii 
indivizi dubioși care acționau în Consiliu. 

– A, tu spui că doctorul l-a vegheat pe Gerber până a 
murit? se gândea că atunci a aflat doctorul despre acei inși 
dubioși. 

– Mai grav pentru Brena a fost curiozitatea de a afla 
rezultatul autopsiei! Știm că despre acest rezultat Celia a 
discutat cu doctorul în Consiliu!  

– Mă, tu îmi aduci aminte de un fapt grav la acea vreme, 
știi și tu că Murad a fost acuzat de către Celia că refuză 
transportul lui Gerber la spital! 

– Chiar i-a spus că poartă vina împușcării acestuia, dar 
aici exagera, așa ceva era exclus, chiar Celia a recunoscut la un 
interviu dat lui Mile recent! 

– Eu am auzit ceva de domeniul fantasticului pentru 
necunoscători, intră în discuție un altul, cunoscut pentru 
curiozitatea față de noutățile din domeniul serviciilor speciale 
și a metodelor folosite în arta spionajului. Toți ciuliseră 
urechile curioși. 

– Să auzim cu ce bombă vii, spuse încântat prietenul 
acestuia. 

– Cum doctorul nu putea fi „agățat” cu nimic, s-a trecut 
la metodele de influențare psihologică! 
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– Cred că toți ne pricepem la așa ceva, așa că, dă-i 
drumul, se autoironiză prietenul. 

– Doar nu vrei să spui că puteau să-l ducă de nas pe 
doctor?! încercă și alt comesean să-l incite pe vorbitor. 

– Influențarea soțului femeii avea sorți de izbândă! Și 
pentru că omul făcea terapie la un psihiatru, care era un om al 
serviciilor, s-a apelat la acesta! 

– Am auzit că sunt foarte periculoși, interveni cineva. 
Mintea acelei persoane nu se eliberase încă de frica atâtor ani 
în care auzise constant bârfe despre internarea în spitalele cu 
profil a celor ce se împotriveau regimului, fapte reale sau 
dimpotrivă.  

– Din cele citite, se pare că bolnavului i se induc idei 
despre cineva care îi vrea răul, în cazul nostru că un anume 
doctor pe nume Brena este amantul soției sale sau chiar că 
trăiește de câțiva ani cu ea, iar de aici până la crimă, pentru un 
om bolnav, granița este ușor de trecut! 

La masă se așternuse o tăcere adâncă, tocmai s-a oprit o 
rudă a doctorului să le mulțumească pentru că au venit să-l 
petreacă pe ultimul drum. Iar mesenii au renunțat la discuțiile 
pe temă, pregătindu-se de drum, cu gândul la vremurile tulburi 
de atunci.  

Sigiliul nu este necesar. Secretul a fost devoalat 

După foarte scurt timp, în structurile armatei se produc 
modificări substanțiale care, la prima vedere, păreau favorabile 
întăririi rolului și poziției acesteia, după cum sperau cadrele 
militare. Desființarea Tratatului de la Varșovia a dat un curs 
diferit preocupărilor statului român în ce privește orientarea 
politică și militară. Datorită ieșirii de sub umbrela Statului 
Sovietic, pentru că am fi naivi să credem că eram independenți 
de acesta, toate structurile politice, sociale și ale serviciilor 
fiind impregnate de oameni racolați de ruși, se impunea 
stabilirea noii strategii naționale de apărare.  
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Ea, așa cum a fost dintotdeauna, a trebuit să țină seama 
de factorii geopolitici, economici, de colaborare cu țările 
învecinate sau cu cele angajate în tratate bilaterale, conform 
intereselor interne și externe ale țării. 

Datorită economiei în cădere liberă și armamentul, care 
pentru standardele Tratatului de la Varșovia era acceptabil, 
pentru standardele N.A.T.O. era depășit din punct de vedere 
tehnic și a performanțelor impuse de cerințele câmpului de 
luptă modern, cu unele excepții.  

Dorința românilor de a intra sub umbrela alianței nord-
atlantice devenise reală, dar fără a conștientiza faptul că o 
armată puternică, care dă măsura unui stat puternic, necesită un 
efort permanent de modernizare. Entuziasmul generat de 
profesionalizarea armatei a dus, pe de altă parte, la reducerea 
efectivelor sale, de la aproximativ 400.000 la 75.000 de 
militari de profesie, ceea ce a indus ideea că ceea ce era de 
făcut s-a finalizat.  

Contribuția la efortul general de întărire a alianței a fost 
în continuare menținut la un nivel scăzut, ceea ce încălca 
răspunderile asumate inițial. Nu se pune problema unei analize 
a cauzelor care au dus la o asemenea atitudine, ea datorându-se 
memoriei scurte pe care o avem după ce trecem de „pragurile” 
ivite în drumul spre viitor.  

Procurorii și secretele revoluției 

În toate structurile statului au existat unele persoane 
preocupate de consecințele rezultate ca urmare a înlăturării de 
la putere a partidului unic și a organelor sale. 

Astfel, un grup de procurori care au servit vechile 
structuri ale statului și-au dat seama că schimbările ce se 
conturau în toate sectoarele erau preluate din mers de către 
eșalonul doi al fostelor structuri ale partidului, respectiv copiii 
acestora.  
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Procurorii Firiță și Aur, nemulțumiți de cursul 
evenimentelor, încearcă să afle cine s-a făcut vinovat de 
diversiunile teroriste de după 22 decembrie și doresc tragerea 
la răspundere a acestora. Amândoi devin interesați de valul 
uriaș de recompense acordate militarilor de la toate eșaloanele, 
prin înălțarea în grad a acestora, dar, în mod ciudat, și 
acordarea, pe criterii numai de unii știute, a titlului de „Erou al 
Revoluției”.  

Acest interes interfera cu dorințele militarilor-
contestatari din componența Comitetului de Acțiune pentru 
Democratizarea Armatei, în special acelea cu privire la 
necesitatea judecării și condamnării celor care au tras asupra 
populației în revoluție.  

Și în armata din Arad se manifesta un viu interes cu 
privire la militarii căzuți în acele zile.  

Maiorii Horga și Săcel, preocupați la rândul lor de 
aceleași probleme, scriu pentru publicațiile militare interesate 
despre obolul adus de militarii Cetății pe altarul libertății.  

Împreună, cei doi ofițeri încearcă tot posibilul de a 
coopta cadre, inclusiv de la eșaloanele superioare, cu scopul 
declarat de a corobora informațiile deținute despre 
evenimentele din decembrie și a le publica. Interesul devenise 
atât de mare, încât s-au găsit câțiva ofițeri tineri de la Oradea și 
București cu care s-ar fi putut colabora cu rezultate 
promițătoare, dar părerile diferite, datorate modului de a privi 
faptele de atunci, au încetinit lucrurile. 

Într-o mare măsură interesul unor ofițeri dornici de a 
obține avantaje cât mai mari, și care au folosit orice prilej 
pentru a diminua interesul pentru revoluție i-a descurajat pe cei 
doi maiori în demersul lor de a reabilita amintirea acelor zile.  

Argumentul folosit de cei dornici de „mărire” se rezuma 
la atenționarea celor din urmă în mod perfid „...să nu întinați 
amintirea celor căzuți”, apelând la respectul aproape sacru față 
de morți a românilor.  
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Descurajarea și, ulterior, renunțarea au constituit ultimii 
pași, pentru simplul motiv că unele atenționări, mai mult sau 
mai puțin voalate, au fost lansate în spațiul militar. Astfel, s-a 
apelat prin interpuși la unele amenințări de a se renunța la 
subiectul atât de fierbinte. Într-un cuvânt, s-a folosit din plin 
menținerea sentimentului de teamă care își demonstrase cu 
prisosință eficiența în anii socialismului și a fost o armă 
redutabilă în revoluție. 

S-a acționat asupra coardei celei mai sensibile a 
militarului de carieră, și anume sentimentul de camaraderie, 
care, deși nu a fost foarte cultivată până atunci, a devenit 
prezentă prin înseși apelarea la ea. Spre cinstea și onoarea 
majorității militarilor, așa cum era ea înțeleasă ca urmare a 
conviețuirii în condiții deosebit de grele, dar și a apartenenței 
la tagma purtătorilor de uniformă, aceștia s-au rușinat să se 
pretindă „eroi ai revoluției”. 

 
Săcel, ajungând în pragul nemulțumirii față de evoluția 

lucrurilor din armată, începe un demers pe plan local, urmărind 
articolele ziarelor din municipiul Arad pentru a depista 
interesul vreunui gazetar în ce privește revoluția.  

Împrietenindu-se cu fotograful preferat al armatei, nea 
Gică din Piața Avram Iancu, Săcel îl cunoaște în casa acestuia 
pe procurorul Taler. Din vorbă în vorbă, maiorul, care cu orice 
ocazie, povestea oricui despre revoluție, este întrebat de 
procuror dacă nu ar fi dispus să-l cunoască mai îndeaproape pe 
procurorul Aur, pentru că acesta este interesat de acțiunile 
armatei pe timpul revoluției.  

Săcel a prins curaj și, cu mare încredere acceptă, astfel 
că, în scurt timp i se aranjează o întâlnire cu respectivul, chiar 
în biroul acestuia, aflat în clădirea Tribunalului. 

Discuția cu procurorul Aur a avut loc în prezența 
colegului acestuia, procurorul Taler, și a fost considerată 
sinceră și fructuoasă, stabilindu-se câteva jaloane preliminare 
în scopul aflării adevărului despre revoluție și devoalarea 
acestuia. 
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Săcel s-a angajat că pune la dispoziția lui Aur, după ce 
pe parcursul a maximum doi ani va revedea materialul avut la 
dispoziție, întreaga poveste bazată pe realitatea acelor zile.  

 
A trecut un timp relativ scurt și la adresa lui Aur au 

început unele presiuni pe linia serviciului. Acestea au creat un 
stres greu de gestionat, rezultând o stare de dezechilibru 
organic pentru procurorul Aur. Astfel, în anul 1996 Aur s-a 
îmbolnăvit grav, iar situația medicală a acestuia s-a înrăutățit 
subit, fără motive obiective.  

În același an, medicii au constatat o degradare accelerată 
a sănătății și, în scurt timp, s-a produs decesul, lăsând mamei 
sale o durere la fel de uriașă ca îndoielile cu privire la moartea 
unui om în floarea vârstei.  

Maiorul, în rezervă pe atunci, Săcel, a înțeles situația, 
trăgând concluzii clare cu privire la scoaterea la lumină a 
adevărului obiectiv despre revoluție.  

Într-un cuvânt, s-a hotărât să lase timpul să aștearnă pe 
filele anilor înțelegerea și reconcilierea, abia ulterior, când 
condițiile vor fi coapte, să aștearnă în fața cititorilor dispuși să-
și revadă trecutul, așa zisul adevăr despre revoluție. 

Căci nostalgia trecutului persista, iar ce era important 
încă nu putea fi scris. 
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Alexandru Ioan Chiș, autorul romanului Povara libertății, își asumă 
un risc responsabil de a arăta cu obiectivitate și în spiritul adevărului, 
scriind despre loialitatea armatei față de cetățenii Aradului în vremea 
când militarii au fost scoși din cazărmi pentru a apăra un regim 
politic. Întreg romanul este focalizat pe comportamentul unităților 
militare și a conducătorilor lor, oscilând între ordinele agresive ale unor 
autorități politice și rolul de bază al armatei de apărare a țării. Autorul 
și-a câștigat dreptul la recunoștință, grație modului în care prezintă 
cu obiectivitate atmosfera corectă și atitudinea demnă a Armatei pe 
timpul „evenimentelor revoluționare din Arad“.
General maior (r) Vasile Ionel Heredea

* * *

Perioada descrisă în volumul al II-lea coincide cu riposta unor 
elemente din structurile statului loiale dictatorului, ripostă mai mult 

sau mai puțin hotărâtă, ca urmare a apariției facțiunilor în sânul 
acestora, și care au trecut la diversiune după un scenariu dinainte 
stabilit, ca metodă de învrăjbire a celorlalte forțe, între ele, dar în 

special împotriva armatei în scop de culpabilizare a acesteia, ulterior. 
Din roman rezultă constatarea că și în rândurile armatei s-a manifestat 

o oarecare șovăială, având ca urmare unele ordine contradictorii 
primite la toate nivelurile, de parcă se cunoștea evoluția evenimentelor.       

Preocuparea societății românești a fost de la început dilema revoltă 
populară-revoluție, fără ca personajele din roman să ajungă la o 

concluzie fermă în această privință. 
Colonel (r) Horea Gana

* * *

Alexandru Ioan CHIȘ scrie cu pasiune, fără a se împiedica în concesii, 
fiindu-i mai dragă expresia adevărului decât expresia verbalizării. Scrie 
frust, ferm așa cum ar tăia hotărât o pâine spre a o distribui copiilor; 
lungită prin explicații suplimentare și auxilii lămuritoare, fraza amplă 
se conjugă în descrieri sintetice și dialoguri canonice.
Anton Ilica
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