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CUVÂNT ÎNAINTE  
 
 
„Povara libertății” e romanul revoluției cu reflexele sale 

arădene, în care persoane devin personaje, iar faptele tulburi sunt 
reflectate în lumină din perspectiva militarului, al participantului 
din „cealaltă” parte „a redutei” . Câți (cititori și necititori) nu vor 
zice pe la colțuri că această carte, intitulată atât de provocator, 
este o certitudine vicioasă, punând altfel decât ceilalți problema 
revoluției, prin utilizarea unui limbaj mai încărcat de 
expresivitate. Deja unii s-au antepronunțat, considerând-o 
redundantă ca tematică, imensă ca discurs și zumzăind de vicii 
literare. Asemenea atitudini derivă dintr-o mentalitate vetustă, 
deși aș fi sperat să ieșim dintr-un regim politic prin schimbarea de 
mentalitate, prin debarasarea de umori și limbuție bârfitoare. 
Dacă înainte de 1989, publicarea unui volum era supus cenzurii 
politice, fiind controlat cu acribie din punct de vedere ideologic și 
al biografiei scriitorului, iată că astăzi „cenzura” este întreținută 
de cârcoteli vehemente, de trăncăneli de gașcă, de murdării 
verbale bășcălioase și zornăind de răutăți. Nici nu s-a editat 
volumul, că au apărut etichetele, care mai de care mai jignitoare, 
invidioase și ironice. Da, aș fi dorit ca ieșirea dintr-o istorie 
meschină să însemne și ieșirea din metehne și dintr-un 
comportament verbal tighelat cu răutăți și invidii. 

Citind textul în manuscris, am sugerat autorului anumite 
elemente stilizatoare, imputându-i lungimea frazării și abundența 
amănuntelor. Speram să se ajungă la dimensiunea unui singur 
volum, mai puțin descurajant pentru consumul de timp și 
concentrare lecturală; m-am autoconvins că cine dorește să 
cunoască o altă fațetă a revoluției are nevoie de răbdare, de o 
răbdare cumpănită cu grijă de autor, de o amplă respirație 
afectivă.  
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Tenace și frumos încăpățânat, Alexandru Ioan Chiș a 
considerat că ieșirea din „povara libertății” și intrarea în 
„ libertatea povarei“ au dreptul la o amplă și necondiționată 
admirație de lectură. Nu îndrăznesc să îndemn vreun cititor la un 
travaliu (dulce) de 800 pagini, dar nici nu-mi asum curajul de a-l 
sfătui să renunțe. Ar pierde mult mai mult, dar desigur ar pierde 
iluzia că, între noi, atunci, au fost indivizi care credeau că fac bine 
din inima răului, păstrându-și totuși sufletul curat. Și invers! În 
fine, un cititor responsabil sau doar curios nu poate rata șansa de a 
observa o psihologie deformată sau asumat vizibilă în oglinda 
istoriei. Atât, deocamdată! 

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; alungită prin explicații suplimentare și 
auxilii lămuritoare, fraza amplă se conjugă în descrieri sintetice și 
dialoguri canonice. Încheind aceste considerații prea scurte față 
de câte ar merita, sper că am dobândit, alături de autor, simpatia 
părții luminate a conștiinței, a îndoielii și a speranței cititorilor 
pentru o experiență tâlcuitoare. 

Prof. univ. dr. Anton ILICA
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VINERI 15 DECEMBRIE  

Nostalgii cazone 

Maiorul Murad, Comandantul Regimentului 19 Mecanizat 
Arad-Cetate, uşor obosit de serviciile pe Comandament din 
ultimul timp, cu privirea pierdută pe geamul biroului, lăsă 
gândurile să zboare spre ceea ce făcea parte din trecutul său. Mai 
avea câteva ore de lucrat în cazarmă; abia plecaseră copiii lui, 
amândoi minori. Avea acest obicei de a-i chema în cazarmă 
pentru a se bucura de prezenţa lor, pentru că acasă ajungea mereu 
foarte târziu, când ei dormeau. Se gândea că nu va avea timp să-i 
educe în spiritul răzbaterii prin viaţă, aşa cum a reuşit el. Îi iubea 
şi dorea să le arate acest lucru. 

Apoi, fără nicio explicaţie, mintea o luă lin, pe nepregătite, 
spre acea etapă din frumoşii ani ai tinereţii.  Cândva acolo în 
munţi, spre amiază, aplicaţia de cooperare dintre unităţile de 
munte şi infanteria unui regiment mecanizat, ajunsese în partea 
finală. Tocmai se făcuse joncţiunea trupelor după succesul 
repurtat în acţiunea de învăluire a adversarului, şi Vânătorii 
coborau pantele abrupte, pline de zăpada îngheţată, care, din loc 
în loc, se rupea sub schiuri şi îngreuna alunecarea. Batalionul 24 
Vânători de Munte Miercurea-Ciuc, avându-l ca Şef de Stat 
Major pe căpitanul de atunci, Murad, se regrupa cu efectivele în 
scopul trecerii la tragerile în poligon cu cartuşe de război. 
Militarii scoteau de la arme întăritoarele de recul, trăgând rapid o 
bucată de câlţi cu ulei, pe ţeavă. Vecinii de la Infanterie, aflaţi în 
stânga lor, unde terenul era fără denivelări, aproape şes, nu se 
lăsau mai prejos. Şi ei aveau interesul de a termina cât mai urgent, 
pentru a intra „ în luptă” . Soarele se ridicase de la orizont şi frigul 
începea să slăbească în intensitate, razele sclipeau pe zăpada care 
îi orbea. În faţă, se contura o buză de deal, iar după aceasta se 
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vedeau tufe şi copaci răzleţi de mesteceni, după părerea unora, 
fără binoclu nu era destul de clar. Tragerile în poligon aveau 
farmecul lor, dând sentimentul că te afli pe un câmp de luptă real. 
Înfrigurarea militarilor ce pregăteau armamentul pentru tragere se 
justifica, dacă nu se mişcau repede pierdeau timpul de apariţie a 
ţintelor. Spre deosebire de momentul aplicaţiei, când se afla 
înapoia dispozitivului de luptă, în poligon, Murad era puţin 
diferit, ştia că trebuie să fie în imediata apropiere a lanţului de 
trăgători, dar la suficientă distanţă pentru a cuprinde cu privirea 
flancurile batalionului. S-a dat semnalul din goarnă, dublat de 
comanda prin staţia radio, pentru deschiderea focului şi 
instantaneu au apărut ţintele antitanc, iar în prima linie ţintele 
prefigurau infanteria. Se declanșează un foc de nimicire cu 
aruncătoarele de grenade ale grupelor, iar pentru cele din 
adâncime cu temutele AG-9 și focul infanteriei, care neiertător 
spulberă în rafale zăpada din preajma țintelor. Se încrucişează, 
cele de foc asupra mijloacelor antitanc cu cele ale infanteriei. 
Trăgătorii cu AG-7 erau în genunchi, cu privirea în aparatele de 
ochire, iar ajutoarele lor în picioare, plini de înfrigurare, gata să 
introducă următoarea grenadă şi, imediat să facă un pas lateral 
pentru a nu fi arşi de flăcările dinapoia armei. Staţiile radio sunt 
pe recepţie permanentă, în special pentru cei aflaţi mai departe, pe 
flancuri, care nu auzeau comenzile. Comandanţii de subunităţi se 
ridică imediat ce sunt lovite ţintele şi, prin îndemnuri, strigate din 
răsputeri, îşi conduc militarii spre noul aliniament de tragere. 
Murad, roşu la faţă şi la fel de implicat în acţiune, conducea 
întregul dispozitiv, trăind alături de subordonaţi emoţiile „ luptei”. 

Deodată, gândurile îi fură întrerupte de telefonul care 
zbârnâia disperat; răsuflă adânc, remarcând, în treacăt, că se 
întunecase, îl ridică din furcă, şi cu o voce vioaie spuse: 

– Da, numai eu pot fi aici, Ioane, ce s-a întâmplat? încheie 
cu o uşoară ironie. Ştia că numai Ofiţerul de serviciu putea fi la 
capătul firului, era cel de interior. 

– Tovarăşe maior, vă reamintesc că aţi ordonat să vă anunţ 
când urmează controlul gărzii. Este în jur de şase! 

– Cine a fost în control anterior? 
– Maiorul Săcel. 
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– Tot vânător de al meu, cu basca pe o parte! De mâine este 
în concediu! zise râzând scurt Murad, de data aceasta parcă 
mulţumit, deşi în general era sobru, zâmbea destul de rar. 

Săcel îi era prieten de familie, s-au apropiat datorită 
consoartelor, care s-au cunoscut la locul de muncă al soţiei lui 
Săcel, la Căminul militar. Dar o coincidenţă a făcut să fie 
amândoi şefi de stat major de batalioane Vânători de Munte în 
aceeaşi Brigadă, cea de la Bistriţa, iar venirea la Arad a fost la 
interval de un an, Murad fiind primul, prezentându-se în 1984. 
Puse jos telefonul şi intră în obişnuita rutină, trecând pe la 
posturile de santinelă, blocul alimentar, parcul auto şi gospodăria 
agrozootehnică, de unde se asigura carnea trupei prin forţe 
proprii. Intră şi la corpul de gardă, unde, ca de obicei, schimbă 
câteva vorbe calde cu soldaţii, era foarte apropiat de ei, acest 
ataşament l-a dobândit din experienţa ca vânător de munte, unde 
viaţa ofiţerilor, mai ales la escaladarea stâncilor, depindea 
obligatoriu de măiestria alpiniştilor, cei mai mulţi fiind soldaţi, 
dar şi ca cercetaş, în salturile cu paraşuta. Învăţase că „arma”  
vânătorilor de munte se baza mai ales pe respectul reciproc şi 
numai asta putea duce la rezultate reale. Vorba lui de obicei aspră, 
cu intonaţii sacadate şi plină de fermitate, se înmuia când avea de 
a face cu situaţii care implicau multă responsabilitate, voia să se 
apropie sufleteşte, pentru a-i obliga să dea tot ce este mai bun din 
ei şi reuşea. La punctul de control, s-a întâlnit cu locotenent-
colonelul Stancu, Şeful Artileriei regimentului în acel moment. 

– Vă rog să rămâneţi în locul meu la continuitate! spuse 
Comandantul fără alte precizări. Stancu, un ofiţer respectuos şi cu 
mult bun simţ, îl privi pe şeful său uşor nedumerit, dar aprobă 
fără a pune întrebări. 

– Am înţeles, vă doresc o noapte liniştită! 
– A, era să uit, conduceţi din biroul meu; acolo vă puteţi 

odihni, încheie Murad cu gândul în altă parte, convins că are de-a 
face cu un ofiţer de nădejde. 

Era vineri seara şi se lăsase frigul acelui mijloc de 
decembrie, îşi presă uşor urechile, afundându-şi mâinile în 
buzunarele scurtei vătuite şi, dorind să-şi limpezească gândurile 
cuprinse deodată de nelinişte, o luă spre casă pe jos. 
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Mişcările străinilor 

La Unitatea de Radiolocaţie Pecica erau motive, ce-i drept 
nu foarte grave, de a bănui că unele lucruri nu funcţionează 
tocmai normal. Este adevărat că şi specificul meseriei de 
radiolocatorist îl făcea pe acesta bănuitor, cu toate că, pe de altă 
parte, tot la ei învăţai că „nu tot ce zboară, există” , parafrazând un 
proverb cunoscut. Acolo au luat contact ofiţerii lor cu ţintele false 
apărute pe ecran, din motive variate, unele simple, cum ar fi 
stolurile de păsări, altele legate de mijloacele de luptă 
radioelectronice inamice. Aşa şi în aceste câteva ore trecute, 
ecranele lor prefigurau tot felul de ţinte, care şi datorită 
experienţei câştigate pe parcurs, au fost ulterior declarate false.  

La pupitrul de comandă-interceptare, căzut pe gânduri, 
căpitanul Iugăr rememorează unele situaţii apărute în toamna 
anului, în special în septembrie şi octombrie, din care putea trage 
concluzii clare că acea perioadă a fost una încărcată de apariţia 
unor ţinte false sau cine ştie, poate reale. Faptele se petrec după 
mijlocul lui septembrie, când în jurul orei 20:00 abia intrase în 
serviciu şi remarcase apariţia unor aeronave, care după semnalul 
afişat pe ecran păreau a fi elicoptere. Locul de apariţie a acestora 
era zona munţilor Poiana Ruscă, pe direcţia Deva. Viteza de 
evoluţie a acestora se situa undeva la aproximativ 120 km/oră. 
Direcţiile de zbor, pentru că s-au conturat în cele din urmă două, 
ambele având punctul de plecare din munţii Poiana Ruscă, una 
continuând prin Deva către Hunedoara, iar cealaltă către 
Timişoara. La scurt timp s-a descoperit o nouă direcţie de zbor, 
Orşova-Herculane-Timişoara. Iugăr a încercat să transmită la 
eşalonul superior, Brigada Antiaeriană, din Punctul de comandă 
propriu. În momentul recepţionării raportului său privind un 
număr de 6-8 elicoptere cel puţin, pe fiecare din direcţiile 
amintite, cel de la Brigadă, a început o discuţie pe un ton mai 
mult decât ridicat. 

– Te-ai tâmpit de cap! Ce transmiţi acolo căpitane? Nu mai 
da nimic! 

– Nu vă supăraţi, scoateţi-mă dumneavoastră de la 
informare, eu sunt obligat să transmit tot ce am pe ecran! 
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În loc de răspuns, pentru un timp liniştea s-a aşternut la 
capătul firului. Căpitanul spera să se revină la normalitatea cerută 
de sistemul militar cunoscut de el până atunci, nu să se decline 
răspunderea superiorilor, ci să se împartă responsabilităţile tuturor 
celor implicaţi. El vedea ceea ce nu se putea contesta, de aceea 
cerea să fie ascultat. Cu o singură excepţie, totuşi, îşi aduce 
aminte că în anii tinereţii sale, era în 1974, coleg fiind cu 
locotenentul-major Botin, care pe atunci era şef de tură la Punctul 
de Comandă Pecica, un moment de grea cumpănă când unul din 
şefii de la Bucureşti, a uitat să transmită date despre un avion care 
trebuia să fie în graficul de zbor. Era de serviciu la staţia P 35, 
seara după ora 22:00, când a descoperit la unguri zboruri 
executate de către ruşi. La un moment dat, un avion s-a ridicat de 
pe Kecskemét, căpitanul îl descoperă şi adresându-se maistrului 
militar, îi cere acestuia să urmărească evoluţia ţintei, pentru că i 
se pare că se îndreaptă chiar spre ei. Acesta a ripostat vehement. 

– Lasă-l dracului că nu vine la noi! Modul de adresare atât 
de direct, era admis la nivelul lor, datorită importanţei fiecăruia în 
Sistemul apărării antiaeriene, de fapt a respectului mai mult decât 
formal faţă de ceilalţi.  

– Mie mi se pare că dimpotrivă! Apoi căpitanul a luat 
telefonul şi a „deschis” ţinta, termenul semnificând începerea 
raportării unor informaţii despre ea. Problema era destul de 
periculoasă, în caz de doborâre a avionului putea ieşi un conflict 
diplomatic, mai ales în condiţiile cunoscute numai de către unii, a 
faptului că avionul era în grafic. Chiar dacă vina era a celor de la 
transmiterea zborurilor, în mod sigur ţapii ispăşitori erau cu totul 
alţii, şi anume cei care l-ar fi doborât. De menţionat că se 
ajunsese la pregătirea rachetelor AA, cele de tip Volhod şi Dvina, 
cele de la Hunedoara şi Reşiţa, care abia în ultima clipă au fost 
dezamorsate. Nu va putea uita niciodată acele minute nesfârşite, 
care i-au marcat viaţa. A înţeles că orice acţiune de aceeaşi 
natură, implică o responsabilitate dusă la extrem, de care militarii, 
chiar pe timp de pace, au parte din plin. Căpitanul Iugăr revine cu 
gândul la cele petrecute în urmă cu trei luni, care semănau perfect 
cu cea prezentă, părea că istoria se repetă. Deodată s-a rupt 
liniştea ce cuprinsese încăperea unde se afla ecranul. 
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– Să decuplezi imediat staţia de radiolocaţie, tu nu te ştii 
orienta, acolo este un cârd de gâşte! Apoi căpitanul a fost scos de 
la informare. Aşa zisele cârduri de gâşte zburau pe direcţii 
complet nejustificate, se intersectau, se deplasau în cerc, ceea ce 
era complet anormal, la o migraţie a păsărilor. Acesta a lăsat 
staţia să funcţioneze şi, din curiozitate, a urmărit ce se întâmplă. 
Pe ecranul staţiei evoluau 11 elicoptere, cu o viteză de 120 
km/oră, şi asta a durat până aproape de miezul nopţii. I s-a părut 
foarte ciudat că a fost scos din grafic. A ajuns la concluzia că erau 
interese divergente, la diferitele facţiuni care părea că apăruseră 
încă de atunci în armată. Că le denumea altfel, mai pe înţelesul 
tuturor, pentru el tot trădători erau. Pentru el duşmanul apărea pe 
ecran, şi avea „amprenta” aeronavelor străine de ţară. 

Cunoaşterea viitorului 

Veştile din acea zi, privind acţiunile unor grupuri restrânse 
de enoriaşi care încercau la Timişoara să-l apere pe pastorul 
Koszteş în faţa autorităţilor, de o evacuare forţată din locuinţa sa, 
au ajuns la urechile arădenilor cu ceva întârziere. Era explicabilă, 
fie din teama martorilor oculari de a fi descoperiţi colportând 
zvonuri, sau, mai degrabă, datorită dorinţei de a nu-şi complica 
existenţa.  

De asemenea, au fost puţini cei care au văzut cele 
întâmplate, iar organele de punere în aplicare a hotărârii de 
evacuare, nu aveau niciun interes să propage în mase ştirile cu 
privire la acţiunile din zonă. Sigur, în acele momente nici armata, 
în întregul ei, nu avea vreo idee chiar vagă, despre tulburările de 
la Timişoara şi, mai ales, nimeni nu bănuia câtuşi de puţin ce 
amploare vor lua acestea. 

 
Existau păreri împărţite la nivelul comenzii unor Mari 

Unităţi, spre exemplu cum a fost la Oradea. Era mai mult decât 
probabilă cunoaşterea unor aspecte ale viitorului apropiat, de 
către unii, aleşi din timp, după criterii necunoscute nouă, deşi 
puţini ştiau în profunzime cine şi cam ce urmăreşte prin aparenta 
manevrare a armatei. Din măruntele acţiuni executate de către 
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eşaloanele superioare, dacă erai atent la detalii, puteai trage 
concluzia că unităţile din zona frontierei deveneau privilegiate. 
Astfel, la Arad, deşi o perioadă de aproape doi ani s-a tărăgănat 
numirea unui ofiţer ca Şef al Artileriei, motivându-se lipsa acută 
de cadre, într-un timp scurt, din cauza tulburărilor de la 
Timişoara, se ordonă la nivel Armata a IV-a, numirea şi aducerea 
de la Beiuş, a maiorului Miteş. Acesta s-a prezentat la Cetate, 
preluând funcţia de la locotenent-colonelul Stancu, ce făcea parte 
din Regimentul ce se înfiinţa la război, respectiv „Anexa D”, şi 
care ţinuse prin cumul funcţia până atunci. Un alt fapt a 
determinat cadrele să creadă că ceva nu este în regulă, şi anume 
refuzul armatei, în general, de a pensiona la limită de vârstă 
ofiţerii de toate armele şi specialităţile, un caz fiind chiar a lui 
Stancu, care avea de mult vechimea necesară. 

Informaţiile celor de la Interne 

Spre deosebire de militarii armatei, cei de la Interne sperau 
să fie informaţi mai concret. Când faptele petrecute la Timişoara 
au luat amploare, Comandantul Miliţiei judeţului Arad, colonelul 
Filcaciu a hotărât să afle în ce ape se scaldă subordonaţii săi, 
astfel că, a găsit un răgaz să stea de vorbă în biroul său cu câţiva 
apropiaţi, aduşi în sediu de zvonurile primite prin surse neoficiale, 
despre tulburările din Banat. 

– Cred despre informarea noastră că este mai slabă ca 
niciodată, aşa trag concluzia! , nu am ce să mă feresc de voi. Pare 
clară situaţia, ceea ce vreau să spun este legat de cele întâmplate 
în Banat! De fapt face parte din cele petrecute deja în ţările estice 
ale sistemului, probabil o să ne vină rândul şi nouă, totul se 
prefigurează în acest sens! spuse Filcaciu, ferindu-se de a vorbi 
concret despre schimbare şi sensul acesteia şi, mai ales, evitând să 
pronunţe vreun nume. Apoi continuă cu informarea, care nu putea 
fi asimilată nici pe departe cu lecţiile politice predate 
subordonaţilor, dimpotrivă, erau lucruri uimitoare pentru cei 
prezenţi. Şi de data aceasta, îl recunoşteau pe Comandantul lor, 
un om cu mintea deschisă, iar pragmatismul său îi apropiase de 
subordonaţi, siguri oricând de bunele sale intenţii. 
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– Este adevărat, suntem ţinuţi în întuneric, lucru ce ne va 
afecta ca instituţie, dar şi ca oameni aparţinând sistemului! Mi-e 
teamă de ce ne aşteaptă! adăugă unul dintre adjuncţii mai tineri, 
uşor pesimist. 

– Dar, vreau să adaug, că teama este diferită de cea 
instalată pe timpul misiunilor obişnuite! interveni altul din cei 
prezenţi. Toţi cei din sală au înţeles unde bate această precizare, 
aşa că, fiind de acord, au trecut peste problemă. 

– Dacă cei de la anumite posturi de radio aşa zis libere, 
spun adevărul măcar pe jumătate, situaţia este destul de gravă! Nu 
ne aşteaptă zile liniştite, spuse cu o nuanţă de ironie, dar şi cu 
convingere, un tip masiv, cu mustaţă, ştergându-şi faţa de 
transpiraţie. 

– Culmea este că şi alte surse, pe care eu le consider sigure, 
vorbesc aproape la fel! Ţara noastră a devenit ca o insulă închisă 
în sistemul fostelor ţări socialiste, şi trebuie să-i vină şi ei rândul 
să schimbe ceva! spuse Comandantul, accentuând cele afirmate 
anterior, fără precizări concrete. Subordonaţii erau mulţumiţi de 
cele afirmate de şeful lor, aveau încredere în spusele acestuia. 

– Ne-aţi informat, şi unii chiar au văzut cu ochii lor, sosirea 
dinspre vamă şi trecerea prin oraş a multor maşini cu numere de 
înmatriculare de la fraţii noştri mai mari! Unele din Moldova de 
peste Prut, care studiau fără teamă obiectivele de interes local 
pentru eventualele manifestaţii?! nu-şi termină ideea cineva din 
birou, fiind întrerupt de cel cu mustaţă. 

– Şi cadrele de la Cetate ne-au anunţat despre cele văzute în 
oraş! anunţă cineva cu naivitate, dar observând toate privirile 
îndreptate asupra lui, avu o îndoială că vestea respectivă ar fi 
plăcut cuiva. De fapt, ştia şi el că cei din armată nu-i aveau la 
inimă pe cei de la Interne, în special pentru soldele mărite în 
ultimul timp, reciproca fiind valabilă. 

– Deocamdată atâta ştim! Trebuie să luăm unele măsuri 
pentru a contracara acţiunile ostile, indiferent de la cine ar veni 
ele, încheie Filcaciu. Era mulţumit de cele auzite şi a tras 
concluzia dorită, oamenii săi cu rang în ierarhie, aveau un tonus 
bun, nu erau depăşiţi de evenimente, iar teama declarată era 
perfect normală, avea rolul de a tempera entuziasmul în 
momentele importante. A hotărât în sinea lui că era important să 
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se lucreze concret pe teren cu subofiţerii pentru a-i lini şti şi 
acomoda cu atmosfera din oraş, dar, mai ales, cu atitudinea 
oamenilor, acest gând preocupându-l de ceva timp.  

 
Puţine lucruri aduceau aici ceva concret, dar dacă 

informarea se referea numai la aceste generalităţi, se constată că, 
din acest punct de vedere, şi armata este în măsură de a trage 
concluzii asemănătoare.  

Majoritatea cadrelor militare arădene din conducere aveau 
pregătirea strategică necesară şi discuţiile aveau caracterul unei 
analize pertinente, în plus a început să dispară teama atavică sub 
care îi ţinea regimul. Chiar organele de Informaţii din unităţi 
aveau unele ezitări cu măsurile ce le luau în ultimul timp, iar o 
mare parte din cei care conduceau organele de partid, au devenit 
mai apropiaţi de oameni şi de problemele lor. Şi înainte erau 
mulţi cu mintea deschisă, din rândul lor, şi putem spune că la 
nivelurile de jos se aplica cu alt înţeles „grija faţă de om”. 

Aducerea unor cadre în Cetate 

Cu scop preventiv la acea oră au fost aduse în cazarmă 
unele cadre din conducere, în special pentru activităţi de control. 
Căpitanul Măciniş a luat această măsură din proprie iniţiativă, 
apoi a primit şi acordul comandantului. Un inginer rezervist pe 
nume Romcea, care lucra la PECO-ul din oraş, adus de Măciniş în 
cazarmă pentru a lua legătura cu ofiţerul care răspundea de 
asigurarea cu carburanţi, a fost invitat în sala de adunare a 
ofiţerilor regimentului, unde era în toi o discuţie despre situaţia 
din Timişoara. Romcea cunoştea despre iniţiativa lui Măciniş 
privind aducerea unor ofiţeri în cazarmă ceva mai devreme şi, 
apreciind această măsură, îşi aduse aminte de un episod care-l 
caracteriza pe ofiţer. Luarea unei hotărâri din proprie iniţiativă nu 
era de apanajul oricui pe timpul comuniştilor, întâi trebuia să 
aştepţi un ordin, nu era necesar să gândeşti singur, apoi să spui 
„am înţeles“ şi să treci la executare. Era simplu pentru cel care nu 
mai avea pretenţii, care constatase comoditatea unui asemenea 
mod de viaţă, fără responsabilităţi, dar nu era cazul lui Măciniş. 
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Cu ceva timp în urmă, când pregătirea rezerviştilor prin 
concentrări avea importanţa sa, mergându-se până la scoaterea din 
producţie, inginerul Romcea - fiind în preajma lui Măciniş - într-o 
aplicaţie de proporţii pe valea Mureşului, aude o conversaţie a 
maiorului prin staţia de radio cu un general. 

– Generalul Klebs sunt! Ai ajuns acolo unde ţi-am 
precizat? Romcea era convins că răspunsul căpitanului va fi 
afirmativ, deşi, pe drumul spre destinaţie, l-a văzut pe ofiţerul său 
foarte agitat, fără a înţelege motivul. A bănuit doar că la mijloc 
era o neînţelegere, când maşinile au fost puse în situaţia să facă 
manevre complicate pentru a intra pe o şosea aflată la mai mulţi 
kilometri, dincolo de o pădure. Spre stupefacţia sa, răspunsul nu 
avea nimic de a face cu limbajul strict cazon, dimpotrivă. 

– Nu to-aşe general! răspunse monosilabic Măciniş, fără a 
putea continua, respirând greoi, era probabil cu gândul la 
comiterea unei greşeli, dacă răspundea sub impulsul stării de 
surescitare. 

– De ce, măi? întrebă cu îndoială generalul, simţind o 
încordare în vocea maiorului. Acesta fiind şocat de acel mod de 
adresare, răspunse de data aceasta fără ocolişuri, neputând uita 
prin ce a trecut în acel marş idiot. 

– Raportez că dacă aş fi continuat pe direcţia precizată, aş 
fi ajuns în mlaştină! spuse ofiţerul uşurat că şi-a descărcat 
conştiinţa. Simţea nevoia să-i dea de înţeles generalului că nu are 
omul potrivit acolo în Secţia Pregătirii de Luptă a Armatei, că 
superficialitatea aceluia în caz de război ar fi dus la un dezastru. 
Generalul a încetat să mai spună ceva, s-a produs un zgomot 
ascuţit în căşti, apoi staţia a amuţit, spre satisfacţia lui Măciniş. 
Romcea, un om integru şi de bun simţ, a apreciat poziţia ofiţerului 
său, privindu-l din acel moment cu simpatie şi respect. Considera 
că numai o asemenea atitudine implică responsabilitate faţă de 
subordonaţi, mai ales pe câmpul de luptă real. 
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Când va exploda mămăliga? 

– Sunt îngrijorat de cele petrecute la Timişoara! Ce poate fi 
acolo, o simplă nemulţumire a enoriaşilor sau mai mult de atât? se 
întreba unul dintre ofiţerii prezenţi în sala Pregătirii de Luptă din 
Cetate, reluând discuţia întreruptă câteva clipe de venirea lui 
Măciniş. 

– Deocamdată nu cred în faptul că lucrurile se vor 
complica, dar şi aşa nu mă îngrijorez, ştim cât de repede vor 
renunţa oamenii! interveni un altul. 

– Oameni buni, voi credeţi că la noi totul este încremenit, 
că nu vom intra în rând cu lumea? Nimeni nu mai pare să-l 
iubească necondiţionat pe „ tătucu” , a trecut moda aia, chiar mi-aş 
dori să-l ducă gaia! Şi culmea, asta ne-o transmit indirect chiar 
ruşii, culmea, dar adevărat! Voi nu vedeţi că Ivan nu se 
împotriveşte la schimbările din fostele ţări socialiste? oftă hotărât 
unul slăbănog cu cascheta dată pe ceafă. 

– Şi cu mămăliga aia cum rămâne, când dracu o să 
explodeze? Că toţi ne cred un popor de fraieri...! se opri brusc 
înghiţind în sec. Intrase un ofiţer cunoscut drept informator, care 
întrebă în fugă: 

– Care ştie unde este soldatul de la biroul lui Suru? Toţi îl 
priveau nedumeriţi, în loc să răspundă la întrebare şi să scape de 
el. Ştiau de mult ce hram poartă, era omul Contrainformatorului, 
dar nici el nu se mai ferea, îi era indiferent sau poate era mândru 
de a fi altfel decât ei. 

– Hai, roiu’, să ne scrii, îl luă în băşcălie cineva din cei 
prezenţi. După care toţi îi întoarseră spatele, fără să spună ceva. 

– Ăsta-i ca râia, greu scapi de el, apare peste tot şi mereu 
trage cu urechea! 

– Voi ştiaţi de el?! spuse un ofiţer venit de câteva luni în 
unitate, care abia acum l-a descoperit pe lingău. În loc de răspuns, 
i s-a făcut un semn a lehamite din partea maiorului Tunaru. În 
scurt timp, grupul de ofiţeri se puse pe treabă, la indicaţia 
Comandantului trecând la verificarea activităţilor din cazarmă. 
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SÂMBĂTĂ, 16 DECEMBRIE 

Oamenii lui Şoimu. Populaţia şi Gărzile Patriotice 

Subunitatea Antiteroristă, ca urmare a situaţiei cunoscute 
privind Timişoara, a fost alarmată în dimineaţa zilei şi instalată în 
dispozitiv; aştepta ordinele. Se conturau o mulţime de posibilităţi 
care să justifice îngrijorarea în rândul oamenilor locotenent-
colonelui Şoimu. Se aflau în sediul Inspectoratului, iar în caz de 
necesitate, credeau cei din structură, vor fi probabil puşi la 
dispoziţia organului de partid din Consiliu. 

– Am fost alarmaţi, aşa că s-a îngroşat gluma băieţi, de acum 
numai bunul simţ va salva situaţia! spuse Şoimu îngrijorat, lăsând 
de înţeles că hotărârea sa privind modul de acţiune este luată.  

Bunul simţ, despre care vorbea şeful lor, intrase în limbajul 
neoficial, codificat şi cunoscut doar de cei din grupul oarecum 
exclusivist al subunităţii , şi se folosea în acţiunile cu specific ale 
acesteia. Ofiţerul era convins că toţi au priceput ce a vrut să spună. 
Subordonaţii îl cunoşteau doar din anul precedent, când, la cerere, a 
fost mutat la Arad, iar ca urmare a pregătirii şi experienţei acumulate, 
a fost recunoscut fără rezerve ca un adevărat profesionist. 

– De fapt, teama mea se reduce la împuţita de misiune pe 
care ne-o vor da ăştia, aici nu este vorba de terorişti, spuse mai 
mult în şoaptă unul dintre subofiţeri, fără să se ferească de şeful 
său, despre care avea părerea că-şi cunoaşte meseria şi îi este 
dedicat în totalitate. Prin acele cuvinte întărea spusele de mai 
înainte ale şefului său. 

– Paharul s-a umplut şi nemulţumirile sunt favorabile unui 
„scandal” , gata cu viaţa asta de rahat! adăugă un coleg al 
subofiţerului, cu năduf. Apoi, ca la un semnal venit de nicăieri, 
toţi cei prezenţi amuţesc, tocmai intrase un ofiţer de la alt 
compartiment şi era indicată discreţia invocată de Şoimu. 
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Populaţia municipiului era pusă în situaţia de a cunoaşte 
ceva despre Timişoara doar întâmplător, prin cunoştinţele care 
făceau naveta acolo, iar cercul de oameni informaţi era destul de 
restrâns la început. Marian, strungar la Întreprinderea de 
Vagoane, începând cu acea zi, a avut posibilitatea de a primi veşti 
mai precise despre situaţia timişorenilor. Astfel, datorită 
cumnatului său, subofiţer încadrat la o unitate din Timişoara, a 
purtat cu acesta mai multe convorbiri telefonice. 

– Să trăieşti Ioane, care mai este situaţia, care-i adevărul? 
– Ceau Traiane, mă bucur să-ţi dau veşti bune, este linişte, se 

simte doar ceva frământare în rândul oamenilor! răspunse cumnatul 
său, cu o voce nesigură. Se ferea să spună ceva pe şleau, era sigur că 
erau ascultaţi. Marian a înţeles că de fapt acolo se întâmpla ceva 
foarte important, îşi cunoştea rudenia. Prinzând curaj, cumnatul său 
încercă să detalieze unele aspecte privind mişcările participanţilor. 

– Se aude că oamenii au ieşit pe străzi, iar acolo, la staţia 
„Maria”…, se întrerupse brusc legătura, apoi apăru din nou. 

– Nu ştiu ce se întâmplă, de la care s-a întrerupt... dar să 
continui! La „Maria” a fost răsturnat un tramvai şi oamenii strigă nu 
ştiu ce! Apoi iar se întrerupse convorbirea şi Marian încercă să sune 
el, dar la capătul firului se auzea doar un zgomot ca de radio bruiat. 
Şi-a dat seama că sunt ascultaţi şi nu vor mai putea comunica. 

Mai mulţi prieteni din oraş, foşti colegi de armată, au 
confirmat, la rândul lor, realitatea despre evenimentele petrecute 
deja sau în curs de desfăşurare. A remarcat de fiecare dată 
întreruperea bruscă a convorbirii telefonice, atunci când se încercau 
detalieri despre participanţii la evenimente sau se cereau amănunte 
lămuritoare legate de aceştia. S-a hotărât să plece de acasă. 

În alt plan, Păvăluţ, un intelectual tânăr de profesie avocat, 
era şi el ca oricare dintre arădeni foarte interesat de situaţia reală 
de la Timişoara. Pe lângă sursele cu care venea în contact datorită 
profesiei sale, folosea din plin radioul pe posturile occidentale, în 
special Europa Liberă. Astfel, a aflat despre cele întâmplate până 
atunci şi spera ca în zilele următoare să poată cunoaşte mai bine 
situaţia de acolo. Fiind sâmbătă şi neavând ceva de făcut la 
Tribunal, ajunge totuşi după un timp acolo şi, dorind să se 
întâlnească cu colegii săi, intră în sediu unde îl găseşte pe colegul 
de studenţie, Tudorache. Au stat la taclale câteva ore, aşteptând 
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sosirea seniorilor, cu care sperau să schimbe impresii, dar în 
planurile acestora nu figura prezenţa la program în acea sâmbătă. 

Aristică şi nedumeririle sale 

Unitatea de geniu din Gai şi-a desfăşurat activităţile normale 
specifice pentru acea perioadă. Comandantul unităţii, maiorul 
Aristică, rezolvă problemele zilei şi pleacă spre casă. Nu bănuia 
absolut nimic din ceea ce, în curând, urma să se abată asupra 
efectivului de cadre şi militari în termen. Abia ajuns acasă, 
primeşte telefon de la Ofiţerul de serviciu pe Divizie, care îl anunţă 
că trebuie să se prezinte urgent la unitate pentru comunicări de 
ordine. S-a prezentat, iar generalul Puşkin, Comandantul Diviziei 
Oradea, i-a ordonat cu o voce gravă, uşor tremurândă: 

– Imediat treci la instruirea personalului gărzii, în sensul că 
dacă cineva se apropie de gardul unităţii, santinela să someze 
regulamentar, iar apoi fără ezitare să facă uz de armă! 

– Am înţeles! răspunse contrariat Aristică. 
Nedumerirea din glasul său era legată de faptul că ordinul 

primit nu avea niciun suport, în afara celor de fapt prevăzute în 
Regulamentul serviciului de gardă. Şi atunci ce rost avea să repete 
insistent o prevedere deja cunoscută. Probabil, se gândea maiorul, 
numai o situaţie de mare gravitate putea fi cea care a determinat 
acordarea priorităţii unui serviciu de bază al armatei la pace, pe 
care toţi îl cunoşteau foarte bine ca cel mai important din acel 
moment, dar care ascundea o eventuală încălcare a legii, indusă 
mental celui care recepţiona acel ordin şi îl exonera de 
responsabilitate pe emiţătorul semnalului. 

S-a gândit în acelaşi timp la acele cuvinte „ ...fără ezitare să 
facă uz de armă” de la sfârşitul frazei din ordinul primit. Era ceva 
neobişnuit, sau a vrut să-l facă pe comandant să înţeleagă mai mult 
decât i s-a transmis?! Nefiind ceva explicit, permitea o rezolvare la 
nivel de executanţi, ceea ce ar fi dus la victime umane. Pe timpul 
instruirii militarilor din compunerea gărzii, aceştia, la rândul lor, s-
au mirat câtă importanţă s-a dat pregătirii lor, personal de către 
Comandant. Aristică a renunţat să accentueze necesitatea uzului de 
armă „fără ezitare” , citând doar cele prevăzute în Regulamentul de 
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gardă. În cursul nopţii , maiorul Aristică a fost apelat din oră în oră 
de către generalul Puşkin, care, foarte îngrijorat, îl întreba dacă sunt 
probleme, iar acesta confirma că totul este bine şi că în zonă nu s-a 
semnalat nimic deosebit. 

Misiunile Gărzilor Patriotice 

La ora 19:00, a început şedinţa Comitetului Judeţean de 
partid condusă de Secretarul cu Probleme Organizatorice Ghilan, 
dar lipsea din sală tovarăşa Gunar, Prim Secretar la judeţ. 
Colonelul Nistrean, împreună cu întregul efectiv de cadre, era 
prezent la şedinţă. Gărzile Patriotice din subordinea sa au primit 
misiunea de a trece la apărarea sediilor Comitetului judeţean şi 
municipal de partid, în perimetrul interior a clădirii. S-a trecut la 
recunoaşterea etajelor şi locurilor unde urma să dispună luptătorii 
şi până dimineaţa s-a făcut mai mult pază din puncte fixe. 
Căpitanul Milan, ofiţer în Statul Major al Gărzilor, a primit la 
rândul său misiunea pentru plutonul subordonat, dar a ţinut să 
facă o precizare şefului său. 

– Vreau să raportez că ai mei nu vor deschide focul! 
Nistrean a fost surprins de replica subordonatului său, deşi pe de 
altă parte îl ştia un om dintr-o bucată care nu ezita, uneori sărind 
calul, să vorbească neîntrebat. 

– Nu este ordinul meu, este ordinul tovarăşului Tăbăcescu, 
pe care ni l-a transmis tovarăşa Prim-Secretar! După care plecă 
spre biroul său, lăsându-l, credea el, fără cuvinte pe căpitan.  

Cadrele armatei din judeţ se aflau în majoritatea lor în afara 
garnizoanelor de reşedinţă, unii în concedii, alţii în permisii, 
învoiri. Cei aflaţi în localităţile de reședință aveau timpul liber la 
dispoziţie cum de altfel se întâmpla atât de rar, sâmbătă şi uneori 
chiar duminică. Acelaşi lucru se poate spune şi despre cadrele 
active din componenţa Gărzilor patriotice din judeţul Arad. Astfel 
maiorul Dorel, fiind în vizită la prieteni, află seara târziu prin 
telefon de la Ofiţerul de serviciu că în Timişoara e „scandal” , 
celelalte precizări urmau să se facă mai târziu. A doua zi, acesta 
s-a deplasat la sediul Consiliului, unde se afla biroul G.P. 
Judeţean. Acolo era prezentă majoritatea cadrelor care s-au 
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informat reciproc despre mişcările populaţiei din Timişoara. 
Căpitanul Milan a trecut printr-o situaţie similară cu a colegului 
Dorel, astfel la ajungerea în sediu, l-a rugat pe Ofiţerul de serviciu 
să ceară telefonic la Timişoara lămuriri despre cele întâmplate. 

– Mircea, te rog să mă asculţi, cineva venit de la Timişoara 
mi-a spus că acolo sunt morţi şi răniţi, că e tămbălău mare! Acum 
spune-mi care este adevărul, dacă nu, încearcă să afli, te resun în 
scurt timp! şi a închis. Repezit cum era, Milan nici nu a ascultat 
ce îi spunea colegul său, bănuia că este la fel de dezinformat ca el. 
În acea perioadă la comanda gărzilor era colonelul Telecan, iar 
şeful direct al lui Milan nu se afla în oraş. Informaţiile primite de 
la Timişoara erau de natură să deturneze atenţia gărzilor şi tuturor 
celorlalte structuri, de la adevăratul scop urmărit de organele de 
partid, şi anume înăbuşirea mişcărilor care luaseră amploare. 

Militarii TR Păuliş şi teriştii Cetăţii. 
Iconaru şi Serviciile Secrete 

 
Militarii TR din garnizoana Lipova erau pregătiţi în cadrul 

Şcolii de Ofiţeri de Rezervă „Detaşamentul Păuliş”, iar cei din 
Arad se instruiau pe structura celui de al treilea Batalion de 
infanterie a unităţii Cetate. Şi unii şi alţii erau cu termen redus, 
dar în limbajul militar acceptat de comun acord între unităţile 
Lipova şi Arad, se folosea pentru primii denumirea „TR”, iar 
celor din urmă cea de „Terişti” , pentru evitarea confuziilor. 
Ambele entităţi aveau încorporaţi tineri care au reuşit la 
facultăţile din ţară. Spre deosebire de Teriştii din Cetate, 
subordonarea Şcolii de Ofiţeri de rezervă Radna-Lipova era în 
afara sistemului unităţilor militare combatante, misiunea ei de 
bază fiind pregătirea cadrelor de conducere a subunităţilor pentru 
înlocuirea pierderilor provocate de război, pe câmpul de luptă. 
Bineînţeles că avea o zonă de responsabilitate, ca orice unitate 
luptătoare, şi, la nevoie, intervenea în teritoriu, conform structurii 
stabilite prin statul de organizare, plecând dintr-un „Raion de 
alarmă” în care ieşea cu tot efectivul şi tehnica de luptă. Dotarea 
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acestei structuri de învăţământ era la fel de bine realizată ca a 
unităţilor combatante de valoare Regiment sau chiar mai mari. 

Maiorul Iconaru, Şeful de Stat major al „Şcolii”, aprecia 
faptul că instituţia era direct subordonată Comandamentului 
Infanteriei şi Tancurilor şi avea o relaţie de încredere cu 
Comandantul acesteia, fiind foarte apreciat ca ofiţer. Şi lui Iconaru 
au început să-i parvină informaţii despre Timişoara de la militarii 
TR ce se întorceau din permisii şi învoiri. De altfel, după afirmaţiile 
Şefului de stat major a Şcolii Militare de Ofiţeri de Rezervă Lipova, 
impresia lui era că cei de la Statul Major General al armatei ştiau 
deja că urmează să se întâmple ceva, că se pregăteşte ceva. Toate 
aceste gânduri erau ca urmare a înăspririi măsurilor de control a 
efectivelor, a serviciului de gardă la fiecare schimb, ele executându-
se la ordin numai de către primii trei din ierarhia unităţii, respectiv 
Comandant, Şeful de Stat Major şi Secretarul de partid. Măsura de a 
sista orice concediu sau permisie venea să întărească concluzia că 
anumite lucruri nu mai funcţionează ca înainte. 

Iconaru îşi aminteşte de parcă ar fi fost ieri despre ziua de 5 
decembrie, în urmă cu aproape două săptămâni, când a fost 
chemat la Bucureşti la Comandamentul Infanteriei şi Tancurilor, 
la ordinul generalului Panţâru. Acesta l-a întâmpinat în ţinută 
civilă, având alături trei persoane, de asemenea în civil, şi pe un 
colonel din Comandamentul Infanteriei şi Tancurilor, pe nume 
Rudaru. Pe cele trei persoane maiorul nu le cunoştea, dar din 
discuţiile avute, a început să intuiască apartenenţa acestora, fie la 
Serviciile Secrete ale armatei, fie Statului Major General. Oricum 
ar fi fost, era parcă în afara tipicului ignorarea prezentării 
reciproce, ceea ce l-a pus pe gânduri. La începutul convorbirii, 
mai precis a interogatoriului, aşa cum l-a perceput maiorul, a 
crezut că a fost chemat cu scopul de a fi promovat Comandant al 
Şcolii de Ofiţeri Rezervă Bacău, de unde era de loc. Ar fi dorit 
din tot sufletul să poată ajunge în Moldova lui dragă. Discuţia a 
continuat cu multă abilitate, privind probleme de cunoaşterea sa, 
întărindu-i-se convingerea că va fi promovat. În acel moment 
generalul Panţâru, lăsând impresia că unele treburi importante îl 
solicitau, s-a scuzat, dar nu înainte de a spune câteva cuvinte care 
se voiau de încurajare. 

– Te las cu dânşii! Apoi s-a adresat celor trei civili. 
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– Vedeţi că este un moldovean hotărât, trebuie să aveţi 
încredere în el că nu uită 1907, încheie generalul lăsându-l 
consternat pe Iconaru. Acesta nu vedea nicio legătură cu felul lui 
de a fi, nici cu dorinţa sa. Panţâru manifesta inabilitate, gândea el, 
doar nu voia să insinueze că rolul său era să procedeze ca atunci, 
armata împotriva ţăranilor revoltaţi, considera o jignire adusă 
inteligenţei sale şi educaţiei primite în familie. Nu accepta ideea 
de a fi o unealtă docilă, manevrată de şefii săi într-un scop 
mârşav. În acel moment, s-a conturat în mintea lui conduita 
viitoare faţă de ordinele superioare, era hotărât să analizeze 
profund riscurile şi responsabilităţile. Apoi s-a trecut la întrebări 
despre familia sa, ajungându-se la întrebări la care maiorul 
răspundea cu mândrie, probabil că tocmai acesta era scopul 
urmărit, să-i trezească orgoliul de moldovean, iubitor al poporului 
său, gata de a răspunde cu devotament chemării acestuia. 
Speranţele de „mărire” ale lui Iconaru s-au spulberat odată cu 
devierea discuţiei, către un subiect ce privea Lipova, Aradul şi 
Timişoara, dacă le cunoaşte poziţia geografică şi starea de spirit a 
locuitorilor, apoi o testare a loialităţii sale, într-un caz ipotetic de 
ieşire a acestora în stradă. Discuţia despre oraşul de pe Bega a 
fost ceva mai preocupantă pentru interlocutorii săi. 

– Cunoaşteţi Timişoara? 
– Da, acest oraş îl cunosc mai bine, am lucrat acolo în 

perioada 1971-1972! 
– Aţi mai fost acolo de atunci? 
– De atunci nu am mai fost la Timişoara! Imediat primi 

unul dintre sfaturile care se voiau cu tendinţă, el trebuia să 
înţeleagă ce vor să spună acei civili, ce nu îi prea veneau la inimă 
în acel moment. 

– Ia să vă faceţi mai mult timp şi să vă duceţi la Timişoara pe 
Calea Lipovei, pe Calea Girocului! Precizarea cu atâta acurateţe a 
celor două zone, nu părea la început să-i spună ceva maiorului, 
considera că erau ca un exemplu aleator şi nimic mai mult. Dar a 
început să înţeleagă că este posibilă trimiterea lui la Timişoara. 
Foarte ciudat a fost când a auzit pomenindu-se de ele într-un context 
cutremurător, a tras concluzia că acele persoane ce-l interogau 
cunoşteau în amănunt scenariul ce s-a pus în practică, poate chiar l-
au provocat şi realizat. A fost pus pe gânduri şi acestea i-au produs în 
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minte un declic, care a determinat o anumită atitudine faţă de 
viitoarele situaţii. Cu toate că nu primise niciun ordin concret, a 
plecat de acolo cu convingerea fermă că vor încerca să-l folosească 
fără scrupule, datorită în special caracterului său hotărât şi 
temperamentului coleric şi, bineînţeles, crezându-se că va marşa la 
interesul manifestat de şefi faţă de persoana sa. Ieşise din sală dând 
uşor din cap, avea deja o promisiune tacită la adresa a ceea ce 
reprezentau cei cu care vorbise mai înainte. 

Informaţii asemănătoare cu cele primite de Iconaru despre 
situaţia de la Timişoara în acel 16 decembrie, au ajuns şi la urechile 
Comandanţilor de plutoane tot din aceeaşi sursă. Printre aceştia un 
tânăr locotenent pe nume Codrin, asculta cu îngrijorare TR-iştii 
care povesteau cu oarecare reţinere cât de ciudat se comportau 
oamenii pe stradă, cum lăsau impresia că sunt îngrijoraţi, dar în 
acelaşi timp aveau în priviri o complicitate ascunsă. 

Ministrul Apărării şi „Europa Liberă” 

Seara, după ora 22:00, Comandantul Cetăţii şi Şef al 
Garnizoanei Arad, maiorul Murad, este chemat la unitate printr-
un telefon direct de la Ministrul Apărării, generalul colonel 
Maler. Murad la rândul său îl chemă pe căpitanul Măciniş, 
Comandantul anexei „D”, pentru a ţine locul Şefului de Stat 
Major, care era învoit în afara garnizoanei. Rolul lui Măciniş era 
să ajute la punerea în aplicare a măsurilor stabilite de fiecare dată 
în asemenea situaţii.  

Conform uzanţelor, în mod normal, ordinele se transmiteau 
pe cale ierarhică, de la eşaloanele superioare în jos, la unităţile din 
subordine. De această dată, însuşi Ministrul s-a implicat în 
conducerea nemijlocită a unui element aparţinând eşaloanelor de 
execuţie. Acest fapt l-a făcut pe Comandant să înţeleagă 
importanţa, dar şi gravitatea momentului. În câteva minute, s-au 
succedat telefoanele primite de la Comandantul Armatei a IV-a de 
la Cluj şi Comandantul Diviziei 18 Mecanizată Oradea. Aceştia s-
au informat despre ordinele transmise de ministru, şefii acestor 
eşaloane ducând lipsă la rândul lor, de informaţii concrete şi clare 
despre situaţia generală şi în special cea de la frontiera de vest. 
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După ce forfota din Cetate s-a mai liniştit, Murad se îndreptă 
spre biroul său cu intenţia de a afla şi din alte surse cum erau 
percepute lucrurile despre Timişoara. În faţa biroului, îl aştepta 
Stancu, locotenent-colonelul, care, în urma controlului activităţilor 
la artilerişti, voia să raporteze constatările, aşa cum erau uzanţele. 
Faţa Comandantului se lumină, era oricând bucuros să-l vadă pe 
acel ofiţer mai în vârstă şi foarte respectuos, care era disponibil cu 
orice ocazie să dea un sfat bine gândit, trecut prin experienţa de 
foarte mulţi ani în uniformă. Îl invită să ia loc pe un scaun din faţa 
televizorului, pe care-l porni, dar nu în scopul de a urmări 
emisiunea, ci ca pe un paravan pentru acoperirea intenţiilor sale 
reale. Porni radioul şi începu să caute posturile de pe lungimea de 
unde scurte, cunoscută şi de Stancu, care-l privi complice. După 
multe încercări, reuşi să-l fixeze pe post, era „Europa Liberă” , iar 
comentatorul, un român cunoscut de către cei implicaţi, Hazeanu. 
După un timp, constatând că foarte multe veşti erau exagerate sau 
pur şi simplu inventate, cei doi au trecut la comentarii personale. 

– Vi se pare ceva ieşit din comun că ascultăm împreună 
acest post? încercă Murad să audă părerea bătrânului artilerist. 
Acesta îl privi pe Comandant cu oarecare îndoială, dar răspunse 
aproape spontan. 

– Ca să fiu sincer, nu m-am gândit că se va întâmpla 
vreodată asta, pe de altă parte, vă mulţumesc pentru încredere! 
Murad nu răspunse la politeţea atât de directă a lui Stancu, se 
gândea doar la cuvintele alese cu grijă de acesta. În schimb, 
sublinie părerea amândurora comentată pe parcursul emisiunii. 

– De data aceasta cred că se exagerează cu cele petrecute la 
Timişoara! Am aflat din convorbirea cu unitatea din Fratelia, că 
armata se află în cazărmi, ceea ce mă face să cred că şi despre 
Arad veştile vor fi falsificate!  

Noaptea a trecut sub auspiciile celor relatate, lăsându-se în 
cele din urmă libera iniţiativă de partea Comandanţilor din judeţ. 
Aceştia au primit în scurt timp de la eşaloanele cărora se subordonau 
nemijlocit, note telefonice în care se vedea din conţinutul lor, că 
ignorau în totalitate mişcările de stradă din Timişoara. Preocuparea 
principală ca urmare a ordinelor venite de sus, era pregătirea trupei 
pentru viitoarele alegeri printr-o permanentă vigilenţă faţă de cei care 
ar fi putut perturba bunul mers al acestora. 
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DUMINICĂ, 17 DECEMBRIE 

Fata securistului 

Mai era destul timp până dimineaţa, iar din informaţiile 
primite, unul dintre ofiţerii Inspectoratului judeţean al 
Ministerului de Interne, un căpitan, a tras concluzia că la acea 
dată situaţia operativă în municipiul Arad se caracteriza printr-o 
stare de spirit a populaţiei deschisă unor acţiuni de masă 
împotriva regimului totalitar. Evenimentele de la Timişoara au 
influenţat manifestările de nemulţumire cu caracter organizat, în 
special la Orologerie, Strungul, UTA, Vagoane. Cunoscând 
această stare de spirit, începând cu seara anterioară, s-au luat 
măsuri pentru descoperirea autorilor lozincilor şi manifestelor 
găsite pe străzile Aradului.  

– În câteva situaţii , ce era scris pe clădiri se descoperea la 
scurt timp după comiterea faptei! se adresă căpitanul către colegul 
Râpan, de faţă fiind şi un subofiţer de la Cetate, care asculta cu 
mare interes cele relatate, fără a se implica. 

– Şi care a fost rezultatul? întrebă curios Râpan, care avea 
îndatoriri speciale, el nefăcând parte din structura care se ocupa 
de filaj. 

– Agenţii acopereau imediat cu vopsea inscripţiile, dar nu 
s-a reuşit prinderea şi interogarea făptaşilor decât în foarte rare 
ocazii şi apoi... cine mai ştie! încheie căpitanul vorbind deschis, 
dar cu unele ezitări, deşi de faţă era acel subofiţer de armată. Prin 
acest comportament, probabil, dorea să facă cunoscută poziţia sa 
tranşantă, dar, mai ales, faptul că nu condamna atitudinea 
populaţiei. Şi-au strâns mâinile privindu-se în ochi şi sperând în 
adâncul sufletului că nu se vor da „ în lucru” unul pe celălalt 
pentru cele spuse mai înainte. 
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După plecarea subofiţerului, rămase numai cu colegul său 
Râpan în care avea încredere. 

– Ascultă povestea despre unul dintre nenumăratele 
rapoarte primite în această noapte, raport care se deosebeşte total 
de celelalte, spuse căpitanul cu un oftat greu, simţindu-se, 
oarecum eliberat, prin privirea senină aţintită spre colegul său. 

După ce acesta ascultase înregistrarea şi pentru că îi era 
prieten vechi, nu a avut nevoie de explicaţii. S-au uitat unul spre 
altul cu îngrijorarea în priviri, au înţeles cât de gravă era situaţia, 
iar Râpan nici nu îndrăznea să pronunţe numele fiicei acestuia.  

– Se subînţelege că nu au fost arestaţi! încercă să-l 
liniştească. Neluând în seamă intenţia, cu o mină calmă, căpitanul 
se scuză. 

– Eu revin imediat, mă duc până la Consiliu! Amândoi 
ştiau că lucrurile nu sunt aşa cum se auzeau, dar nici nu 
concepeau altceva, fiecare urmându-şi calea. 

Ofiţerul care a recunoscut-o pe fata căpitanului îşi aduse 
aminte de momentele trăite pe timpul urmăririi unui grup de tineri 
în acea noapte. Deşi oamenii aflaţi pe străzi se răreau încet, o altă 
parte, mică dar hotărâtă din rândul tineretului, de-abia atunci îşi 
făcea apariţia în zonele centrale, ocupându-se de lucruri ce se 
voiau ascunse de ochii Securităţii şi Mili ţiei. Atunci, în spatele 
unui bloc dintr-o zonă apropiată centrului, echipa pe care o 
conducea a descoperit tinerii, care, în pripă, au înşfăcat scările 
improvizate şi bidoanele de vopsea şi prin strigăte se agitau să 
părăsească locul. Alex apărând la capătul opus a blocului strigă la 
colegii lui: 

– Fugiţi... nu, nu încolo, peste drum între blocuri! În 
direcţia respectivă era un gard înalt şi se gândea că miliţienii nu ar 
fi putut să-l sară, pe când ei câştigau teren. Zis şi făcut, au reuşit, 
ajutându-se între ei şi ieşind din spaţiul verde unde au lăsat 
lucrurile, s-au avântat spre scara unui bloc cu patru etaje unde au 
intrat cu uşurinţă pentru că tocmai se deschisese uşa. Alex a 
privit-o pe fată, mulţumindu-i din priviri şi îngăimă ceva 
neinteligibil, ca o scuză pentru eventualul deranj. Fără teamă, fata 
îi răspunse la rândul ei, ţintuindu-l cu seninătatea ochilor de un 
albastru azuriu sau poate că se înşela, întrebându-se dacă nu 
cumva erau verzi, dar ce mai conta, oricum el se simţea pierdut. 
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Fata a renunţat să iasă şi a tras uşa, protejându-i pe tinerii despre 
care bănuia că se ocupau cu lucruri periculoase pentru acele 
momente. I se părea ciudat faptul că nu i-a fost nicio clipă teamă 
de apariţia lor intempestivă în scara blocului, mai mult de atât le-a 
înlesnit intrarea.  

În dreptul blocului au apărut miliţienii care reuşiseră să ia 
urma tinerilor rebeli, iar Şeful echipei, cerând subordonaţilor să-l 
aştepte, puse mâna pe mânerul uşii cu intenţia de a o deschide. 
Privirea lui se intersectă cu cea a fetei, care uşor speriată îl 
recunoscu pe nea Vasile, prietenul de familie şi în acel moment i 
se înmuiară genunchii. Ofiţerul de Miliţie, fără a intra în scara 
blocului, puse doar o întrebare în aparenţă lipsită de importanţă. 

– N-ai văzut un grup de tineri fugind pe aici? S-a ferit să-i 
pronunţe prenumele ceea ce a făcut-o pe fată să spere că-şi va 
salva prietenii de la arestare, aşa că prinse curaj. 

– Păi, nu prea cred, de fapt... aici se opri gândindu-se dacă 
să mintă, dar educaţia celor 7 ani de acasă o îmboldea să renunţe. 
Tinerii neliniştiţi o priveau cu spaimă, aşteptând răspunsul. Nea 
Vasile, mili ţianul, interveni salutar pentru a salva mustrările de 
conştiinţă ale fetei. 

– Încotro au luat-o? la care toţi răsuflară uşuraţi, deşi nu se 
aşteptau ca salvarea să vină din partea unui miliţian. 

Revenindu-şi, fata plină de energie preluă şansa de a 
manifesta iniţiativă, realizând în clipa aceea că nea Vasile era de 
partea ei, chiar dacă deocamdată nu înţelegea de ce. Deschise larg 
uşa cu mult curaj, aproape trântind-o de perete şi cu gesturi 
precipitate pentru a fi mai convingătoare, preciză: 

– Au fugit spre brutărie şi apoi în stânga spre bulevard! 
Nea Vasile mulţumi şi făcând semn către echipa sa o porni spre 
ţinta precizată de fata prietenului său de familie.  

– Nu era nimeni în blocul acela? îndrăzni un dialog unul 
dintre miliţienii cu grad de subofiţer. Se gândea că a văzut destul 
de clar unde au intrat cei urmăriţi, dar neprimind niciun răspuns şi 
văzând faţa morocănoasă a lui nea Vasile, renunţă.  

Bucuria grupului de tineri era de nestăvilit şi, ca urmare, au 
început să se felicite reciproc cu reuşita, dar intuind că nu era 
meritul lor exclusiv de a fi scăpat cu bine, îşi îndreptară privirea 
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spre şeful lor acceptat ad-hoc din primele clipe de asociere, ca să 
audă părerea acestuia. 

– Alex, tu ce crezi, omul acela ne-a vrut răul? 
– N-am de unde să ştiu, cred mai degrabă că am avut un 

noroc chior, veni răspunsul destul de vag, nu era în firea lui Alex 
să creadă într-o întâmplare atât de cusută cu aţă albă, ca aceea 
prin care tocmai au trecut. Bănuiala lui era îndreptată spre fata 
care le-a permis intrarea în blocul în care locuia, deci meritul de a 
le asigura scăparea îi revenea în primul rând acesteia. 

– Cred că putem mulţumi domnişoarei aici de faţă, care nu 
s-a pierdut cu firea şi a dat răspunsurile potrivite şi credibile! Fata 
roşi plină de fericire la atitudinea avută de Alex.  

– Mie-mi pare că până şi mili ţianul a fost de partea noastră! 
Dar pot fi subiectiv, poate că mă înşel! 

– Într-un cuvânt toţi cei de faţă ne-am adus obolul, ca să 
spun aşa, pentru propria salvare, încheie Alex într-o notă pozitivă, 
ceea ce aduse zâmbete de satisfacţie pe buzele tuturor. 

– A venit momentul să o cunoaştem pe domnişoara noastră, 
aşa că poate să ne spună numele dacă nu îi cerem prea mult, spuse 
politicos Alex. 

– Aş dori să o fac ceva mai târziu, după ce ne mai 
cunoaştem, dar putem să ne jucăm ca în copilărie, ştiţi voi acela 
cu ghicitul numelui! spuse fata privind spre Alex. Toţi au fost de 
acord, pentru că au înţeles imediat că magia iubirii i-a cuprins din 
primele clipe pe cei doi când s-au cunoscut sau aşa cum bănuiau 
toţi a fost dragoste la prima vedere. 

– Maria! spuse fără ezitare Alex privind chipul angelic 
încadrat de un păr auriu şi zâmbetul deschis. Ar fi îmbrăţişat-o, 
dar simţea o reţinere care nu îi era caracteristică, mai degrabă un 
respect ce îl ţinea la distanţă, era o iubire ce îi tăia răsuflarea şi 
nu-i părea deloc rău.  

– Cum ai ajuns la acest nume? întrebă fata mulţumită de 
botezul lui Alex care spunea purul adevăr, ceea ce o uimea, 
pentru că al doilea prenume al ei era chiar acela.  

– Chipul tău frumos în întregul său, dar şi luat pe părţi, 
zâmbetul acela sincer şi ochii uşor depărtaţi ce parcă doresc să 
cuprindă întreaga lume, să nu le scape nimic..., şi mă opresc aici 
pentru că zâmbetele maliţioase ale prietenilor mei mă determină 
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să tac! se trezi Alex din visare roşind uşor în faţa acelor tineri pe 
care abia îi cunoscuse.  

S-au auzit chicoteli dorindu-se a fi respectuoase, oricum 
Alex depăşi problema şi propuse trecerea la acţiune. 

– Mergem să recuperăm sculele şi plecăm spre Vlaicu, 
aveţi propuneri sau întrebări? vorbi ca la şedinţele de tineret, 
puţin lipsea să supună la vot opţiunile. 

– Maria vine cu noi? se grăbi unul dintre tineri, întrebarea 
smulgând o nouă cascadă de chicoteli pline de admiraţie pentru 
cei doi, dar şi faţă de bucuria propriei tinereţi în acele momente 
unice. Alex a înţeles că toţi le sunt alături, lui şi Mariei, şi dădu 
semnalul de plecare cu sufletul plin de încântare. 

Abia au reuşit să părăsească blocul unde s-au adăpostit 
pentru un timp şi care le-a adus noroc, că apăru o maşină fără 
numere de circulaţie, din care stăpân pe sine coborî tatăl Mariei, 
căpitanul. Spera că fata lui era acasă şi avea ocazia s-o avertizeze 
de pericolele apărute în oraş. Alergă mai sprinten ca niciodată 
până la apartamentul său, scoase cheia şi intră strigând numele 
fetei sale, dar nu primi niciun răspuns. De asta se temea cel mai 
mult, dar nu avea de ales, trebuia să lase totul şi să se prezinte 
imediat la Inspectorat, fusese chemat prin staţia din ARO-ul cu 
care venise. Era cu sufletul încărcat de îndoieli, mâhnirea îl 
năpădi până în adâncul fiinţei sale, aproape că îi venea să-şi strige 
durerea în toate zările. Se gândea că dacă nu şi-ar fi trimis soţia la 
ţară s-o ducă pe soacra lui, probabil fata nu pleca. Dacă ar fi ştiut 
că la sosirea acasă, fata lui dragă încă trebăluia cu noii prieteni în 
spatele blocului, s-ar fi repezit acolo şi ar fi recuperat-o, dar nu a 
fost să fie. 

 Lozinci împotriva lui Tăbăcescu 

Activităţi similare s-au desfăşurat şi în alte cartiere, astfel 
un cunoscut fotbalist de la UTA, devenit membru în Conducerea 
Clubului „Vagonul” , coleg cu Maltezu, cu Bogar, antrenorul, şi 
cu Mioc, a participat în toate acele zile la scrierea lozincilor, 
acţionând împreună cu un grup de prieteni. Au reuşit să creeze 
probleme organelor de represiune, în cartierele Aradul Nou, pe 
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Calea Romanilor, zona Boul Roşu, fiind fugăriţi pe străzile 
oraşului. Lozincile îndemnau la înlăturarea lui Tăbăcescu de la 
cârma ţării şi moarte tiranului. 

Sub altă formă, mai subtilă, şi Cristescu se opune regimului 
totalitar comunist. Astfel, în dimineaţa de 17 decembrie, 
continuând un vechi obicei moştenit de la mama sa, de pe vremea 
când tatăl lui era la închisoare, cumpără din piaţa de porumbei de 
lângă Turnul de apă, ultimele 5 păsări dintr-o colivie şi, aşa cum a 
învăţat şi practicat de ani de zile, le-a eliberat rând pe rând, acolo 
în faţa Securităţii, de pe strada Vârful cu Dor, spunându-şi 
„ ...aceasta este România, iar păsările suntem noi, cei încătuşaţi, 
dorinţa mea este ca poporul român să devină liber” . S-a întors 
acasă cu bucuria unui lucru împlinit, iar în aceeaşi dimineaţă, un 
bun prieten i-a telefonat. 

- Cristi, la Timişoara a început revoluţia! Avea vocea 
sugrumată de emoţie, abia putea vorbi, la gândul că cei de acolo 
vor avea de pătimit din greu. S-a lăsat tăcerea în receptor, 
amândoi trăind clipe grele. Cristescu avea un gând de 
recunoștință pentru împlinirea atât de curând a dorinţei sale de 
libertate. 

Tinerii, conduşi de Alex, au ajuns destul de repede prin 
preajma magazinului „Lebăda” unde s-au aşternut pe treabă în 
labirintul creat printre blocuri, de zona verde şi şantierele aflate în 
lucru. Încă nu erau semne că se va lumina de ziuă şi frigul le 
înroşea urechile, iar respiraţia fierbinte se transforma în fuioare de 
aburi care părea că îi ascundeau privirii neaveniţilor. Maria 
devenise o prezenţă necesară tinerilor porniţi pe fapte mari, 
constituia un factor mobilizator prin însăşi prezenţa sa, toţi doreau 
să se comporte în aşa fel încât să crească în ochii ei, simţeau ceva 
magnetic în ochii aceia inteligenţi şi pătrunzători. Lucrau cu 
febrilitate reuşind să treacă de la un bloc la altul şi, văzând 
curiozitatea oamenilor, deveneau tot mai mândri de rezultate. 

– Dă-mi te rog bidonul cu vopsea, spuse Alex, pregătindu-
se să urce pe scara rezemată de zidul unei clădiri. Reuşise 
performanţa de a scăpa de bidineaua plină de vopsea legând de ea 
o coadă de lemn şi purtând-o ca pe o armă la şold. 

Maria se mişca fericită prin preajma lui Alex şi avea ochi 
numai pentru acesta, cu fiecare ocazie îi atingea fie mâinile, fie 
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geaca aceea ponosită, aleasă special pentru a nu bate la ochi. Dacă 
ar fi întrebat-o cineva pe unde au umblat sau ce au făcut în acea 
noapte, nu ar fi reuşit să-şi aducă aminte nici în ruptul capului, era 
la rândul ei sub efectul unei vrăji cum nu a mai trăit vreodată şi 
începea să creadă că s-a îndrăgostit iremediabil.  

Noaptea se îngâna cu ziua şi grupul lui Alex a hotărât 
încetarea activităţii, trebuiau să ajungă pe la casele lor. Regretând 
că trebuia să se despartă de Alex, Maria încercă să-i explice 
acestuia. 

– Tata precis este foarte îngrijorat, mai ales dacă a telefonat 
acasă! Îmi pare rău! mai adăugă Maria. 

 
Începând cu dimineaţa zilei, reprezentanţii armatei care-l 

însoţeau pe fratele lui Tăbăcescu prin unităţile militare din Arad, 
în vizita făcută la Unitatea din Gai, au văzut cu ochii lor pe 
zidurile blocurilor din cartierul Vlaicu, inscripţiile pro-Timişoara 
şi împotriva regimului lui Tăbăcescu, pe care echipe de miliţieni 
încercau să le acopere prin orice mijloace pentru a le feri de 
vederile locuitorilor. 

Lecţia de istorie 

Ordinul generalului Puşkin, în dimineaţa de 17, către toate 
unităţile din judeţul Arad, era înfiinţarea Grupelor Operative care 
vor continua punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în planul 
pentru Congres, punând accentul pe serviciul de gardă, 
subunităţile de intervenţie şi paza aeroportului. 

Componenţa Grupei Operative din Cetate, stufoasă din 
punct de vedere numeric, acoperea nevoile chiar în situaţii grave. 
Astfel, în afară de primii trei din comanda unităţii, Comandant, 
Şef de Stat Major şi Secretarul Comitetului de Partid, Armele şi 
Serviciile aveau reprezentanţii lor, de preferinţă şefii acestora. S-a 
finalizat punerea în practică a măsurilor cu „dăruirea” specifică 
armatei, având efectul de saturaţie la fel de caracteristic ca în anii 
anteriori.  

Astfel, cadrele obligate să-şi petreacă timpul între pereţii 
cazărmii în loc de a fi cu familiile, neavând concret ce să facă au 
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trecut la aşa zisele activităţi de club, cum unii spuneau în sens 
peiorativ. Abia acum eliberaţi şi siguri că nu-i va mai deranja 
nimeni, se puseră pe taifas, căutând răspunsuri la situaţia în care 
s-a ajuns. 

– Ştiţi şi voi că începând cu 1968, Tăbăcescu s-a distanţat 
de ruşi, ceea ce a dat idei unor generali! deschise discuţia un 
ofiţer cu grad superior pe nume Zator, care a prins curaj văzând 
interesul colegilor, dar, totuşi, circumspect, ştiind că sunt 
„ascultaţi”, indiferent unde s-ar ascunde. 

– Da, era prin anii şaptezeci când un general, nu-mi 
amintesc numele, a protestat împotriva lui Tăbăcescu prin 
depunerea carnetului de partid! sublinie uşor ezitant State, 
încercând să dea impresia că nu dă crezare celor auzite. 

– Şi ce a mai păţit? întrebă Tarţa, ştiind din experienţă că 
după măsurile pe linie de partid, musai urmau şi altele, mai dure. 
Discuţia începe să fie acaparată de cei trei, despre care se ştia că 
aveau multe de spus, şi acesta era motivul ca ceilalţi să tacă, 
având satisfacţia de a auzi lucruri pe care puţini le cunoşteau. 
Erau încântaţi. 

– A fost degradat până la soldat, plusă State convins de 
efectul măsurii. 

– Acum înţeleg de ce a impus Tăbăcescu „rotirea” cadrelor 
din conducerea armatei, nu voia ca aceştia să prindă cheag, dar ce 
a avut cu noi? întrebă ironic Tarţa, el trecând de curând prin 
experienţa mutării de pe o funcţie pe alta fără motiv, dintr-o 
garnizoană în alta. 

– Să nu uităm că misiunile armatei nu mai erau cele de 
apărare, principala obligaţie era să culegem porumb, răspunse 
dispreţuitor Zator. 

– Ceilalţi militari nu au pus punctul pe „i” , se temeau de 
Secu, spuse State. 

– Altceva nu puteau face decât să bârfească, ironiză Tarţa 
apoi se întoarse cu faţa spre uşă, unde era aşteptat de un agent de 
la Batalionul său şi plecă. 

– Atenţiune! strigă cel de lângă uşă. Tocmai intrase val-
vârtej un ofiţer superior cunoscut simpatizant a celor de la 
Ministerul de Interne, avea o rudenie la Securitate. Liniştea care 
se lăsase era jenantă, chiar şi noul venit s-a simţit vinovat de 
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întreruperea discuţiei, o auzise de afară, aşa că îşi ceru scuze şi 
părăsi încăperea. 

– Am să trec peste asta...! În capul meu se învârt multe 
nume, uite chiar fostul ministru Intău, accentuă Zator înviorat. 

– Da, l-am apreciat mult, el a strâns în jurul său activi şi 
rezervişti, era prin 1982! confirmă State. 

– Staţi să raportez ceva important! Faptul că personalul din 
Serviciile Speciale, ca să spun aşa, a participat la planul respectiv, 
dar din păcate nu a reuşit, interveni în discuţie un ofiţer tânăr, 
care se voia cunoscător în toate domeniile. Cei prezenţi, deşi 
surprinşi, încă nu erau capabili să asimileze intervenţia tânărului 
ofiţer, dar mintea lor începuse să „ rumege” ideea. 

– Păi ţin minte că în 1984 era asta, nici până acum nu am 
înţeles cum Panţâru, spuneau unii, a participat la complot, când, 
de fapt, unitatea lui de tancuri a fost trimisă la munci agricole, dar 
probabil că tocmai ăsta era scopul, să se zădărnicească planul! 
Zator părea că face o presupunere, dar, de fapt, avea ceva date 
despre problemă; a tras cu urechea cândva la o discuţie dintre doi 
generali, care erau siguri că nu-i ascultă nimeni.  

– Tu vorbeşti de perioada când Tăbăcescu urma să plece în 
Germania Federală?! se dumiri State, ducându-şi mâna la fruntea 
asudată. Răspunsul veni imediat de la Zator, aproape că celălalt 
nici nu terminase ce avea de spus. 

– Da, aşa este, am auzit că numai Panţâru a scăpat! Ceilalţi 
au avut de suferit, unii plătind cu viaţa! O discuţie la acest nivel 
putea fi susţinută de persoane în cunoştinţă de cauză, fie instruiţi 
special, fie informaţi prin mijloace la neîndemâna oricui. Ofiţerii 
participanţi la discuţie studiau cu privirea pe colegii din încăpere, 
ştiau că, deşi oricare putea fi turnător, nu vor renunţa, era un mod 
de refulare, simţeau toţi că momentul mult aşteptat se ivise. 

– Îmi amintesc, era cred prin luna mai 1987! Se auzeau 
lucruri greu de înţeles despre întâlnirea aşa zis prietenească a lui 
Tăbăcescu cu „Omul însemnat” , acesta încercând să-l convingă 
pe „ tătuc” să adopte „Perestroica” lui! Pentru State, nu era prea 
limpede cum s-au petrecut lucrurile acolo. 

– Cred că nu greşesc afirmând că a fost cea mai 
dezastruoasă întâlnire; cramponându-se de viitorul comunist pe 
care îl întrevedea pentru noi, Tăbă devenise paranoic şi de 



44 

neclintit în viziunea sa! Să nu uităm că în acel an a renunţat la 
Clauza Naţiunii celei mai Favorizate, şi am mai pierdut ceva, 
admiraţia occidentului! Mirarea colegilor din sală a fost o 
confirmare că nu se cunoştea acel aspect, aşa că Zator, plin de 
încredere, răsuflă adânc pentru a-şi potoli entuziasmul şi privi 
spre State, îndemnându-l să preia iniţiativa. 

– Efectele nu s-au lăsat aşteptate, la scurt timp muncitorii 
din Braşov s-au revoltat pentru condiţii minime de trai, ştim cum 
s-au terminat lucrurile, aminti State acel episod, înăbuşit de 
Securitate şi interzis a fi difuzat. 

– Din ce s-a auzit, era prin noiembrie, sperasem tare mult 
să înceapă ceva, spuse cu ezitare Tarţa, care revenise de la 
Batalionul său. 

– Dar cu cele întâmplate la Arad cum a fost? intră din nou 
în vorbă tânărul atotştiutor. 

– Atunci cu ungurii în ’88 zici tu?! întrebă State, bucuros 
că discuţia merge pe făgaşul dorit, tânărul atotştiutor era destul de 
bine informat.  

– Aşa cred, era primăvară şi ungurii voiau să pună o placă 
comemorativă pe bulevard, prin dreptul Catedralei Catolice, spuse 
tânărul uşor îngrijorat. Zator simţind o reală participare a acestuia, 
i se adresă privindu-l. 

– A, dar Secu a dejucat intenţia lor! A organizat, dacă-ţi 
aminteşti, un concurs de carting şi, ca justificare că au îngrădit 
locul de pe spaţiul verde unde se aflau respectivii, a invocat 
măsuri de protecţie! 

– Am văzut cu ochii mei, chiar mi s-a părut revoltător că i-
au desconsiderat pe oamenii aceia, cu nenorocitul de carting! 
Acum însă înţeleg scopurile urmărite, ingenios n-am ce să spun! 
Era şi o doză de maliţiozitate în vocea lui State, pe lângă 
admiraţie. 

– Şi când te gândeşti că ruşii au participat din plin la 
tulburările de atunci, bineînţeles în colaborare cu Serviciul Secret 
Maghiar, se simţi dator să precizeze Zator. 

– Se pare că ruşii au complotat împreună cu ungurii doar cu 
scopul de a-l înlătura pe Tăbăcescu, nicidecum de a face 
schimbări esenţiale în politica ţării, adăugă cineva din sală, 
punându-i pe gânduri. 
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– Eu mă întreb ce promisiuni le-au făcut ungurilor? sări 
State zgândărindu-l pe Zator, care, preocupat, privi în gol, fără a 
mai spune ceva. 

– Tu ce crezi, există vreo îndoială? lansă cineva din sală 
întrebarea, profitând de mica pauză, moment delicat după unii, 
dar se putea trece peste asta, aşa cum o mai făcuseră, chiar de faţă 
cu colegii maghiari.  

– Să înţeleg că voi vă referiţi la cedarea Transilvaniei? 
întrebă nevinovat tânărul atotştiutor, care dorea o explicaţie clară, 
fără ocolişuri, a situaţiei spaţiului din arcul interior al Carpaţilor. 
Dar marele „maestru” al politicii ruseşti îl ignoră, de parcă nu l-ar 
fi auzit. 

– Să mergem la masă şi, la înapoiere, voi încerca să vă 
prezint un scenariu fictiv, dar posibil după 1988, de data aceasta 
între armata română şi serviciile secrete ruseşti, îi ademeni pe cei 
prezenţi Zator, făcând acea precizare din simplul motiv că nu 
dispunea de suficiente informaţii.  

La întoarcere în sală, cei mai mulţi şi-au aprins o ţigară şi, 
căutând un loc comod, s-au pregătit să savureze discuţiile ce vor 
urma. Le prinseseră gustul şi doreau să-şi spună părerea. 
Niciodată nu au fost aşa deschişi unii cu alţii. Unul, mai 
nerăbdător, se adresă lui Zator, încercând să deschidă mai 
devreme calea promisă spre acel scenariu. 

– Nu ne mai ţineţi pe jar, povestiţi-ne! Privirile curioase ale 
tuturor se îndreptară spre Zator, care nu se lăsă rugat. 

– Păi, cunoscând din discuţiile anterioare cam cu ce se 
ocupau şefii noştri, presupunerea mea este că ar trebui să încep cu 
ministrul nostru, cu Maler, spuse Zator, surprins şi el de 
îngrijorarea care i-a umplut cu adrenalină toate cotloanele fiinţei. 
Avea o teamă mai accentuată faţă de ministru decât de Tăbăcescu. 

– Ce ar fi primit de la ruşi, că ăia nu ne prea iubesc, se 
grăbi cineva să anticipeze ideea legăturii lui Maler cu ruşii, dar 
unii îl priviră mustrător, aşteptând continuarea de la Zator. 

– Mă gândesc că Maler putea lua legătura cu ruşii pentru a 
pune la cale ceva împotriva lui Tăbăcescu! Oricât era de curajos, 
nu reuşea să pronunţe cuvântul „înlăturarea” , i se părea periculos, 
ştiind că Securitatea îi va „pune în gură” acel cuvânt. Făcu o mică 
pauză pentru a-şi analiza gândurile. 
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– Nu vă contrazic, dar dacă Maler nu ar fi făcut aşa ceva? 
încercă cineva să-l apere pe Şeful lor, dar rumoarea din sală îl 
făcu să înţeleagă şi renunţă, fiind de acord că subiectul era prea 
incitant.  

– Apoi, urma să stabilească de comun acord provocarea 
unor mişcări de protest în România, cu scopul de a-l înlătura pe 
Tăbăcescu, în care armata să-şi joace rolul, cu sau fără victime, 
punctă Zator problema arzătoare.  

– Sunt convins că Serviciile secrete străine implicate ar fi 
realizat contacte cu colaboratorii autohtoni!  

– Şi nu numai atât, ar fi înfiinţat unele „puncte ajutătoare” 
în principalele oraşe, mai ales în Banat, şi bineînţeles că şi Aradul 
ar fi fost avut în vedere. Şi apoi fiecare colaborator ar fi cooptat la 
rândul său cel puţin zece adepţi, aceştia alţi zece şi tot aşa; se 
şoptea că şi elevi de liceu puteau fi contactaţi. Tendinţa 
vorbitorilor era să descrie un aşa zis scenariu imaginat, ceea ce 
salva aparenţele, spre marea uşurare a celor implicaţi, dar, de fapt, 
totul se baza pe fapte reale cunoscute. 

– Mi se pare exagerat, dar nu imposibil. Dar care putea fi 
rezultatul?  

– Să provoace o criză în rândul populaţiei! 
– Şi este posibil să fi reuşit?! 
– Bine, dar ce regim să se instaureze? întrebă nevinovat 

cineva cu intenţia de a scoate mai mult de la el. 
– O, aici eu am o părere care n-o să convină multora. Sau 

poate mă înşel? continuă Zator cu această fină provocare. 
– Să nu spui că te gândeşti la capitalism, îl provocă State, 

rămânând doar ei doi în discuţie. 
– Dimpotrivă, ar urma să se menţină regimul, dar cu 

relaxarea politicii interne şi externe şi slugărnicie faţă de puterea 
de la Moscova! În sală se produse rumoare, taberele înclinau în 
majoritatea lor spre cele afirmate de Zator, în mintea ofiţerilor nu 
era loc suficient pentru a accepta prea mari schimbări, 
capitalismul era de nedigerat încă, deşi, în gând, cochetau de mult 
cu el. Dar ceilalţi, care aveau o minte ceva mai deschisă, s-au 
întristat, nevenindu-le să creadă cele auzite. 

– Poate că scenariul nu este aşa, nu pot să înţeleg, spuse 
unul dintre cei prezenţi. 
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– Nu am informaţii precise, mă bazez pe intuiţie, poate aşa 
aş fi gândit eu, nu ştiu, încercă o eschivă ofiţerul superior, brusc 
apărându-i teama de represalii. Responsabilitatea era cu atât mai 
mare cu cât gradul şi funcţia erau mai importante. 

– Şi noi ce rol am avea în scenariul alcătuit de tine? voia 
State să-şi înţeleagă propriile îndoieli. 

– Ar fi normal ca armata să aibă un rol determinant, dar 
rezultatele se finalizau prin puterea generalilor români! 

– Şi cine ar lua locul lui Tăbă? continuă State, bănuind că îl 
va încurca pe Zator. 

– Aici mă simt depăşit, dar pot prefigura portretul 
conducătorului, un om cu trăsături de fost comunist, dar musai un 
oportunist şi, care, mai ales, se bazează pe sprijin din afară, de la 
ruşi, mereu cu privirea spre răsărit! 

– Aici sunt de acord, ăia nu ar renunţa la influenţa asupra 
României nici morţi, punctă State cu tristeţe. 

– Am auzit că unii speră ca armata să pună mâna pe putere, 
cel puţin un an-doi, apoi să o preia civilii, numai aşa ar fi ordine, 
adăugă cineva din sală, plin de importanţă, care cocheta cu acea 
idee de mai mult timp. 

– Abia acum scenariul este complet! Sunt de acord să nu le 
permitem vreo idee tâmpită, să conducem cu mână de fier, speră 
State, accentuând pe răspunderea armatei. 

– Mă întreb dacă plecarea colonelului Căran de la Oradea 
tocmai în estul ţării, la Iaşi, şi aducerea maiorului Bălan de la 
Brăila nu a fost făcută cu scopul realizării scenariului tău!? aduse 
cineva o noutate prin remarca făcută, puţini au considerat la 
vremea respectivă acele mutări ca ceva anormal.  

– Sau rocada cu locotenent-colonelul Zastrin de la 
Constanţa la Timişoara, dar şi a maiorului Cheoran de la Iaşi la 
Constanţa!? adăugă State. 

– Eu cred că unul dintre scopuri era să-i îndepărteze de 
zonele unde vieţuiau şi aveau rude şi cunoștințe, accentuă Zator, 
mizând pe latura sentimentală pentru a obţine efectul dorit. 

– Mai este posibilă şi eliminarea oricărei posibilităţi de 
colaborare cu spionajul statului vecin. Asta în situaţia că acesta ar 
fi încercat racolarea unora din conducerea marilor unităţi, 
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interveni unul dintre ofiţerii trecuţi prin cursurile de cercetare 
strategică în cadrul Academiei Militare. 

– De fapt, acum văd situaţia mai clară. Maler a considerat 
ambele frontiere la fel de vulnerabile şi nu este de mirare; el a 
avut, după unii, contacte mai ales cu ruşii  şi, ciudat, parcă ştia 
despre scenariul tău descris anterior, remarcă Zator. 

– Mă, tu ştii ceva! Spune-ne adevărul, prea se potrivesc 
toate! Ferindu-se de răspuns, Zator continuă. 

– Dacă partea asta a fost un scenariu, ce ziceţi voi de 
realitatea din noiembrie ’89! Despre studenţii din Bucureşti şi 
Cluj care au demonstrat cerând reforme, dar, în realitate, 
împotriva guvernării lui Tăbă, și era în preajma Congresului! Era 
partea despre care ofiţerul cunoştea amănunte de la rudele din 
Cluj. Perioada de după noiembrie1989 fiind cunoscută de 
interlocutori, discuţia mergea din acel moment pe un făgaş al 
realităţii, scenariul lăsându-se în urmă. 

– Dar sper că ştii ce măsuri a luat Secu, i-a arestat şi 
anchetat pe capete, încheie State. 

– Da, măi, oamenii lor s-au înfiltrat printre studenţi. Fiind 
sigur că armata va fi fără ezitare de partea sa, Tăbăcescu a 
ordonat măsuri drastice pentru menţinerea ordinii în ţară. El se 
pregătea să fie reales, într-un cuvânt, era departe de a înţelege că 
„mămăliga” poate să explodeze. Şi încă foarte curând, spuse 
Zator cu vocea răguşită. 

– Noroc a fost că Internele nu s-au prea opintit, au cam 
„bâlbâit-o”! Acest fapt m-a uimit într-o oarecare măsură, dar 
studenţii au scăpat cu bine, găsi de cuviinţă State să nu rămână 
dator cu această remarcă. 

– Puţini ştiu ceva despre redistribuirea sferelor de influenţă 
în Europa! Vorbesc despre întâlnirea de la Malta a Preşedintelui 
american cu cel rus din 3 decembrie 1989. Aici a intervenit 
cineva nu foarte bine informat. 

– Păi, înţelegerea dintre Est şi Vest, nu sunt sigur când s-a 
desfăşurat, a stabilit un acord vizând schimbările de la noi ca fiind 
posibil „sângeroase” ! Se spunea, de asemenea, explicit că Tăbă o 
va sfârşi rău şi, după câte cunosc, aveau în vizor Securitatea ca 
fiind pe „ultimul drum”. 



49 

– Revin la Malta, cu doar două zile înainte, generalul 
Vidal, şeful de la Interne, l-a informat pe Tăbă cu privire la locul 
întâlnirii şi scopul acesteia. 

– Reacţia acestuia a fost una de opoziţie faţă de orice 
schimbare, a intervenit în discuţie un ofiţer care s-a strecurat în 
sală fără a fi observat şi care venea cu o noutate. 

– În 10 decembrie, se ştia deja că studenţii vor fi ini ţiatorii. 
Era pregătită ieşirea lor în 20 decembrie. La Bucureşti. Şi că totul 
va fi coordonat de organizaţiile lor! 

– Dar nimic nu s-a adeverit. Studenţii au fost trimişi pe la 
casele lor şi căminele au fost închise, i-o tăie scurt cineva. 

Zator nerăbdător preluă discuţia. 
– Dar să venim mai aproape, când Iaşiul a fost inundat, ca 

să spun aşa, de „turişti” veniţi în mare parte din Moldova de peste 
Prut. A fost momentul cred, când agenţii ruşi au început acţiunile 
de provocare a populaţiei! Scopul acesteia nouă ne scăpa, încheie 
accentuând oarecum provocator Zator, lăsând loc pentru 
interpretări. 

– În aceste condiţii , la 14 decembrie, un număr restrâns din 
rândul populaţiei au iniţiat un protest paşnic la care au vorbit 
despre greutăţile vieţii, încercând şi distribuirea unor „fluturaşi” 
cu respectivul mesaj, reluă State care părea foarte informat. 

– Ştiu că lumea nu a reacţionat. Probabil de frica 
Securităţii! Adevărul era că Zator se simţea pe un teren nesigur, 
mai mult presupunea decât ştia. 

– Aşa a fost, lumea trecea prin zona menţionată în acele 
pliante, dar fără a se opri. State ştia ceva, nefiind foarte sigur de 
acea acţiune. 

– Vrei să spui că lumea a fost adusă cu subterfugiul „Mâine 
se distribuie portocale” , „Diseară se aduce carne”, completă 
Zator, admirativ la adresa organizatorilor. 

State dădu din cap afirmativ, cu gândul la „turiştii ” ruşi 
care şi-au văzut de drum spre alte destinaţii.  

– După câte am înţeles, o parte dintre cei în cauză, au 
plecat spre alte direcţii, dacă nu cumva spre Timişoara!? spuse 
State aşteptând o clipă, în speranţa că va auzi, în acest sens, şi alte 
păreri. Nu era foarte sigur de bănuielile sale. 
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– Mai degrabă, aş spune că spre Banat, punctă cineva mai 
pragmatic şi gata să folosească oportunitatea de a se remarca, 
deoarece prea erau unii pe felie, cum se exprima uneori un coleg 
de al lor. 

– Şi când te gândeşti că erau de ordinul zecilor de mii! trase 
o concluzie unul dintre moldovenii de prin părţile Iaşiului, care 
tocmai se prezentase din concediu. 

– Nu exagerezi? De unde ţi-a venit? îşi manifestă 
neîncrederea un ardelean neaoş, cu gândul că lăudărosul se 
mândreşte şi cu ce nu-i al lui. 

– Nu, doar pot să spun că în oraş vedeai Lada şi Jiguli, 
chiar şi câteva Volga, cum n-am văzut altădată cu nicio ocazie. 
Fiecare era ocupată de câte patru pasageri şi numai bărbaţi! Ce fel 
de concediu voiau ăştia la noi? întrebă moldoveanul nostru, 
pufnind, că nu este crezut. 

– Să sperăm că lucrurile vor avea un curs mai puţin 
periculos! mai apucă să spună Zator şi se întinse după telefon. 
Suna insistent şi lumea se trezi din transă. Şeful Grupei Operative 
le ordonă să treacă la verificarea compartimentelor de care 
răspundeau, acordând mare atenţie desfăşurării programului. 

Căpitanul Măciniş avea cunoştinţă despre situaţia de la 
Timişoara în dimineaţa de 17 decembrie, de la tatăl unui militar 
încorporat în unitate. Printre altele, acesta i-a relatat o întâmplare 
petrecută în cartierul Calea Şagului, între blocuri, văzută de 
mezinul familiei. Fiul naşului de botez al lui Cristi se grăbea să 
ajungă acasă la iubita lui, când a fost prins între focurile 
militarilor care urmăreau un grup de tineri surprinşi că 
vandalizează un panou cu Tăbăcescu. Aceştia au reuşit să scape, 
dar el a fost probabil împuşcat, pentru că nu a mai fost găsit 
nicăieri. De altfel, lui Măciniş i s-a relatat ceva asemănător de 
către un arădean. Acesta spunea că în drumul său, întorcându-se 
de la Sintea Mare, a observat un grup de tineri care demontau un 
panou cu Tăbăcescu şi că s-a tras asupra lor de pe unul dintre 
blocurile de la Podgoria, fără a vedea cine erau trăgătorii, dar 
focurile de armă le-a auzit clar. 

Măciniş i-a precizat arădeanului că armata nu avea militari 
înarmaţi în oraş. Din acel moment, a fost preocupat de anunţarea 
telefonică, fără să trimită agenţii pentru a evita panica în oraş, iar 
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pe cei care nu aveau telefon i-au anunţat colegii din vecinătate sau 
aflaţi în drumul lor către unitate. 

Cu toate că deocamdată nu erau motive concrete de 
îngrijorare, Comandantul Murad era preocupat de „sărăcia” 
informațiilor, puţine şi fără fond, gândurile sale fiind invadate de 
cea mai gravă situaţie posibilă şi probabilă a se ivi, a necesităţii 
trecerii unităţii la apărarea frontierei. Încadrarea cu ofiţeri, maiştri 
militari şi subofițeri era cu mult sub normele prevăzute pe timp de 
pace şi cu atât mai puţin pe timp de război, iar militarii în termen, 
erau în proporţie de sub 40%, în plus, aceştia nu aveau instrucţia 
necesară, mare parte erau recruţi, iar tragerile individuale, cu 
excepţia celei de „ iniţiere”, au fost executate parţial, recrutările 
făcându-se recent. Concluzia ce se trăgea era că trupa a fost 
prinsă pe picior greşit şi nu era pregătită pentru o misiune atât de 
complexă; şi nu în ultimul rând, starea tehnicii de luptă şi 
transport, lipsa specialiştilor, a pieselor de schimb era sub 
cerinţele etapei respective. 

Refuzul ordinelor 

Tulburările de stradă din Timişoara, în special din zona 
locuinţei pastorului, continuau cu intensitate sporită, numărul 
cetăţenilor ce protestau ajungând la câteva mii. Astfel, s-au 
amplificat măsurile luate cu scopul de a preveni răspândirea 
informaţiilor în municipiu şi judeţ sau în judeţele învecinate. De 
menţionat un fapt deosebit de important pentru înţelegerea rolului 
unor factori de răspundere din armată: este vorba despre 
redactarea şi emiterea unui ordin intitulat „Precizări în 14 puncte” 
de către Ministrul Apărării Naţionale generalul Maler, fără 
ordinul lui Tăbăcescu, emis către unităţile din Timişoara în acea 
duminică, la ora 13:30, cu mult înainte de hotărârea Comitetului 
Politic Executiv, în care se precizează, printre altele, deschiderea 
focului împotriva protestatarilor şi reprimarea acestora. De 
remarcat poziţia clară de la început a majorităţii cadrelor militare 
privind atitudinea loială faţă de populaţie. Este vorba aici, în 
special, de cei care au riscat să-şi exprime făţiş părerea, din păcate 
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nu şi de ceilalţi, care de teamă, au tăcut şi executat aproape 
orbeşte ordinele, fiind dezavantajaţi de ambiguitatea legislaţiei. 

La Regimentul mecanizat din cartierul Fratelia, unele cadre 
militare, în special ofiţeri, se întrebau revoltaţi ce rol le-a fost 
hărăzit în scenariul conturat destul de clar în urma ordinului de 
ministru. 

– Ministrul Apărării ne pune să încălcăm legile ţării, 
trimiţându-ne împotriva propriului popor, vorbi arătându-şi 
nemulţumirea căpitanul Ghergan, aflat la Biroul Pregătirii de 
Luptă. 

– Mă întreb dacă Tăbăcescu i-a dat ordinul!? interveni unul 
dintre colegii căpitanului, căutându-i o eventuală scuză 
Comandantului Suprem. În mintea sa se învălmăşeau gânduri 
contradictorii, de la absurditatea intervenţiei împotriva 
manifestanţilor, până la teama că vor fi obligaţi să o facă, ceea ce 
se contura destul de clar. 

– Eu cred că ordinul este dat ca urmare a excesului de zel 
din partea Ministrului, unii spun că se teme de şeful său 
„Suprem”, îşi spuse părerea un maior, pe nume Ştefan. 

– Şi dacă ordinul a fost dat urmărind un scop psihologic, cu 
intenţia de a descuraja populaţia? interveni din nou colegul lui 
Ghergan. 

Sună telefonul întrerupând discuţia, iar Ghergan este 
chemat la Comandant. 

– Tovarăşe căpitan, veţi conduce o defilare cu drapelul de 
luptă prin oraş, cu scopul de a descuraja manifestările ostile a 
populaţiei! Organizaţi structura Companiei, cu cele 3 plutoane, pe 
scheletul Batalionului unu! Aveţi ceva de întrebat? i se adresă 
Comandantul hotărât. 

– Tovarăşe maior, eu refuz o asemenea misiune, de 
asemenea, orice ordin care urmăreşte provocarea populaţiei 
Timişoarei! Chiar dacă este ordinul Ministrului! Armata, după 
cum ştiţi şi dumneavoastră, nu are acest rol şi asemenea misiuni, 
încheie Ghergan spre stupefacţia şefului său, care nu se aşteptase 
la acel refuz. Au fost colegi pe vremea când mândria de a 
comanda un pluton de infanterie era o mare onoare.  



53 

– Bine! Cu toate că nu se pune problema deschiderii 
focului împotriva manifestanţilor, nu mai avem ce discuta, spuse 
Comandantul fiind sigur că la asta s-a gândit căpitanul. 

– Simpla prezenţă a militarilor în condiţiile actuale este 
provocatoare, replică Ghergan, cu gândul că a ieşi fără muniţie 
putea duce la jertfirea întregului efectiv al Gărzii de Onoare. Era 
o situaţie controversată, în ambele situaţii, credea el, vor fi 
victime sigure.  

– În acest caz vom sta de vorbă după ce mă întorc din 
misiune! Pe care mi-o asum personal! Comandantul trecu la 
pregătirea coloanei pentru acea demonstraţie de forţă, plin de 
hotărâre, dar cu inima îndoită la gândul că oamenii erau din ce în 
ce mai revoltaţi, părea că nu au ce pierde şi nu putea şti cum vor 
reacţiona. În mintea sa, raţiunea se zbătea să iasă la iveală, simţea 
că nu este cel mai fericit demers, dar nu avea alte opţiuni; spre 
deosebire de subordonaţii săi, el era Comandant şi nu ar fi fost 
imposibil să fie considerat poate chiar trădător, în cazul unui 
refuz. 

 
Nu departe de Timişoara, în Cetatea Aradului, la ora 14:15, 

ca urmare a primirii semnalului alarmei de luptă „Radu cel 
Frumos” , căpitanul Măciniş declanşează măsurile de punere în 
aplicare. 

La scurt timp, Ofiţerul de Serviciu pe Regiment revine cu o 
notă telefonică, prin care se ordonă misiunea. Este semnată de 
Ministrul Apărării Naţionale, precizându-se concret ca un număr 
de şapte Transportoare Blindate să se deplaseze la Timişoara şi să 
treacă la blocarea intrării în oraş. Iniţial aceasta a fost misiunea şi 
ea trebuia executată sub directa conducere a Comandantului de 
Regiment. 

Murad a stabilit pentru această misiune Batalionul 1 
Infanterie, al cărui Comandant era în permisie. Chiar în situaţia 
când acesta ar fi fost prezent, Murad era obligat să respecte 
ordinul Ministrului, aşa că absenţa căpitanului Valer nu avea 
nicio relevanţă. Cu ocazia scoaterii unui mare număr de 
transportoare blindate, unitatea se confruntă cu cea mai 
periculoasă situaţie tehnică, aceea a înfundării carburatoarelor 
datorată „gumelor” din carburanţii de proastă calitate, ceea ce, în 
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condiţiile date, putea fi remediată prin măsuri radicale. Cu riscul 
de a se crea haos şi a slăbi coeziunea subunităţilor, cea mai la 
îndemână soluţie consta în schimbarea blindatelor de la o 
companie la alta, astfel ca numai cele apte să plece la misiune. S-
a constatat de fapt că cele care au fost mai des folosite la 
instrucţie erau mai apte. Platoul unităţii din dreptul Parcului auto 
era învăluit în fumul gros a motoarelor turate la maxim, iar 
flăcările ţâşneau prin ţevile de eşapament, mai ales când „ lucra” 
doar unul dintre cele două motoare. Subofiţerii şi maiştrii de 
tehnică auto se întreceau în rezolvarea cât mai rapidă a 
defecţiunilor. E de remarcat şi o atitudine opusă dictată de teama 
ce i-a cuprins pe unii dintre mecanicii-conductori. Ei au produs în 
mod voit defecţiuni minore blindatelor, cu scopul de a se înapoia 
în parcul de autovehicule şi a nu participa la misiune la 
Timişoara. Îngrijorarea lui Murad în acest sens s-a adeverit 
parţial, inclusiv cele cu înfundarea unor carburatoare, salutară 
fi ind, totuşi, alegerea blindatelor în mod aleator. În acest fel, cei 
nehotărâţi au reuşit să se eschiveze de la plecarea în misiune, fără 
a fi depistaţi. 

Acestea şi multe alte motive au stat la baza întârzierii 
constituirii coloanei. Între timp, soseşte din permisie maiorul 
Meterez, Şeful de Stat Major, care este numit să rămână la 
Comanda Regimentului. După o scurtă discuţie cu Murad, a 
plecat spre Comandament. I s-a predat comanda verbal, urmând 
să fie consfinţită şi în scris prin „Ordin de zi pe Unitate”. 

 
Maiorul Murad era ocupat cu supravegherea pregătirilor 

eşalonului stabilit pentru plecarea la Timişoara; tocmai se 
îndrepta către Comandament, când îl strigă Ofiţerul de serviciu pe 
regiment, maiorul Ghiţă, să ia la cunoştinţă de o altă notă 
telefonică venită din partea Ministrului. Murad strângea din dinţi 
în timp ce citea cu mare greutate, îi jucau involuntar muşchii 
feţei, citea şi recitea, fără a părea că înţelege. Respira agitat, 
simţea o durere în mâini de parcă registrul devenise dintr-odată 
greu, nu era capabil să accepte o asemenea enormitate, nu era 
nicio îndoială, ordinul era fără echivoc, se va trage asupra 
manifestanţilor. 
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Îşi aprinse cu oarecare nesiguranţă o ţigară, începând să 
înţeleagă încet-încet gravitatea situaţiei în care se afla. În scurt 
timp, trebuia să părăsească cazarma, se afla deja de ceva timp sub 
presiunea eşaloanelor de a pleca la misiunea precizată, dar sosise 
şi clipa înţelegerii rolului militarilor săi, totul fiind contrar firii 
sale, educaţia de acasă nu îi permitea să accepte măcar ideea 
rănirii oricărei fiinţe, cu atât mai puţin uciderea semenilor. 
Maiorul Ghiţă îl întrebă dacă se simte bine, în timp ce îi întindea 
un pahar cu apă, acesta, absent, spuse că totul este în regulă şi bău 
până la fund. Apoi i se întinse telefonul pentru a vorbi cu Divizia, 
de unde unul dintre ofiţerii de la Pregătirea de Luptă îi face o 
precizare halucinantă: 

– Ordinele sunt clare în privinţa militarilor încorporaţi din 
Timişoara? 

– Ce fel de ordin? La ce se referă? întrebă mirat Murad. 
– Am trimis o notă telefonică, probabil nu aţi văzut-o încă! 

Se recomandă ca militarii din Timişoara să nu fie duşi acolo în 
misiune, preciză ofiţerul. 

– Da, am înţeles! Voi lua măsurile ordonate! Şi înapoie 
telefonul lui Ghiţă, cu o mimă supărată. 

– Ai auzit? Cum dracu’ fac să nu se prindă cei care pleacă 
în misiune? Sau poate că cineva a citit nota şi a luat măsuri, spuse 
mai mult pentru sine, cu voce joasă, sperând la o rezolvare 
miraculoasă a problemei. 

Telefonul sună din nou cu o tonalitate aparte, era un apel 
din alt judeţ şi altă reţea, iar Ghiţă, ridicând receptorul, îl auzi la 
capătul firului pe maiorul Săcel, care salută şi îl întrebă dacă totul 
este în regulă. 

– Am auzit unele lucruri de la miliţienii din Tecuci, ceva 
despre Timişoara! Voi ce ştiţi? întrebă Săcel cu un aer 
conspirativ, îngrijorat. Fiind aproape, Murad a auzit întrebarea şi 
a cerut receptorul de la Ghiţă. După ce se prezentă şi raportă că 
telefona de la miliţia din Tecuci, Săcel preciză: 

– Dacă este necesar, vin imediat spre casă! Dar aş vrea să 
ştiu ce se întâmplă acolo, în Banat? Întrebarea lui nu primi un 
răspuns direct, ceea ce nu-l surprinse, spera că va citi printre 
rânduri şi va înţelege. 
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– Te sfătuiesc ca la venirea spre casă să nu treci prin 
Timişoara! Acolo sunt ceva probleme cu studenţii , intrările în 
oraş sunt blocate, este imposibil de intrat. Pentru câteva clipe, 
convorbirea se întrerupse, iar Săcel insistă cu apeluri repetate. Se 
produse un declic şi vocea lui Murad a revenit. 

– Sigur, este necesară revenirea ta din concediu, ai grijă pe 
drum! Iar în legătură cu familiile noastre, totul este în regulă, la 
noi este linişte, încheie comandantul cu privirea îndreptată spre 
coloana de blindate, care scotea fum, încălzindu-şi motoarele. Se 
apropia timpul de plecare. 

După încheierea convorbirii, între Ghiţă şi Murad se face 
un schimb scurt de păreri privind comportamentul pozitiv al 
majorităţii cadrelor de a răspunde chemării mecanismului militar, 
în caz de alarmă. 

Între timp, Murad se mai linişteşte, întărindu-i-se 
convingerea că orice ordin are şi părţi bune, că nu poate fi ceva 
atât de grav, încât să nu lase loc unor posibilităţi de schimbare a 
situaţiei. Unele măsuri se iau de multe ori cu scopul de a pune în 
gardă pe cei implicaţi. Poate că este o moştenire rămasă din 
aplicaţiile din teren, să fii pus în situaţii aproape imposibile şi să 
se aştepte să le rezolvi, indiferent de gradul de dificultate. Se 
deplasă la coloana sa aflată în febra pregătirilor, dar amână cu 
premeditare informarea subordonaţilor cu conţinutul primei note 
telefonice, considerând că poate s-o facă şi mai târziu sau mai 
degrabă se gândea că poate nu va mai fi necesar. În legătură cu a 
doua, îl chemă la el pe Măciniş. 

– Am primit un ordin de tot rahatul, să nu-i luăm cu noi la 
Timişoara pe cei de baştină din zonă, acum pare că suntem 
depăşiţi! Ce facem? 

– Nu mai avem această problemă! Am observat militari 
stând deoparte şi i-am întrebat pe comandanţii lor ce este cu ei, 
mi-au răspuns deschis că s-au gândit să nu-i ia pe timişoreni, 
raportă căpitanul calm, cum îi era firea, privind spre Comandantul 
său cu care urma să împartă curând o „pâine” probabil mai greu 
de digerat. 

Deci, au gândit la fel. Bănuiau că nu sunt trimişi la 
Timişoara într-o plimbare. Răsuflă uşurat Murad, aflând de 
iniţiativa subunităţilor, ceea ce l-a liniştit. Se gândi că măsura 
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avea o valoare pentru toţi cei implicaţi, era şi un calcul pragmatic 
pentru păstrarea disciplinei, dar şi simbolul omenescului în 
relaţiile interumane. O luă spre maşina din capul coloanei, un 
ARO, când este strigat de unul dintre ofiţeri. 

– Urcaţi în transportor, vă aşteaptă echipajul! Deşi auzise 
recomandarea, lui Murad îi displăcea să urce în maşina de luptă, 
aşa că îşi urmă drumul spre ARO. Mereu i se părea că dintr-un 
blindat de infanterie, vizibilitatea era limitată, era obişnuit să vadă 
în toate direcţiile, ca un veritabil vânător de munte. Şi apoi avea 
convingerea că, deocamdată nu era niciun pericol, că se va urca în 
TAB înainte de a intra în Timişoara. 

Timpul se epuizase şi Comandanţii de subunităţi au dat 
ordin să se finalizeze pregătirile pentru plecare, acolo în maşinile 
de luptă, ca de obicei, pentru că aşa era mereu, duceau lipsă de 
timp. După care se auziră comenzile de îmbarcare date cu voce 
ridicată. Detaşamentul era gata de plecare, iar dacă cineva a uitat 
ceva, nu mai era nicio nădejde să revină, trebuia să se descurce 
cum putea, dar obligatoriu trebuia să poată, asta era cătănia. După 
o staţionare inutilă de câteva minute, eşalonul o porni din loc, 
lăsând în urma sa un nor prelung de praf şi într-o linişte 
nefirească, porţile se închiseseră după ei. Mintea lui Murad 
începu să lucreze cu febrilitate, nu reuşea să înţeleagă un fapt ce-l 
contraria, care era explicaţia trecerii unităţii sale din subordinea 
Armatei a IV-a, în subordinea celei de la Craiova, cu preluarea 
comenzii nemijlocite a acesteia de către Divizia de la Timişoara. 
Era o măsură ce părea neortodoxă, era o problemă de 
responsabilitate ce părea dispersată în cele patru zări. De regulă, 
Comandanţii de Armate se opuneau la mutarea chiar numai a 
unor cadre, în altă zonă de responsabilitate. Părea să primeze 
ideea apartenenţei la un teritoriu deja cunoscut, care se considera 
un avantaj pentru apărarea eficientă a acestuia, dar şi legătura cu 
locuitorii zonei, cu care se închegase o puternică solidarizare. 
Apoi reveni la prima idee care îi încolţise în minte din clipa 
primirii notei telefonice, când spera că nu va fi aşa cum părea să 
reiasă din conţinutul ei, că de fapt nu se va renunţa la acele 
avantaje obţinute prin munca de mulţi ani a militarilor şi 
populaţiei, în scopul apărării comunităţilor şi a celor dragi. 
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Deschiderea focului la Timişoara. 
Eşalonul doi se pune în mişcare 

Plecarea coloanei lui Murad, coincide cu începerea, la 
Bucureşti, a Şedinţei Comitetului Executiv al CC al PCR. În 
deschiderea şedinţei, Tăbăcescu face o informare asupra situaţiei, 
amintind despre implicarea sovieticilor şi a Budapestei în 
provocarea unor acţiuni huliganice. Scopul era de a destabiliza 
socialismul şi să schimbe unele lucruri în România. Bineînţeles 
toate se produc cu acordul celor din vestul Europei, dar şi a 
americanilor. A amintit despre distrugerile provocate în sediul 
Comitetului Judeţean de Partid Timiş, de către „elementele 
declasate” , atitudinea de netolerat a organelor Ministerului 
Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne, care nu au executat 
ordinul, ieşind fără muniţie. Apoi, accentuează pe înarmarea 
militarilor şi necesitatea de a se lichida provocatorii, de a 
deschide focul împotriva lor, admonestându-i pe cei doi miniştri. 

Trece apoi la indicaţii concrete cu privire la măsurile ce vor 
fi luate după sosirea în Timişoara a lui Coban, reprezentantul 
militar trimis de el, şi chemarea la teleconferinţă a comandanţilor 
militari. 

În scopul reprimării „huliganilor” de către armată şi 
organele de Interne, aminteşte şi despre folosirea Gărzilor 
patriotice, ca în anul 1968, când înarmarea lor a reuşit oprirea 
venirii în ţară a sovieticilor şi bulgarilor, care erau atunci la 
graniţă. Atunci, ca şi acum, a afirmat Tăbăcescu, socialismul a 
fost ameninţat. 

Unii dintre cei prezenţi au fost derutaţi privind înarmarea 
gărzilor, atâta timp cât nu s-a stipulat într-un act normativ acest 
lucru sau nu s-a ordonat explicit.  

Cei doi miniştri au fost pentru câtva timp în pericol de a fi 
schimbaţi din funcţii, dar doi membri din Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, au intervenit cu mult curaj, rugându-
l pe Tăbăcescu să analizeze cu grijă situaţia înainte de a lua vreo 
măsură pripită. Au argumentat cu faptul că s-au auzit clar 
indicaţiile date şi ordinele primite şi toţi se vor conforma. 
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Tăbăcescu a lăsat lucrurile să decurgă aşa cum au cerut cei 
din Executivul Partidului, dar accentuând pe măsurile ce se vor 
lua în cazul repetării unor abateri, apoi a trasat ordine precise 
privind conducerea ţării pe timpul vizitei ce urma să o facă în 
Iran, lăsând întreaga răspundere Biroului Permanent al 
Comitetului Politic Executiv. A stabilit ca activitatea directă să fie 
condusă de soţia sa, Catena şi tovarăşul Muscă, iar hotărârile să le 
ia împreună cu întregul Birou Permanent, încheind şedinţa cu o 
îngrijorare a sa mai veche, „Şi nu uitaţi că acum este mai rău 
decât în 1968, pentru că se înşeală poporul cu lozinci 
anticomuniste, pentru că se urmăreşte de fapt lichidarea 
socialismului” . Secretarul General era convins că şi de această 
dată a obţinut acordul unanim al participanţilor şi i-a crescut 
încrederea în viitorul său. O parte dintre participanţi au părăsit 
sala, plecând cu alte însărcinări, iar cei rămaşi s-au pregătit pentru 
teleconferinţă. 

În urma ordinului de a se pregăti un al doilea eşalon în 
vederea plecării la Timişoara, în locul căpitanului Valer, care încă 
nu se înapoiase din permisie, de această dată a fost numit maiorul 
Groşan, Şeful Biroului Pregătirii de luptă. Din ordinul lui 
Meterez, maiorul preia pentru completare, de la Batalionul al 
doilea, un număr de 35 militari. Problema cu care se confruntase 
coloana lui Murad nu s-a mai repetat, ea a fost remediată între 
timp în bună parte. Astfel, carburanţii blindatelor s-au filtrat ori 
au fost primiţi direct de la rafinării. Din acest punct de vedere, 
situaţia nu a mai întârziat nejustificat constituirea coloanei, în 
schimb au apărut unele probleme de ordin logistic, de asigurare 
materială. Încărcarea acumulatorilor, o problemă spinoasă în 
ultimii doi ani, a dat de furcă transmisioniştilor, îngreunând 
legăturile radio. Au apărut şi problemele medicale în rândul 
trupei, ivite ca urmare a manevrării neglijente a armamentului, 
din lipsa experienţei în domeniu. Medicul unităţii, doctorul Relu, 
împreună cu întregul personal din infirmerie, inclusiv 
stomatologul, au venit pe locurile de încolonare a blindatelor, 
acordând asistenţa necesară. Mulţi dintre militari, cu raniţa la 
spate şi gata de a se îmbarca, ezitau, ţinându-se cu mâinile de 
scările blindatului, sau pur şi simplu îl atingeau parcă cu tandreţe, 
cu gândul că acea cutie uriaşă de metal îi va proteja de gloanţele 
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inamicului. Era o uriaşă nădejde în soarta bună ce le-o oferea 
blindajul acelei namile pe opt roţi. Lângă unul dintre recruţii care 
scria câteva rânduri pe hârtia întinsă pe blindaj, către o persoană 
dragă, aştepta un militar ce rămânea în cazarmă şi prelua pentru 
poştă scrisoarea. Nu era nimic care să emoţioneze; faptul în sine 
era doar jobul recrutului în cauză, era obligaţia lui să-şi servească 
patria, dar musai cu gândul la cei dragi. Deasupra, pe turelă, un 
ostaş de ciclul doi privea cu îngăduinţă la recruţii lui, fumând o 
delicioasă ţigară din import, pe care o primise de la unul din 
părinţii veniţi în vizită la copilul lor. Era caporalul Comandant de 
grupă, pe umerii căruia apăsa de acum răspunderea a cel puţin 
şapte recruţi, instruiţi sau nu, cu care pleca la luptă. Oftă şi se 
ridică în picioare, spunând cu glas blând să se îmbarce toată 
grupa, sosise clipa. 

 
Căpitanul Valer s-a înapoiat din permisie, constatând 

subţierea efectivelor batalionului, prin plecarea acestuia la 
Timişoara. S-a prezentat la Şeful de Stat Major, căpitanul 
Meterez, care l-a avertizat să fie pregătit în orice clipă pentru a 
executa cu Batalionul său unele misiuni, chiar cu efectivele 
reduse. Această posibilitate exista pentru simplul motiv că la 
fiecare companie au fost lăsate proporţional efective care 
includeau funcţiile de bază, puşcaşi-mitraliori şi lunetişti, inclusiv 
câţiva comandanţi de grupă, pentru a păstra omogenă structura 
grupă-pluton după completările necesare. 

 
În urma încheierii şedinţei Comitetului Executiv a PCR, 

după cum a promis Tăbăcescu, a început teleconferinţa. Au fost 
convocate, ca de obicei, organele superioare de partid de la 
judeţe. La Comitetul judeţean de partid Arad, au fost chemaţi să 
participe cei din Apărarea Naţională, precum şi cei de la Interne. 
Şi căpitanul Meterez a fost invitat, la scurt timp după plecarea lui 
Murad spre Timişoara. Era prezentă conducerea de partid, în 
frunte cu Primul-Secretar, tovarăşa Gunar, de asemenea colonelul 
Filcaciu, Şeful Inspectoratului Miliţiei, colonelul Scăianu, Şeful 
Securităţii judeţului, recent numit, şi alte persoane cu 
responsabilităţi în judeţ. Această activitate s-a desfăşurat pe viu, 
în direct, sub conducerea lui Tăbăcescu, dialogul fiind alert, la 
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subiectul zilei, ce preocupa în egală măsură pe cei prezenţi. 
Răspunsurile pe care, de altfel, acesta nu le aştepta, constau în 
bâlbâieli greu de înţeles, câte un „da” şi cam atât, dialogul 
neavându-şi locul, era un lung monolog presărat cu reproşuri şi 
chiar ameninţări. Doar Ministrul Apărării a reuşit să finalizeze un 
răspuns, dar şi acela pripit, cu greşeli de exprimare. Întrebat unde 
sunt unităţile chemate pentru întărirea forţelor de la Timişoara, 
Maler a răspuns precipitat: 

– Cele de la Arad şi Lugoj, unităţi de transportoare 
blindate, se află la marginea localităţii ! 

– Daa...! răspunse dezamăgit Tăbăcescu. Iar Maler, pentru 
că simţea nevoia să umple golul sărăcăciosului raport, şi, în 
primul rând pentru a impresiona, adăugă: 

– Ceilalţi sunt la obiectivele din oraş. Inutilă această 
completare, toţi ştiau că militarii au până la acea oră o bogată 
implicare în ceea ce se cheamă apărarea principalelor instituţii şi 
obiective economice. Apoi Tăbăcescu nu îi mai acordă atenţie şi 
se interesă de măsurile luate din partea celorlalte judeţe. A 
continuat cu tonul ridicat, cerând măsuri de interzicere a micului 
trafic de frontieră şi, în general, admiterea turiştilor în ţară. A dat 
impresia că situaţia s-ar putea rezolva cu asemenea măsuri 
nesemnificative, dar, în finalul teleconferinţei, a pus întrebări cu 
adresă precisă unor „primi” de la judeţe şi a revenit la subiectul 
zilei, după primirea răspunsurilor. 

A dat ordin să se organizeze grupe de patrulare comune, 
formate din unităţile de militari, securitate şi armată, cu 
organizaţiile de partid şi de tineret, cu Gărzile Patriotice, cu 
activiştii de partid, bine verificaţi, cu poziţie fermă, activă şi 
instruiţi. 

În urma discuţiilor, a rezultat că primul ordin referitor la 
muniţia de război dată militarilor şi folosirea focului împotriva 
celor care se opun organelor de ordine, armatei şi organelor de 
partid, producând distrugeri de orice fel, a fost dat de către 
Tăbăcescu. Totuşi, părerile erau împărţite, alţii având convingerea 
că, de fapt, Ministrul Apărării a dat acel prim ordin de folosire a 
muniţiei de război, imediat după ora 13:00, sub presiunea lui 
Tăbăcescu, fără consultarea, fie şi formală, a executivului 
partidului, aşa că Maler şi-a asumat întreaga răspundere. 
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Încercare de racolare 

 
La revenirea în Inspectorat, Scăianu a prelucrat cu Miliţia 

şi Securitatea situaţia deja cunoscută despre Timişoara. 
– Tovarăşi, liniştea a fost tulburată în mod premeditat de 

către acel pastor pe nume Koszteş. Acesta nu execută hotărârea 
judecătorească cu privire la evacuarea la altă parohie din ţară, 
ceea ce a dus la unele mişcări de stradă! 

Telefonul de pe masa din club, adus pentru situaţii 
deosebite, întrerupse pentru o clipă informarea, Scăianu 
răspunzând monosilabic cu „da” , foarte scurt, apoi închise 
continuând. 

– Vă anunţ despre o hotărâre a Comitetului Politic Executiv 
şi a Comandantului Suprem, de a se trage în populaţie! Uşoara 
ezitare urmată de precizarea făcută, îi aparţinea, pentru că în 
hotărâre nu se făcea referire expres la acest lucru, se vorbea de 
huligani şi elemente declasate şi nu despre populaţie. După care, 
fără a avea vreo tresărire, îngrijorare sau regret, îşi trecu mâna 
prin păr, cu calmul omului care îşi făcuse cu devotament datoria. 
Trecuse de ora 17:00. 

Nefiind de acord cu ordinul de a se trage, Comandantul 
mili ţiei a anunţat telefonic, peste capul lui Scăianu, toate posturile 
de miliţie din judeţ să nu folosească nimeni muniţie, indiferent ce 
tulburări vor avea loc în următoarele zile. Ordinul lui Filcaciu a 
fost întărit, trimiţându-se document scris şi semnat, prin care 
preciza să nu se folosească armamentul sub nicio formă, iar acesta 
să se închidă în fişete. În schimb, a luat o altă măsură avută 
permanent ca un as în mânecă, a cerut activarea informatorilor din 
al doilea „eşalon” , cei de elită, cu scopul descoperirii celor mai 
periculoşi instigatori din rândul mulţimii.  

Cu gândul la vara acelui an, Filcaciu îşi aduce aminte de o 
încercare de racolare a celui mai bun cunoscător în problemele 
vieţii urbei, un jurnalist pe care îl cunoştea de ani buni şi care era 
fără pată, dar mai mult de atât, un om integru. A numit pentru 
acea acţiune pe unul dintre cunoscuţii specialişti în „ tragerea de 
limbă” , mizând pe un succes garantat. 
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– Tovarăşe Mile sunt încântat să vă cunosc! spuse acel 
specialist cu ocazia unei întâlniri la Judeţeana de Partid. 

– Şi eu, mi-a spus despre dumneavoastră tovarăşul 
instructor... aici de faţă, se bâlbâi uşor acea „pasăre rară” 
cunoscută drept un om dintr-o bucată. 

Mile încerca să rememoreze fizionomia omului din faţa lui, 
dar nimic nu-i era cunoscut şi atunci s-a gândit că era vreun 
scriitor, numai aşa se explica faptul că ei trebuiau să se cunoască. 
Aşadar reveni cu o întrebare: 

– Ce scrieţi? 
– Ce vreţi să spuneţi? se trezi „specialistul” surprins de 

întrebarea lui Mile. 
– Proză sau poezie?! 
– A, dânsul se ocupă de naţionalităţi! interveni şeful de la 

Judeţeana de Partid. Vorbea în numele Secretarului Judeţenei de 
Partid, pentru că, în final, numai acesta aviza favorabil sau nu 
trecerea cuiva pe lista celor racolaţi.  

Discuţiile care au urmat aveau o prea mică importanţă în 
ochii lui Mile, acesta având o oarecare bănuială că scopul pentru 
care a fost chemat era cu totul altul, nu putea crede că un şef de la 
Judeţeană îşi permite să piardă timpul cu fleacuri. Apoi a priceput 
că toată acea mascaradă avea scopul în aparenţă, de cunoaştere 
reciprocă a celor doi musafiri. Dar acest lucru nu l-a liniştit, 
dimpotrivă, l-a pus în alertă la gândul că un fapt în care a fost 
implicat recent sau nu, a fost descoperit şi că va avea de suferit. 

– Vă propun să ne întâlnim la o cafea undeva, spuse la 
despărţire specialistul. 

– Cum doriţi...! ezită Mile, fără a se angaja la ceva concret. 
– Vă sun eu cât de curând, se grăbi să adauge specialistul 

accelerând planul avut în minte.  
 
Mile, îngrijorat, îşi aduse aminte de o întâmplare petrecută 

în urmă cu ceva timp, care, se gândea el, ar fi dus la unele 
suspiciuni cu privire la persoana sa. Era cunoscut pentru 
corectitudinea avută în orice ocazie şi pentru dorinţa de a-şi aduce 
contribuţia la bunul mers al societăţii, era un visător incurabil, 
tratându-i pe toţi membrii de partid cu aceeaşi măsură, indiferent 
de funcţie şi rang, considerând democraţia de partid ca ceva chiar 
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existent şi necesar. Astfel, la una dintre şedinţele de partid la care 
participa l-a criticat fără menajamente pe unul dintre şefi, care, 
întâmplător, era în „ război” cu un altul, de rang superior, ceea ce 
i-a ridicat în cap o parte din conducere. A fost mai dureros pentru 
el faptul că tocmai colegii lui l-au condamnat până la ostracizare, 
chiar încă mult timp după întâmplare. A fost şocat serios şi din 
acel moment şi a jurat că nu va mai fi el, că de acum va zugrăvi în 
articolele sale numai faţa pozitivă a oamenilor, într-un cuvânt nu 
va mai scrie nimic „de rău” despre nimeni. Şi s-a ţinut de 
promisiune. Totuşi, acea atitudine a lui nu justifica preocupările 
nici unei structuri subordonate partidului faţă de persoana lui. 
Atunci, îngrijorat rememoră o mai veche întâmplare în care a fost 
direct implicat. 

Absolvise „Filologia” la Timişoara, iar debutul său în presă 
s-a produs încă din timpul facultăţii , într-un cotidian din Arad. 
Om cu familie, Mile ducea un trai decent, ocupând o funcţie 
oarecum privilegiată la o redacţie arădeană bine cunoscută. 
Legăturile de prietenie datorate profesionalismului gazetăresc, dar 
şi înlesnite de comportamentul corect faţă de cei cu care venea în 
contact, i-au deschis calea spre o viziune mai largă asupra 
societăţii.  

Astfel, pe la sfârşitul verii, din capitală soseşte în 
municipiu un grup de intelectuali de marcă, conduşi de către 
profesorul Seta. Veneau să participe la un Simpozion pe teme 
culturale. Având un fler cum puţini aveau, Mile s-a gândit că ar 
putea să profite de prezenţa lui, invitându-l la el acasă. Nu era 
foarte sigur dacă urmărea vreun scop anume, dar de un lucru era 
convins, că spera să afle ceva despre starea de spirit a celor din 
capitală. Cum o asemenea ocazie nu trebuia pierdută, îi solicită 
acestuia un interviu pe probleme culturale, iar pentru a crea o 
ambianţă potrivită îl invită la masa de prânz. 

Profesorul Seta, simţind valoarea omului din faţa lui, îi dă 
acordul plin de încredere. Au străbătut oraşul pe jos, discutând 
lucruri banale, amândoi simţindu-se confortabil în prezenţa 
celuilalt. Jurnalistul Mile nu era un om oarecare, avea un şarm 
aparte şi reuşea, fără prea mari eforturi, să câştige încrederea 
interlocutorului, fapt recunoscut şi de detractorii lui, cărora le 
insufla o stare de reţinere şi chiar teamă, datorată condeiului acid 
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şi poziţiei intransigente din adunările de partid. Nu prea îi sufla 
nimeni în „ciorbă”, în principal pentru că era un om cinstit şi 
dintr-o bucată, şi apoi pentru că nu se amesteca în bălăcărelile 
redacţionale, poziţia lui acolo se baza pe rezultate, prea puţin pe 
relaţiile cu şefii săi. 

La ajungerea acasă, profesorul Seta îşi manifestă dorinţa de 
a rezolva întâi cu interviul, apoi va onora invitaţia la masă. Mile a 
fost de acord că după servirea mesei ar fi fost mai greu să se 
concentreze, aşa că s-au retras într-o încăpere care pe bună 
dreptate era denumită bibliotecă şi nu neapărat datorită 
mobilierului. De jos până sus acoperind trei pereţi, rafturile 
gemeau de cărţi, iar între ele trona în mijloc un birou achiziţionat 
de la expoziţia Combinatului de Prelucrarea Lemnului din 
localitate, flancat de două fotolii tapiţate. S-au aşezat în largile 
fotolii , aprinzându-şi ţigările şi relaxându-se. Interviul s-a 
desfăşurat firesc, jurnalistul îşi pregătise o întreagă bibliografie în 
legătură cu viaţa şi activitatea profesorului. Era o încântare pentru 
profesorul Seta să-şi depene firul realizărilor din activitatea sa, 
simţind respectul tânărului jurnalist din faţa lui, precum şi 
documentarea acestuia. În finalul interviului, care a durat în jur de 
o oră, Seta l-a rugat pe Mile să închidă reportofonul, pentru a 
discuta unele probleme mai delicate. 

– Suntem în capitală un grup restrâns de intelectuali, în 
special oameni de cultură, profesori şi ingineri, chiar şi ofiţeri cu 
grad superior, care considerăm că ceva ar trebui făcut la vârful 
conducerii! 

Lui Mile i -au ajuns la urechi asemenea zvonuri, dar, 
circumspect, era hotărât să fie reţinut în aprecieri despre „punerea 
la cale” a treburilor ţării. 

– Am cunoştinţă despre un oarecare interes în acest sens, se 
limită jurnalistul să spună. 

– Dar lucrurile nu se reduc doar la constatări! 
– Mă gândeam la dificultăţile ce ar putea să apară, ezită 

Mile să-şi termine ideea, încercând să tatoneze intenţiile 
nedeclarate ale interlocutorului, în cazul că acestea ar fi existat. 

– Dacă ar apare, ele pot să vină doar de la „Catena”! 
– Pentru că el se lasă condus? Mile devenise foarte atent, 

neînţelegând unde voia să „bată” profesorul, aştepta o clarificare. 
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– Nu! Doar pentru că ea are influenţă mai mare asupra 
fiilor!  

– Vă gândiţi la cel de la Sibiu? întrebă Mile, dumirindu-se 
că despre asta putea fi vorba. 

– Da! Scăparea este a mea! Ar fi fost normal să-ţi spun de 
la început că noi intenţionăm să-l propunem pe Colea în locul lui 
Tăbăcescu! Tatăl său a devenit depăşit de evenimente, spuse 
profesorul luând paharul cu apă. 

– Iar Colea este deja iubit de sibieni! Şi nu numai, profită 
Mile să-şi spună părerea, trecându-i prin minte că era şi cazul să 
spună ceva, pentru a nu crea suspiciuni prin neimplicarea sa. 

Mile şi-a dat seama că, datorită înţelegerii înguste a 
problematicii din ţară, cei dornici de schimbare aveau o viziune 
care se limita doar la îmbunătăţirea traiului prin menţinerea 
aceluiaşi regim comunist, doar cu mici modificări de circumstanţă 
şi lipsite de fond. 

– Da, la el mă refer, aşa cum bine ai intuit! 
– Tăbăcescu nu ar accepta nici în ruptul capului, încercă o 

concluzie Mile, dar cu gândul la Catena şi rolul avut într-o 
eventuală schimbare. 

– Noi ne îngrijorăm pentru ea mai mult! Nu ar ceda puterea 
nici în ruptul capului! Şi, în plus, copiii o respectă, chiar îi ştiu de 
frică! Cu el ar fi mai uşor! 

– Din cele auzite, Colea are înclinaţie spre Occident, este 
mai deschis faţă de... în general! Mile ar fi vrut să spună 
„democraţie”, dar a renunţat. De asemenea, nu s-a angajat în 
discuţia despre înlăturarea lui Tăbăcescu, care, totuşi, vrând-
nevrând se subînţelegea. 

– Sper să ni te alături în demersul nostru! Ce părere ai? 
– Am să mă gândesc la propunerea voastră! Oricum sunt 

implicat! Ar fi vrut să spună „m-aţi implicat” , dar ar fi dorit să nu 
fi fost amestecat în niciun fel. 

În acel moment, îl aduse la realitate zbârnâitul telefonului. 
– Bine, vă aştept în faţă la „Sinaia”, îi preciză după numai 

câteva ore „specialistul” , spre uimirea lui Mile care devenise 
îngrijorat, trăgând concluzia că „organele” erau disperate din 
moment ce acţionau atât de repede. 
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– Mai am ceva de rezolvat şi vin, răspunse grăbit Mile, 
privind semnificativ spre şoferul întreprinderii unde lucra. Cu 
puţin timp înainte îi spusese acestuia că se simte în pericol şi îi 
cere ajutorul. 

– Te rog să te ţii de maşina lor, mergem la „Sinaia”! 
– Ideal ar fi să mă sunaţi dacă vor schimba destinaţia, aş 

prefera să-i aştept acolo. 
– Voi încerca tot posibilul! 
S-au întâlnit în formula prevăzută de către Mile, ceea ce i-a 

întărit bănuiala pericolului care îl pândea. 
– Îţi prezint pe colegul meu de serviciu, suntem consăteni, 

destăinui „specialistul” o fărâmă lipsită de importanţă din viaţa 
lui, cu scopul de a obţine încrederea lui Mile. 

Experimentat în cunoaşterea oamenilor, Mile îl privi în 
ochi pe noul venit şi simţi că acesta nu prezenta încredere, dar îi 
strânse mâna, hotărât să fie precaut cu cei doi. 

– Vă propun să mergem într-un loc mai plăcut, eventual la 
„Trei insule”, propuse „specialistul”. 

Mile stătea la îndoială, dar a hotărât imediat că nu putea să 
refuze invitaţia pentru simplul fapt că ar fi dat de bănuit, aşa că 
acceptă, dar se scuză că trebuie să intre la toaletă. Ştia că în 
restaurant în stânga intrării la toaletă era un telefon. 

– Te anunţ că mergem la „Trei Insule”! 
– Perfect, mai întârziaţi-i până reuşesc să plec înaintea lor, 

îl rugă şoferul pe Mile, după care legătura s-a întrerupt. 
La volan s-a aşezat „specialistul” , în dreapta lui l-a invitat 

pe Mile, iar înapoia acestuia s-a aşezat colegul său. 
Şoseaua relativ puţin circulată părea într-o stare bună, cel 

puţin la intrarea în pădure, apoi până la „Trei Insule” dădea de 
furcă şoferilor prin nevoia de manevre obositoare prin 
denivelările drumului. La ajungerea în zona punţii peste Mureş, 
au luat-o la stânga spre pădure, oprindu-se undeva în adâncul ei. 
În trecere, Mile a observat în parcare maşina întreprinderii atât de 
cunoscută lui şi s-a liniştit. Îl rugase pe şofer ca după ieşirea din 
pădure a celor doi, să vadă dacă şi Mile iese teafăr de acolo, 
aceasta era misiunea lui. 

Maşina cu cei trei a oprit într-o poiană luminoasă şi plină 
de flori, parcă anume proiectată pentru a deschide sufletele celor 
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ce trec pe acolo. Au coborât cu vioiciune, inspirând cu nesaţ aerul 
acela plin de mireasma florilor, în acele momente toţi având 
numai gânduri curate, la cele viclene renunţându-se pe moment. 

– Vreau să vă spun că, din cele auzite despre 
dumneavoastră, sunteţi o persoană apreciată, inclusiv la nivelul 
Judeţenei de Partid. Sunteţi apreciat atât în presa locală şi nu 
numai, participarea intensă la viaţa culturală indică o strânsă 
legătură cu presa! 

În timp ce vorbea, „specialistul” îl privea pe Mile urmărind 
reacţia de pe faţa lui, dar nu observă ceva deosebit, acesta părea 
preocupat poate chiar de teama de a nu păţi ceva, vedea în ochii 
lui o mare nedumerire, probabil nu înţelegea ce doreau cei doi 
ducându-l în pădure. „Specialistul”, care de fapt era ofiţer de 
Interne, ştia din experienţă că folosirea sentimentului de frică 
împotriva persoanelor care trebuiau racolate era arma cea mai 
importantă de intimidare, dar în cazul respectiv era necesară o 
dozare precisă a intensităţii. Atunci, ofiţerul a hotărât că trebuie 
să schimbe placa, dând în vileag scopul întâlnirii. 

– M-am gândit că tot scrieţi despre acele activităţi şi nu v-
ar fi greu să ne spuneţi şi nouă ce se întâmplă acolo, încercă 
ofiţerul o stratagemă, după părerea lui reuşită. 

– Eu scriu despre ceea ce este la vedere, nu cunosc alte 
aspecte, îmi cer scuze, mormăi nemulţumit Mile. 

– Vă propun să mergem la restaurantul din apropiere să 
bem ceva.  

Ofiţerul încă mai avea speranţe că va obţine acordul 
jurnalistului, credea că, pe moment, acesta vrea doar să salveze 
aparenţele. 

– Eu nu servesc alcool, mulţumesc, încercă Mile să refuze 
invitaţia, pe de altă parte, aştepta cu sufletul la gură să iasă din 
pădure. 

– Putem servi o cafeluţă sau altceva, insistă ofiţerul. 
– Nu, mulţumesc, dar nu vreau să servesc nimic! Refuzul 

categoric venit din partea lui Mile l-a surprins pe ofiţer neplăcut, 
nu era obişnuit cu aşa ceva. Ca să dea impresia că înţelege cele 
petrecute, ofiţerul urcă la volanul maşinii şi ieşiră din pădure. 
Mile a observat că deplasarea era intenţionat cu viteză redusă 
justificată doar de faptul că doreau să-l convingă ca în cele din 
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urmă să cedeze, dar nu au obţinut vreun rezultat. Au ajuns în faţa 
blocului în care stătea acesta. 

 
Filcaciu lăsă deoparte amintirile despre acea nereuşită din 

activitatea lui, revenind la problemele cu care se confrunta în acel 
moment, având, momentan, determinarea de a se opune, chiar 
dacă nu foarte direct, unor ordine aberante. 

 
La teleconferinţă nu au fost invitaţi cei din conducerea 

Gărzilor, acest fapt era considerat de cei din Statul Major judeţean 
o gravă eroare. Se considerau cei mai îndreptăţiţi de a conduce şi 
stăpâni pe luptătorii din acele formaţiuni, la nevoie folosindu-i 
pentru liniştirea spiritelor înfierbântate. Părerea îi aparţinea lui 
Nistrean, fiind împărtăşită de câţiva din staff-ul său, dar la 
nivelurile de mai jos se formase deja opoziţia. 

Dispozitivul de pază a Consiliului, pus în poziţie în acea zi 
de către căpitanul Milan, era cu un pluton de Gărzi patriotice de la 
Uzina de Vagoane, pe latura din faţă a Consiliului Judeţean de 
partid. Acel pluton se numea de „sprijin miliţie” . Al doilea pluton, 
de la Strungul, a trecut în poziţie pe latura dinspre Parc. Toţi 
aveau arme, dar fără muniţie, şi erau echipaţi cu ţinuta specifică. 
Paza a fost organizată pe schimburi, de 12 cu 24. Ofiţerii numiţi 
la comanda acestor subunităţi erau trei căpitani, iar Milan 
răspundea de acel pluton „sprijin miliţie” . La un moment dat, s-a 
pus problema distribuirii muniţiei luptătorilor. 

– Se vor distribui luptătorilor câte 90 de cartuşe, a precizat 
Nistrean, având o şovăială în glas. 

Căpitanul Milan a rămas surprins de un asemenea ordin, el 
precizând, cu doar câteva ore înainte, că nu este de acord cu aşa 
ceva. S-a gândit că este necesar să se opună, de data aceasta 
categoric, unei asemenea măsuri. 

– Este un mare pericol de folosirea acesteia împotriva 
populaţiei, nu sunt de acord! Ca urmare, s-a renunţat pentru 
moment. Misiunea iniţială a fost schimbată pe parcurs, dispunerea 
ambelor plutoane făcându-se în spatele Consiliului, cu orientarea 
generală spre parc-râul Mureş. Dispozitivul s-a sprijinit cu flancul 
drept pe clădirea muzeului, iar flancul stâng pe clădirea 
tribunalului.  
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Veşti îngrijorătoare la Radna-Lipova 

Garnizoana Lipova avea veşti, iar cadrele şi-au format 
primele păreri despre Timişoara, începând cu ziua anterioară. 
Erau în situaţia cunoaşterii revoltelor, în special din cele relatate 
de militarii TR înapoiaţi din permisii şi învoiri, majoritatea lor 
fiind timişoreni. Astfel, maiorul Iconaru a aflat amănunte despre 
situaţia de acolo, caracterizând-o drept îngrijorătoare. În urma 
primirii indicativului de alarmă de luptă parţială, „Radu cel 
Frumos” , face precizări concrete subordonaţilor. 

– Scoateţi tehnica de luptă şi transport în punctele de 
adunare, iar cea cu probleme se va pune urgent în stare de 
operativitate! 

– Muniţia o distribuim? întrebă un tânăr locotenent, abia 
venit în unitate. 

– Lăzile de muniţie rămân sigilate până la ordinul meu, 
preciză maiorul, în timp ce se îndrepta către comandament. 

Ofiţerii subordonaţi acestuia nu aveau nici cea mai mică 
idee privind forţele care acţionau în Timişoara sau dacă la 
manifestaţii participau şi elemente străine strecurate din afara 
ţării. 

– Îmi pare rău, dar unii vecini s-au amestecat în tulburările 
de acolo, spuse un ofiţer mai tânăr, dar foarte curios din fire şi 
analitic, lăsând impresia că ar şti ceva. 

– Te referi la unguri? întrebă oarecum provocator 
locotenentul Codrin. Educaţia lui conţinea un sentiment exaltat de 
patriotism, ca urmare a nedreptăţilor suferite de strămoşii săi în 
anii de dominaţie habsburgică. 

– Mai degrabă la ruşi şi sârbi! Cu primii nu ne-am iubit 
niciodată, iar cu ceilalţi am reuşit să ne certăm recent! 

– Mă uimeşti, i-aş prefera pe oricare dintre cei doi, decât pe 
unguri, răspunse Codrin, reuşind să-şi devoaleze preferinţele, de 
parcă cineva putea să-şi aleagă duşmanii şi dacă, în condiţiile 
date, mai avea importanţă cine trage în tine. 

– O laie, vorbim prostii! De fapt, noi toţi trăim de ceva 
timp o viaţă de rahat! Să-i ia naiba pe toţi vecinii noştri, să ne lase 
în pace, asta îmi doresc! 
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– Ai dreptate, spuse locotenentul împăciuitor, dându-şi 
seama că sărise „calul” referindu-se la duşmanii de care se temea 
încă din copilărie. Foarte rar îşi cerea scuze, nu-i stătea în fire să-
şi asume responsabilitatea, mai degrabă crezând cu tărie în 
propriile păreri. Majoritatea colegilor săi preferau să-l ocolească, 
de altfel nu prea avea prieteni statornici pe care să se bazeze la 
nevoie. Grupul de militari implicaţi în discuţii se dispersă. 

Urma o perioadă de pregătire pentru misiuni mai complexe, 
asta şi datorită efectivului uriaş al militarilor TR, comparativ cu 
cele ale unităţilor operative din judeţ. 

Ca şi ceilalţi ofi ţeri, foşti colegi de şcoală militară, în urma 
discuţiilor purtate în acele zile, Codrin a bănuit că ceea ce se 
auzea despre Timişoara, putea fi cel mult o mişcare populară. 
Totuşi aceasta putea duce la măsuri dure din partea organelor de 
represiune, era de părere ofiţerul, totul având o finalitate în 
defavoarea populaţiei, iar el avea o mare îndoială cu privire la un 
alt deznodământ. 

Batalioane arădene aflate la Timişoara 

Cu privire la Batalioanele arădene aflate la Timişoara, de 
menţionat că relaţiile dintre Murad şi Măciniş s-au deteriorat, 
determinate de o lipsă acută de informaţii reale privind 
evenimentele petrecute în seara şi noaptea de duminică, în zona 
Calea Girocului. La această situaţie a contribuit din plin radioul şi 
presa străină, dar şi bârfele de cartier din zonă, care au prezentat 
acţiunile subunităţilor, accentuându-se latura criminală a acestora. 
Trist a fost faptul că o parte dintre cadre, din spirit de bravadă, au 
amplificat veştile în mod nejustificat, considerând atunci un act 
eroic de a fi participat la despresurarea tancurilor şi, bineînţeles, 
au legendat faptele, accentuând latura negativă, deşi unii nu au 
participat în mod direct la ele. 

 
Celelalte unităţi din garnizoana Arad şi cele aflate pe 

teritoriul judeţului au fost implicate nemijlocit în acţiunile din 
municipiu sau, indirect, prin mijloacele tehnice aflate la dispoziţia 
lor acolo în cazărmi, având un rol important în menţinerea unui 
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climat sănătos în relaţia cu autorităţile şi masele de oameni ieşite 
în stradă. Poziţia armatei în garnizoana şi judeţul Arad a fost una 
de comunicare continuă cu organele de conducere, o atitudine de 
protecţie faţă de populaţie. Aceasta a fost şi rezultatul stării de 
expectativă a Primului secretar, tovarăşa Gunar, cum era apelată, 
care dădea de înţeles că nu ar fi de acord cu folosirea mijloacelor 
de reprimare a populaţiei, într-un caz asemănător cu cel de la 
Timişoara. Nu manifesta fermitate în actul de conducere, ezitările 
sale ducând la câştigarea „ terenului” de partea populaţiei, 
sentimentul de teamă marcând întreaga ei atitudine.  

Maiorul Horga se înapoiază din permisie 

Mare parte dintre cadrele unităţii erau în concediu de 
odihnă, unele părăsiseră garnizoana şi se aflau în diferite locuri 
din ţară. Aflat în părăsire de garnizoană, mai aproape de Arad, 
maiorul Horga, împreună cu soţia şi băieţelul Ovi, cum îl alintau, 
îşi petrec timpul liber la Nădlac, la socri. Tocmai se desfăşurase 
serbarea de sfârşit de an la grădiniţa din localitate, unde, cu mare 
drag, părinţii au ascultat bucuroşi poezia recitată de fiul lor. 
Cunoscând situaţia modestă a pungilor cu cadouri, împreună cu 
ceilalţi părinţi, se înţeleseseră din timp să contribuie material 
pentru schimbarea acestui lucru. În privinţa frigului din grădiniţă, 
nu mai era nimic de făcut. Părinţii îi îmbrăcaseră pe copii mai 
gros ca de obicei, dar şi aşa aşteptau să plece cât mai curând pe la 
casele lor. Horga nu bănuia în acel moment prin ce emoţii mari 
vor trece cu toţii, dar mai mult el şi colegii săi în uniformă. 
Vestea a venit de la maiorul Răgaru, Şeful Casei Armatei, care l-a 
apelat. 

– Horia, prezintă-te imediat la unitate cu ce poţi, cât mai 
repede! 

– Dar ce s-a întâmplat? 
– Măi, vino, e bai mare! Nu îţi pot spune! 
Cu toate insistenţele lui Horga de a afla vreun amănunt, un 

indiciu cât de mic despre ce este vorba, eforturile sale au fost 
zadarnice, acesta s-a mulţumit să repete că nu poate spune mai 
mult, doar să se prezinte de urgenţă la Arad. 
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În aceste condiţii , Horga a sunat la unitate pentru a primi 
veşti de la oricine ar fi dispus să le dea. A vorbit cu Ofiţerul de 
serviciu în persoana maiorului Ghiţă, care a fost, la început, la fel 
de secretos, pentru ca în final să facă o precizare care l-a 
îngrijorat şi mai mult pe ofiţer. 

– Murad a plecat cu UNU la 50 Km de Arad! Horga a 
înţeles că vorbeşte de Batalionul 1 Infanterie. Pentru o clipă a 
rămas perplex. Cunoscând zona de responsabilitate, încerca să 
contureze un scenariu cât mai verosimil, pentru a înţelege situaţia. 
La o distanţă de 50 Km, urmare a experienţei acumulate pe timpul 
antrenamentelor de stat major, precum şi a celor de alarmare cu 
ieşirea în diferite raioane, trage concluzia că scoaterea trupei şi a 
tehnicii, putea viza intervenţia la calamităţi naturale sau în situaţii 
de luptă reale, de război, izbucnit pe frontiera de vest a ţării, deci 
în zona de responsabilitate a unităţii. Această posibilitate l-a 
bulversat, „trezindu-se” spunând socrilor şi soţiei: 

– Ori au intrat ungurii în ţară, ori a murit Tăbăcescu! Altă 
situaţie nu întrevedea. 

 
În timp ce se pregătea de plecare, a rugat-o pe soţie să 

deschidă radioul, poate vor afla ceva noutăţi. Cum veştile erau 
lipsite de substanţă, Horga îşi canalizează gândurile spre viitor, 
legându-le de trecutul său apropiat. Se întrebă, aşa cum a făcut-o 
de atâtea ori în ultimul timp, care este motivul neîncadrării sale în 
structura unităţii de la „Cetate” sau a oricărei alte unităţi, din zona 
Aradului. 

El se afla la dispoziţia Armatei a IV-a de un timp relativ 
scurt, poziţia lui în Comandamentul unităţii, deşi nu oficială, fiind 
recunoscută şi bine consolidată. Ceruse cu hotărâre de a fi readus 
la trupe, de la obiectivele din economia naţională. Totuşi dorinţa 
lui era de a rămâne în Arad, având în vedere apropierea de părinţii 
soţiei, dar, să nu uităm că în acea perioadă municipiul avea o 
economie dezvoltată, iar şcolile o bună tradiţie în educaţie. 

În Academia Militară, Horga, un om integru, om cu 
coloană vertebrală şi omul dreptăţii în societate, a reuşit să scape 
din ghearele „binevoitorilor” din partidul unic pe unul dintre 
prietenii săi şi coleg de clasă, pe maiorul Săcel, periclitându-şi 
probabil viitorul în armată. Nici el nu era sigur, dacă poziţia sa în 
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structurile armatei se datora acelui moment de omenie dint-o 
adunare generală de partid, când şi-a salvat prietenul de la 
excluderea din partid. 

Lăsând la o parte gândurile, pentru că tocmai îşi terminase 
pregătirile de plecare, s-a hotărât să treacă pe la miliţie pentru a-i 
ruga pe cei de acolo să-i dea detalii despre ce se întâmplă şi să-i 
asigure un mijloc de transport la Arad. 

La sediul miliţiei, era instalată paza din rândul gărzilor 
patriotice, numărul acestora era de 7-8 inşi, iar şeful miliţiei, 
locotenentul-major Aslău, i-a spus părerea sa, parcă mai în 
cunoştinţă de cauză, privind situaţia de ansamblu. 

– La frontieră, nu cred să fie vreo problemă, nu am 
informaţii în acest sens, probabil să fie ceva legat de tulburările 
din Timişoara. 

La întrebarea adresată de maior referitor la municipiul de 
pe Bega, subofiţerul încercă un răspuns: 

– Se pare că nişte unguri s-au adunat în piaţa Maria şi se 
opun evacuării unui popă care a fost mutat în altă localitate, 
afirmă miliţianul. Această informaţie nu îl lămurea pe Horga. 
Unde a plecat un batalion condus de Comandantul unităţii, din 
moment ce la graniţă era linişte? Pentru a face ordine în piaţa 
Maria, numai oamenii de ordine erau mai mult decât suficienţi, se 
gândea el. Atunci pentru ce să aduci armata din Arad, a cărei 
valoare ca forţă era depăşită de cel puţin zece ori de către unităţile 
din Timişoara? 

– S-a întâmplat ceva deosebit şi orice ar fi la noi, nu avem 
nimic cu tulburările de la Timişoara, nu intră în zona noastră de 
responsabilitate! Această afirmaţie, bazată pe o realitate 
cunoscută, l-a lăsat pe Aslău fără grai, probabil înţelegea şi el că 
lucrurile nu puteau fi atât de simple, cum păreau la prima vedere. 

Vizibil preocupat de ceea ce i-a spus ofiţerul, Aslău s-a 
oferit să-l ducă pe Horga la gara Nădlac, în speranţa că acesta mai 
poate prinde trenul. Trenul plecase şi Aslău a oprit o maşină care 
pleca la Arad. Pe timpul deplasării, Horga privea în jurul său 
pentru a desluşi un indiciu cât de mic privind o eventuală 
agresiune pe teritoriul nostru, dar împrejurimile erau neatinse de 
vreo urmă, nu era nimic din ceea ce putea agresa peisajul. Apoi 
îşi dă seama că ambianţa din maşină, căldura şi colindele ce 
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veneau dintr-un radiocasetofon, ducând cu gândul la normalitate, 
l-au mai liniştit. Urmărea drumul şi se gândea cu nerăbdare la 
momentul când va ajunge în dreptul unităţii de Geniu din Gai, 
pentru a afla cu o clipă mai devreme despre orice l-ar fi lămurit. 
Din depărtare, i s-a desluşit o zonă de lângă şosea, pe partea 
stângă, iluminată „a giorno” unde după părerea sa era unitatea, 
care ar fi trebuit să fie, dimpotrivă, camuflată. Ajuns în apropiere, 
a observat în faţa unităţii multe maşini ale cadrelor, parcă mai 
multe ca în alte dăţi, credea că s-a interzis accesul în incinta 
cazărmii. 

Într-adevăr, în loc de camuflajul caracteristic în asemenea 
împrejurări, toate pavilioanele aveau luminile aprinse, iar în 
parcul de autovehicule nu era nicio mişcare. Se aştepta la o 
forfotă generală şi la mult zgomot, fireşti pe timpul unei alarme 
de exerciţiu şi, cu atât mai mult, într-o asemenea situaţie, care 
prefigura o alarmă de luptă. De fapt, chiar şi în apropierea 
oraşului l-a uimit acea linişte nefirească la care nu se aştepta. 

Ajungând pe bulevardul Armata Poporului, Horga coboară 
din maşină, mulţumind celui de la volan şi fără a-şi explica de ce, 
le-a urat celor aflaţi acolo, „sărbători fericite” , deşi era doar 17 
decembrie. Ajuns acasă, în timp ce se echipa în ţinută militară, l-a 
apelat pe Şeful de stat major, căpitanul Meterez, raportând sosirea 
în garnizoană şi a urmat un scurt dialog. 

– Tovarăşe căpitan, vă rog să-mi spuneţi ce s-a întâmplat? 
Răspunsul acestuia a accentuat imaginea de neînţeles care s-a 
conturat în mintea maiorului. 

– E dezastru la Timişoara! Au fost atacate unităţi militare, e 
devastat oraşul! Horga vrea să fie sigur de informaţii le primite 
până în acel moment. 

– Am auzit de la Ofiţerul de serviciu că s-au deplasat la 
Timişoara câteva subunităţi, cine o fi ordonat? 

– S-a primit alarma de luptă parţială şi ai noştri au plecat 
după amiază, pe la ora 4 cu Murad la Timişoara. Urmează să mai 
plece încă un detaşament, cu maiorul Groşan. Murad nu a ajuns 
încă acolo! 

– Am înţeles! Vă rog precizaţi unde să mă prezint, întrucât 
din 19 octombrie, după cum bine ştiţi, sunt la dispoziţia Armatei a 
IV-a şi încă nu a venit numirea! Horga a fost cândva ameninţat de 
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generalul Panteş că va fi mutat la Prundu-Bârgăului, pentru că în 
octombrie 1988 a respins propunerea de a face raport de mutare 
pe o funcţie de comandă, la o unitate operativă, dorea în schimb 
să fie mutat la Centrul Militar Arad, pe o funcţie liberă pe care o 
putea ocupa imediat. 

– Vă duceţi la Garnizoană şi cu cei de acolo luaţi măsuri de 
pază şi apărarea Comenduirii şi Casa Armatei! O să vă trimit şi 
militari în termen! 

Drumul spre locul precizat l-a făcut prin bulevardul 
principal, unde nu mică i-a fost surpriza să constate un număr de 
5 autoturisme „Lada” , cu numere de înmatriculare, toate cu 
„MB”. Ocupanţii, invariabil cel puţin patru în fiecare maşină, 
nişte persoane bine făcute fizic, cu alură de sportivi, fără vreo 
femeie cu ei. Horga s-a întrebat ce fel de turişti sunt aceia. Ce 
obiective aveau în atenţie aici în Arad, privind din mersul maşinii. 
Au trecut dinspre teatru, prin faţa Consiliului, cu un interes vădit, 
după părerea lui, pentru acea zonă. Cu viteză redusă, din mers, au 
inspectat piaţa din faţa lor, apoi s-au îndreptat spre „Boul Roşu”, 
probabil cu destinaţia Timişoara. Ofiţerul era cunoscut drept o 
persoană cu capul pe umeri, dar, şi aşa, bănuielile sale l-au 
copleşit, prea i se părea că ceva nu este în regulă cu cei văzuţi cu 
câteva clipe mai devreme. 

Ajuns la garnizoană, Horga i-a găsit acolo pe Şeful 
Comenduirii, maiorul Lădar şi pe maiorul Răgaru, Şeful Casei 
Armatei, un plutonier, precum şi o parte din personalul muncitor 
civil.  

Cum atunci activităţile erau încă în faza de aşteptare, în 
oraş fiind lini şte, din discuţiile avute cu cei de acolo Horga şi-a 
dat seama că nu cunoşteau prea multe. 

– Pur şi simplu sunt nedumerit, cu atât mai mult că se 
încalcă regulile privind zona de responsabilitate. Despre aceasta 
s-a bătut atâta monedă la aplicaţiile de comandament pe hartă, ca 
şi la cele tactice din teren. Ce să căutăm în raionul altei armate? 
spuse ofiţerul, referindu-se la plecarea lui Murad la Timişoara. 

– M-am întrebat şi eu din ce motive s-a ordonat asta, când 
acolo era mai multă armată ca la Arad, capabilă să poarte singură 
un război, interveni Lădar cu binecunoscuta-i elocvenţă. 
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– Dacă pastorul din Timişoara ar aduna toţi ungurii din 
Banat, trupele din Timişoara s-ar descurca fără probleme. 

– La naiba! Da! 
– Dar, ceea ce nu-mi pot explica raţional, este „subţierea” 

unităţii din Arad cu riscul de a lăsa Poarta Mureşului fără 
apărători, complet descoperită, mă refer la situaţia când am fi 
atacaţi de forţe dinspre vest, trecu Horga de la ironie la un ton 
serios. 

– În cazul acesta, au fost trimişi acolo cu un alt scop, 
posibil pentru a-i pune în ordine pe cei revoltaţi! Atât îndrăzni să 
afirme cu reţinere Răgaru, fiind cunoscut drept un militar devotat 
funcţiei care l-a consacrat în principal pe linie politică. 

 
Trecuse de mult după amiaza zilei, când Horga, scârbit de 

bâlbâielile celor de la postul naţional de radio şi televiziune, 
împreună cu Lădar au hotărât fără ştirea celorlalţi, să asculte 
„Europa Liberă” . Într-o încăpere izolată, au reuşit să asculte 
pentru prima dată, în „grup” , într-o instituţie de stat, posturi de 
radio străine. Era conştient fiecare de gravitatea faptei în ochii 
cerberilor care păzeau conştiinţele oamenilor să nu se „altereze” . 
Întreaga activitate avea un aer de adâncă conspirativitate, cei doi 
având acordul tacit al celuilalt să nu divulge vreodată ceva din 
cele comise în acea seară. 

Horga trăgea concluzia că ceva din cele auzite aducea o 
oarecare înţelegere a situaţiei, dar în niciun caz nu putea să-i 
lumineze pe cei doi ofiţeri şi asta pentru că, aşa cum afirmase şi 
cu alte ocazii, totdeauna a avut impresia că emisiunile lor nu pot 
fi de încredere, păreau întotdeauna vădit antiromâneşti, 
tendenţioase şi exagerate. În primul rând, s-a răspândit ştirea, ce l-
a derutat complet, că oraşul Arad este înconjurat de trupe. Se 
colportau zvonuri că, la Arad şi Timişoara, s-au semnalat mari 
demonstraţii antiguvernamentale la care au participat peste 
10.000 de persoane, că forţele de Securitate au intervenit cu 
brutalitate, iar aceste două oraşe sunt izolate de restul ţării şi al 
lumii. 

– Ştirile despre Timişoara par să fie credibile, dar referitor 
la Arad, nu am auzit nimic adevărat. Pentru noi, sunt mai mult 
minciuni ca la „Europa Liberă”, afirmase Horga cu ironie 
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revoltată, care părea să confirme politica comunistă despre 
occidentali. 

– Cred că pentru Arad se pregăteşte ceva asemănător 
Timişoarei, afirmă trist Lădar, gândindu-se la misiunea ingrată a 
armatei, în situaţia respectivă. 

– Nu mă bazez pe nimic concret, dar faptul că pe drumul 
dinspre Nădlac nu am văzut nicio mişcare, liniştea aceea părea 
prevestitoare de furtună, întări Horga teama de ordinele posibil 
represive ce puteau să le primească în orice moment. 

În acea noapte, în rândul celor de la garnizoană s-a 
înstăpânit agitaţia. Horga şi Lădar au hotărât să obţină informaţii 
despre lucrurile posibil a se petrece în oraş, trimiţând personalul 
civil în recunoaştere, raportându-se ulterior cele observate, până 
la Şeful de Stat Major, care era la comandă. 

Din informaţiile primite de la Timişoara de către căpitanul 
Meterez de la unul dintre ofiţeri, a rezultat că situaţia este 
dramatică, armata a primit ordin să tragă asupra populaţiei, zeci 
de militari şi cadre au fost răniţi de către bande de huligani, 
tehnica a fost devastată. S-a dat foc la magazine, s-au distrus 
clădiri, bande de ţigani fură tot ce le pică în mână. Militarii din 
Arad au primit ordin să apere Comandamentul Diviziei de la 
Timişoara, precum şi alte obiective importante, chiar şi unităţi 
militare. Aceste informaţii au fost transmise telefonic lui Horga. 

– Am înţeles, atât a mai putut să răspundă maiorul şi a 
închis. Cu timpul avea să-şi dea seama când şi cum a început 
marea manipulare, numită simplu diversiune. Se gândea cu teamă 
la posibilitatea derulării şi la Arad, a unui scenariu asemănător, 
aici unde cunoştea până la cel mai mic amănunt oamenii, dintre 
care cea mai mare parte au avut un rol de jucat în viaţa lui. Aici 
unde se afla familia sa dragă, pentru care ar fi încălcat orice 
legământ, tacit sau rostit. 

Alex apelează la cei mai în vârstă 

Ziua trecuse destul de liniştită pentru Alex. Odată ajuns la 
întreprindere, pentru că se lucra şi duminica, e adevărat, mai în 
dorul lelii, a făcut tot posibilul să afle câte ceva despre colegii săi 
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tineri, mai ales dacă în timpul nopţii au dormit sau, dimpotrivă, s-
au ocupat de altceva. Era hotărât să mobilizeze cât mai mulţi în 
acţiuni de răspândire a lozincilor antităbăciste. Deşi un om plin de 
iniţiativă, s-a gândit că de data aceasta trebuia să se gândească de 
două ori până să acţioneze, simţea că în jurul său era un aer de 
neîncredere şi suspiciune din partea colegilor şi chiar a prietenilor 
apropiaţi. I se părea normal să fie aşa, pentru că regimul în care 
trăiau se baza pe instaurarea fricii faţă de organele de conducere 
şi reprimarea din faşă a „ ieşirii ” din rânduri a oricui. Curios să 
cunoască poziţia muncitorilor mai vechi din fabrică, l-a provocat 
la vorbă pe cel mai în vârstă. 

– Ce spuneţi despre cele petrecute prin alte părţi, este vreun 
pericol? Acesta l-a privit la început cu suspiciune, apoi a încercat 
să-l lini ştească. 

– Ar fi mai bine să fim atenţi la cele petrecute la Timişoara, 
aici deocamdată este linişte...! şi lăsându-l mirat, se îndreptă spre 
hala de lucru. S-a întrebat ce voise să spună prin acel 
„deocamdată” , probabil dădea de înţeles că şi la Arad se vor 
petrece unele lucruri, dar tot nu aflase nimic sigur despre 
atitudinea aceluia care putea să-i fie tată. 

Colegii din secţia în care lucra l-au ascultat pe Alex într-un 
moment potrivit, când a ridicat problema participării la unele 
acţiuni potrivnice regimului, şi, în primul rând, alegerea unui 
conducător cu experienţă din întreprindere, care să-i ferească de 
greşelile inerente tinereţii. A vorbit cu un ton coborât, de parcă nu 
se ştia despre existenţa în rândul lor a „şoptitorilor” , dar voia să 
creeze un climat secretos, pentru a trezi şi mai mult interesul. Încă 
era preocupat de acea situaţie care părea fără ieşire, şi, ciudat, 
gândul îi fugi la Maria, neînţelegând nici el ce legătură putea fi 
între cele două probleme. Îi veni ideea de a-i da un telefon, deşi 
nu avea clar în minte ce va vorbi cu ea, dar constată nemulţumit 
că pierduse bileţelul cu numărul. Se linişti, cu gândul că se vor 
întâlni mai pe seară şi vor fi din nou împreună, continuând 
acţiunile rebele devenite ceva necesar. Avu o revelaţie amintindu-
şi de Firea, într-unul dintre atitudinile de împotrivire faţă de 
directorul întreprinderii, şi, ca urmare, părea că a găsit o soluţie 
alegerii liderului potrivit pentru a-i conduce în viitoarele acţiuni, 
deşi nu mersese aşa departe încât să-şi imagineze concret despre 
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ce acţiuni era vorba. Zis şi făcut, se îndreptă spre secţia unde 
lucra omul. 

Firea era un muncitor foarte apreciat de tinerii din fabrică, 
în primul rând pentru priceperea de a le împărtăşi cunoştinţele pe 
timpul orelor de aşa-zisă practică, de fapt tot timpul se făcea 
practică la strung sau la oricare maşinărie, după priceperea 
fiecăruia, dar şi pentru calmul de care dădea dovadă. Discuţia 
dintre cei doi a urmat un curs neaşteptat pentru Alex. Astfel, 
acesta a primit asigurări foarte vagi că la nevoie se va face tot 
posibilul de a cere unele drepturi, dacă ele vor fi încălcate. S-au 
despărţit destul de repede, iar Alex ca orice tânăr fără minte, a 
tras concluzia că nu a obţinut nimic din cele dorite, în schimb, 
Firea se bucura că acel tânăr a făcut pasul la care el nădăjduise 
din tot sufletul, dar era prematur să o arate. 

Înapoierea lui Săcel din concediu 

Se însera, şi maiorul Săcel, avându-l alături pe ginerele său, 
se pune în mişcare spre Arad şi constată că drumul spre casă va fi 
mai greu decât s-a aşteptat, recent se depusese un strat de zăpadă 
de câţiva centimetri, dar mai grav era că a dat îngheţul şi după 
trecerea maşinilor, s-a format un adevărat patinoar, pe care era 
greu de stăpânit maşina. Asta în condiţiile traversării unor zone în 
pantă şi a lipsei cauciucurilor de iarnă, pentru că, pur şi simplu, 
nu se cerea aşa ceva maşinilor. În plus, parcă toate maşinile erau 
„ înţelese” să plece cât mai departe de vestul ţării, aşa că 
aglomeraţia şi întunericul încetineau deplasarea. Se gândea că nu 
vor reuşi să ajungă la Arad, decât a doua zi dimineaţa, asta dacă 
totul va decurge normal. Concentrat la drum, prin mintea lui 
Săcel zumzăiau gânduri fără nicio legătură cu unitatea militară 
spre care se îndrepta. În mod ciudat, retrăia frânturi din viaţa de 
ofiţer, pe când era la Regimentul mecanizat din cartierul Fratelia 
al Timişoarei, pe care nu-l va uita cu uşurinţă. Era deja format în 
ale practicii la trupe, când, datorită lipsurilor materiale, la 
exerciţiile tactice complexe, era nevoit să dezmembreze petardele 
cu care marca focul de artilerie, şi să obţină câte patru încărcături 
din fiecare. Cu fitilul ordinar, cerşit de la depozitul de materiale 
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genistice, confecţiona necesarul de petarde, iar tactica devenea, 
astfel, instrucţia cea mai plăcută pentru trupă. Realitatea câmpului 
de luptă era percepută la cote superioare, fiindcă tuturor le 
plăceau filmele de război. Reveni cu gândurile la realitatea 
imediată. Tocmai fusese depăşit de un convoi de autocamioane 
militare, acoperite cu prelate kaki, moment care îi dădu de înţeles 
că nu întâmplător se derulaseră mai devreme acele amintiri. 
Inconştient, realiza că îngrijorarea sa era legată de posibilitatea 
izbucnirii unui conflict militar şi asta în condiţiile lipsurilor 
materiale îngrijorătoare din acel moment. Cum va înfrunta armata 
română un adversar pornit la ofensivă cu o dotare 
corespunzătoare şi poate cu sprijinul vecinilor la fel de 
determinaţi, când noi aveam probleme pe timp de pace, cu tot ce 
însemna capacitate de luptă. Încercă să alunge asemenea gânduri, 
concentrându-se asupra drumului, încă nu era obosit, deşi nu 
băuse cafeluţa de drum, dar nu reuşi decât să fie subjugat de 
aceeaşi idee, cea a capacităţii de luptă, privită prin prisma 
nivelului de instruire a efectivelor trupei. 

– Măi Ştefane, ce ne facem cu recruţii ăştia dacă va trebui 
să apărăm graniţa? Nu se putu abţine Săcel, deşi ginerele nu făcea 
parte din cadrele armatei, dar îi venea mai uşor să-şi descarce 
sufletul de povara care îl apăsa, împărtăşind îngrijorările sale cu 
acesta. Era pentru prima oară când discutau acest subiect şi erau 
la fel de preocupaţi. 

– Deşi am uitat de vremurile acelea, îmi dau seama cât de 
neinstruiţi sunt, după executarea unei singure şedinţe de tragere, 
abia se pricep să ţină arma în mână! spuse ginerele său, fiind atent 
la drumul dificil. Ştia că la nevoie va prelua volanul. 

– Şi când te gândești că asigurarea cu efective este sub 
40%, iar din acesta trebuie asigurate procente pentru nucleul 
regimentului ce se înfiinţează la război, îţi vine să-ţi iei câmpii! 
aminti Săcel de acele cifre, care nici pentru rezerviştii veniţi la 
instruire nu erau secrete, prea se plângeau mereu toţi de situaţie. 

– Probabil că la concentrarea celor ce suntem în rezervă se 
vor prezenta oameni cu o mai bună pregătire, ceea ce sper să ducă 
la compensarea neajunsurilor! încheie colegul de drum a lui 
Săcel, sperând să nu se ajungă la aducerea rezerviştilor, cu gândul 
că situaţia s-ar fi complicat foarte rău. 
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Alex, Maria şi jurămintele teriştilor 

La ora sosirii schimbului, Alex a mai zăbovit preţ de o 
jumătate de oră prin secţia lui, încercând racolarea unor colegi în 
scopul amplificării protestului, apoi o luă spre casă. Cu cât se 
apropia de blocul în care o cunoscuse pe Maria, simţi că inima îi 
bate mai tare, dar nu se miră, acest lucru devenise un lucru 
obişnuit din momentul în care a văzut-o prima oară. Ajuns în faţa 
intrării şi încercând să deschidă uşa, constată că de fapt nu ştie 
apartamentul în care stătea fata, aşa că era inutil să intre, doar nu 
era să sune la toate cele trei sonerii de pe palier. Aşa că se aşeză 
pe bancă, sperând la o soartă mai bună, ori apărea ea, ori întreba 
pe cineva, dar dacă prenumele ei, doar ghicit, nu era cel adevărat, 
atunci ce va răspunde? După vreo două ore de aşteptare şi desele 
întrebări ale locatarilor suspicioşi, s-a hotărât să plece acasă, cu 
intenţia să revină mai târziu. Bolta începea să-şi piardă din 
strălucire, iar frigul se instala mai repede ca în zilele anterioare, 
nu mai era mult şi se întuneca. Era mâhnit şi se gândea la ce 
ghinion avea în prima lui tentativă de a se apropia de o fiinţă faţă 
de care nutrea sentimente atât de puternice. Mergea îngândurat şi 
blestema neatenţia faţă de biletul cu telefonul ei, nu ştia cum de a 
reuşit să ajungă în situaţia nenorocită de a-l rătăci. Apoi se calmă 
şi îşi spuse că va fi bine, că nu putea să fie altfel, acceptă faptul că 
nu întotdeauna lucrurile curg de la sine, mai sunt şi piedici, dar 
acestea dau farmecul viselor. 

– Aleeex... auzi un strigăt prelung şi cu accente de bucurie. 
S-a întors brusc, recunoscând vocea Mariei care alerga cu părul 
fluturând şi roşie la faţă ca focul. A stat locului, scăldându-şi 
privirea în imaginea fetei pe care chiar aşa şi-o închipuise, 
frumoasă şi mlădioasă ca o nuia de salcie, dornic s-o strângă la 
piept. Nu ştia dacă era valabilă şi reciproca, spunându-şi fie ce o 
fi, aşteptând-o. I-a sărit în braţele încordate, luându-l de gât şi 
sprijinindu-şi capul pe umărul lui. Răsufla iute. Alex, simţindu-i 
căldura respiraţiei, îl trecu un fior plăcut prin tot corpul şi dori în 
acele clipe să nu o piardă vreodată, privind-o în ochi şi 
nevenindu-i să creadă ce noroc a avut s-o întâlnească.  
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Atmosfera din dormitoarele teriştilor Cetăţii, era una 
obişnuită, cel puţin privind preocupările de după darea stingerii, 
toţi s-au ridicat din paturi şi căutau să socializeze, somnul nu se 
lipea de ei. Şi asta pentru că agitaţia din timpul zilei i-a adus în 
stare de surescitare, era necesară consumarea energiei, de 
asemenea, veştile contradictorii privind Timişoara le-au dat de 
gândit. Unii aflaseră câteva zvonuri privind participarea 
studenţilor la manifestaţiile din zona căminelor şi în centrul 
oraşului, ajungându-se la morţi şi răniţi. 

– Nu se poate, eu am auzit altceva, studenţii au fost învoiţi 
în masă pe la casele lor, spuse un terist reuşit la Politehnică. 

– Cam aşa ştiu şi eu, am aflat că din ordinul Securităţii 
căminele au fost puse sub lacăt, îl completă un altul, care reuşise 
să ia legătura cu părinţii săi. Se produse rumoare în rândul celor 
aflaţi mai aproape de uşa dormitorului, tocmai sosise un coleg cu 
oarecare cunoştinţe în Centrala Telefonică a Cetăţii  şi care, 
îngrijorat, depăna celor mai apropiaţi cele aflate de la un prieten 
din Timişoara. Toţi priviră într-acolo curioşi, dar noul venit 
amuţi, nu dorea să împărtăşească tuturor cele aflate. 

– Ce-i, spune-ne ce s-a întâmplat? Se auzi o voce din fundul 
dormitorului, unde un grup tocmai renunţase la un joc de cărţi. 

– Nu-i nimic deosebit, a vorbit cu părinţii! Lucruri 
obişnuite, încercă să-l acopere pe colegul său cineva care voia să-i 
respecte discreţia. 

– Hai, mă, de fii alături de noi, spune ce este la Timişoara? 
Doar majoritatea suntem de acolo, săriră în cele din urmă toţi cu 
gura. 

– Alarmă! Alarmă! strigă din răsputeri Sergentul de 
Serviciu pe Companie care intrase val-vârtej, venind de la 
Ofiţerul de Serviciu pe Regiment. Parcă electrizaţi, săriră toţi să 
se echipeze în timp ce-şi strigau nedumeririle. Nu se mai 
înţelegea nimic din vacarmul declanşat, aşa că Direcţionalul 
companiei, un elev-caporal scoase un urlet de atenţie pentru a fi 
auzit. Încăperea a fost cuprinsă de linişte, se auzeau doar 
foşnetele rufăriei şi respiraţiile agitate. 

– Între timp, spune de ce ne alarmează?! Sau este iar un 
exerciţiu? 
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– Plecăm la Timişoara! Spuse abrupt teristul cu banderolă 
pe braţ. Din acel moment întregul efectiv s-a concentrat la 
executarea activităţilor de alarmă, pe care le repetaseră de atâtea 
ori. Nu mai era nimic de făcut, din acel moment comanda era 
venită de la şefii lor, ei erau simpli executanţi.  

– Legat de asta, ce ai aflat prin telefonul acela? întrebă 
direcţionalul. 

– În Calea Şagului soldaţii noştri sunt într-o situaţie extrem 
de gravă! răspunse cel cu „pile”. 

– Sper să nu ajungem acolo, tancurile alea pot lua foc şi 
muniţia să sară în aer! 

– Ce tancuri? Sări ca ars cineva care auzise discuţia. La 
care veni răspunsul elevului-caporal. 

– Am auzit şi eu că teroriştii au blocat blindatele trimise în 
oraş împotriva manifestanţilor!  

Subunităţile teriştilor au ajuns pe platoul de adunare şi 
după ce s-a verificat prezenţa prin scurte întrebări, s-a ordonat 
rămânerea pe loc a celor din plutonul de intervenţie la aeroport. 
Momentul devenise deosebit de tensionat la confirmarea plecării 
la Timişoara, astfel, cei vizaţi erau hotărâţi să nu tragă asupra 
populaţiei de acolo, orice s-ar fi întâmplat. Dar cadrele, devenind 
conştiente şi înţelegând situaţia, au scos din efective pe 
timişoreni. Iar cei din Arad selecţionaţi pentru plecare, i-au rugat 
pe timişorenii ce urmau să rămână, să nu tragă sub niciun motiv 
asupra populaţiei. 

– Vă rog pe toţi timişorenii rămaşi, că dacă noi vom pleca 
nu vom trage niciunul în Timişoara, dar nici voi să nu trageţi în 
arădeni! Prin aceste cuvinte teristul Tufiş din Arad a încheiat o 
înţelegere de mare valoare în ochii acelor tineri, şi convingerea 
lor a fost că va fi respectată până la capăt. 

Unul dintre terişti, probabil uşor şocat de situaţie, în 
momentul îmbarcării, când s-a anunţat numărul de cartuşe, s-a 
arătat nemulţumit. 

– Ce să fac numai cu atâtea cartuşe? Era puşcaş-lunetist şi 
nu ştia că unitatea de foc era mai mică la arma cu lunetă, oricum 
primise mai puţine decât pistolarii, şi asta l-a derutat. 

– Dacă omori atâţia câte cartuşe ai, ţi-ai făcut datoria faţă de 
patrie! îi răspunse plutonierul de companie, un subofiţer şugubăţ şi 
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îngăduitor. Motoarele autocamioanelor duduiau gata de plecare. 
Dinspre Comandament venea foarte calm căpitanul Malica, dând 
impresia că nu era nicio grabă, cu toate că până atunci ceruse 
intrarea în „viteză” a subordonaţilor. Ajuns în dreptul maşinilor, 
chemă la ordin cadrele care reuşiseră să se aşeze comod în cabinele 
încălzite, şi le vorbi acestora preţ de un minut, încheind ferm. 

– Ordinul a fost contramandat, treceţi la predarea muniţiei 
în clubul companiei şi fi ţi pe fază dacă apare altceva! 

Entuziasmul cadrelor l-a egalat pe cel al teriştilor, toţi 
gândind cu recunoștință la soarta favorabilă care le-a fost hărăzită 
şi, în scurt timp, au trecut la odihna binemeritată după atâta 
agitaţie, dar vorbind între ei până spre zorii zilei. 

 
Noaptea începe pentru Alex şi Maria cu doar câteva mici 

incidente. Cerul, luminat de luna în creştere, permitea miliţienilor 
trimişi în misiune să vadă ca în palmă aproape orice mişcare de 
pe străzile municipiului. Încurajaţi de faptul că, la rândul lor, îi 
vedeau în caz de ceva pe cei trimişi să le descopere intenţiile, cei 
doi au renunţat la minima vigilenţă. 

Au pornit din Centru, întâlnindu-se cu prietenii lor imediat 
după ce s-a întunecat, au trecut de „Tricoul Roşu”, mergând spre 
blocurile aflate în construcţie de pe Aurel Vlaicu. Prin dreptul 
întreprinderilor au trecut cu fereală, având experienţa nopţii 
anterioare, când au observat că sunt urmăriţi de câţiva civili, unul 
dintre ei aflat în faţă la Vagoane, luându-i la întrebări. 

– Ce-i cu voi la ora asta? Cei din grup s-au înţeles tacit, 
făcându-şi semne să nu răspundă la provocare, şi au grăbit pasul 
îndepărtându-se. 

– Ar fi trebuit să le dăm cu tifla, cel puţin ne-am fi răcorit! 
spuse unul mai revoluţionar din grup. Nimeni nu-i răspunse, 
pentru că toţi erau preocupaţi de o eventuală întâlnire cu 
mili ţienii. Se gândeau la norocul din seara precedentă, erau 
îngrijoraţi să nu fie luaţi în vizor tocmai pentru că au scăpat 
atunci. Maria, bine dispusă în prezenţa lui Alex, îl privea 
sorbindu-l din ochi şi fericită, dar naivă cum nu a fost vreodată, 
visa ca în timpul cel mai scurt să-l prezinte tatălui ei, apoi se 
răzgândea, ca fiind un lucru imposibil. Şi el era preocupat, dar de 
pericolele ce puteau să apară, simţi că este privit, îi luciră ochii şi, 
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dintr-un impuls greu de stăpânit, îi căută mâna, împletindu-şi 
degetele cu ale ei. Apoi, în pas săltat, fericiţi şi încrezători, 
continuară drumul, neluându-i în seamă pe cei din grupul de 
prieteni, care îşi dădeau coate, hlizindu-se unul la altul. Au ajuns 
în locul unde şi-au lăsat uneltele, grăbindu-se să le ia şi să plece 
spre blocurile de la Fortuna. Erau entuziasmaţi de rolul avut, 
împotrivirea faţă de regim le dădea satisfacţia de a face ceva ce nu 
le era îngăduit şi se întrebau dacă părinţii lor au făcut aşa ceva la 
vremea când erau tineri, dar, de fapt, ştiau răspunsul din 
atitudinea plină de teamă a acestora de fiecare dată când bârfeau 
cu prietenii sau vecinii despre viaţa grea pe care o duceau. Se 
temeau mai ales de „şoptitorii” racolaţi de Securitate, poate chiar 
din fiecare bloc de locuinţe. 

Aproape de miezul nopţii s-au întâlnit cu doi indivizi care au 
încercat să intre în vorbă cu ei, propunându-le să participe la acţiune. 

– La ce acţiune te referi? îi luă peste picior Alex, încercând 
să-i impresioneze cu atitudinea belicoasă. Era sigur că cei doi nu 
au observat sculele cu care lucrau, au reuşit să le pitească la timp. 
Acel moment i-a determinat să înceteze activitatea şi să se retragă 
mai devreme decât şi-au propus. Se simţeau în pericol. Alex s-a 
scuzat faţă de cei din grup şi, luând-o de braţ pe Maria, se 
îndreptară spre locuinţa ei. 

– Am să te rog să mă înţelegi, dar am pierdut numărul de 
telefon, am intenţionat să te sun pentru a te invita la o plimbare...! 
se bâlbâi Alex, fără a aminti ceva de aşteptarea din faţa blocului. 

– Ca să fiu sinceră, am aşteptat şi dacă n-ai sunat ţi-am 
găsit scuze! Aşa că nu-i nimic, mă bucur că suntem împreună! 
spuse Maria privindu-l cu drag. 

– Ai tăi ţi-au dat voie să pleci de acasă? Întrebarea lui Alex 
venea abia acum, nu s-a gândit nicio clipă la cum a reuşit fata să 
iasă din casă seara târziu. 

– Mamei i-am spus că plec la o prietenă, o cunoştea şi nu 
părea să-şi facă griji, dar putea s-o sune, asta nu ştiu, spuse 
aproape în şoaptă Maria. 

– Acum te pot suna, am memorat numărul tău, vreau să ştiu 
dacă ai ieşit cu bine din încurcătură! 

Au ajuns la uşa blocului, fără să întâlnească pe cineva, iar 
liniştea era deplină. Alex, plin de încredere, o îmbrăţişă pe Maria, 
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sărutând-o cu focul iubirii abia încolţite, răspunsul ei având 
aceeaşi măsură, îl încolăci cu braţele ei mlădioase şi, dăruindu-i 
fierbinţeala buzelor, se contopi deplin cu trupul lui.  

– Te iubesc, te sun mai târziu! şopti Alex respirând agitat, 
apoi, retrăgându-se din îmbrăţişare, îi mângâie părul mătăsos, cu 
tot trupul tremurând. 

– Abia aştept! răspunse Maria cu regretul că trebuia să 
plece. Se gândea că, la un moment dat, cineva din bloc va vedea 
ceva şi atunci totul se va nărui, nu va mai fi lăsată să plece de 
acasă. Se despărţiră făcându-şi cu mâna şi zâmbind, fermecaţi de 
scena pe care nu o vor uita niciodată. 

Măsuri împotriva cadrelor întârziate la alarmă 

Unitatea militară de Geniu din Gai a lucrat pe parcursul 
întregii zile la activităţile de instruire a efectivelor şi adunări 
ordonate de către Divizie, cu scop de îndoctrinare privind 
acţiunile „huliganilor” de la Timişoara, care au vandalizat oraşul. 
S-a precizat ca Unitatea să fie pregătită, dacă va fi cazul, să apere 
clădirea primăriei. De asemenea, s-a organizat o Grupă operativă, 
având rolul de a conduce acţiunile unităţii împreună cu 
comandantul, dacă situaţia o va cere. 

La primirea indicativului alarmei de luptă parţiale, unitatea 
lui Aristică a trecut la punerea în aplicare a măsurilor din plan. 
Deşi era o situaţie cu totul nouă, nu s-a primit nicio lămurire din 
partea eşalonului Divizie, comandantul unităţii realizând că 
situaţia devenea îngrijorătoare. 

Sosirea cadrelor în unitate nu a avut darul de a limpezi 
situaţia, niciun cadru nu cunoştea motivul alarmării, cu toate 
întrebările puse de Comandant. În cele din urmă, unul din ofiţeri, 
care nu îndrăznea să vorbească decât în şoaptă, este întrebat de 
Aristică: 

– Ştii ceva deosebit, de ce am fost alarmaţi? 
– Am auzit că la Timişoara studenţii au ieşit în stradă, 

cerând unele drepturi! veni răspunsul. 
– Cheamă-l pe cadrist, spuse Comandantul, devenind brusc 

interesat de numărul de cadre sosite în cazarmă. În câteva minute 
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avea situaţia prezentării acestora, dar constată că era sub cea 
prevăzută în Planul de aducere la alarmă, datorită numărului mare 
a celor aflaţi în concedii sau permisii.  

– Te rog ca pentru anunţarea mai rapidă, să ceri aprobarea 
de a folosi circuitul telefonic a celor de la Interne! ordonă 
comandantul cadristului, după care a raportat la cererea 
eşalonului, nominal cadrele neprezentate. 

– Din ordinul Diviziei să faci propuneri de măsuri împotriva 
lor! Spuse cadristul de acolo. Dar situaţia din zonă, devenind din ce 
în ce mai complicată, nu s-a mai insistat pe tema respectivă, 
trecând cu vederea întârzierea acestora, în final renunţându-se la 
măsurile care se luau în asemenea situaţii. Instalarea întunericului 
nu presupunea odihna binemeritată pentru trupă, dimpotrivă 
activităţile din timpul zilei au continuat până la miezul nopţii.  

 
Pentru anchetarea demonstranţilor arestaţi la Timişoara de 

către Miliţie şi Securitate, un număr de procurori de la Tribunalul 
Arad au fost obligaţi să plece acolo. Este foarte adevărat că nici 
unuia nu-i venea la îndemână o asemenea misiune, unii s-au 
manifestat mai mult sau mai puţin verbal, afirmase Păvăluţ într-
un cerc restrâns de prieteni. 

– Nu aş vrea să fiu în pielea voastră, sunt sigur că vă vor 
obliga să spuneţi ca ei, nu cum a fost în realitate, spuse Păvăluţ, 
dând din cap afirmativ la manifestările de nemulţumire ale 
colegilor săi. 

– Încă nu ştim despre ce este vorba acolo, posibil să o 
scăldăm cumva, indiferent de situaţie, căută o soluţie la problemă 
unul dintre cei mai împăciuitori colegi.  

– Abia acum înţeleg ce meserie ingrată mi-am ales; şi când 
mă gândesc că nu-i loc de compromisuri, adăugă cel mai tânăr 
coleg al lor, privind semnificativ spre cel care vorbise, dându-i 
astfel acordul la cele afirmate. 

– Sănătate, dragii mei colegi, şi umblaţi cu noroc! Ridică 
paharul Păvăluţ, cu intenţia de a-i încuraja pe tinerii săi prieteni. 
Echipa de procurori se îndreptă spre ieşire, sub privirile avocaţilor 
rămaşi în sală, având umerii încovoiaţi sub greutatea sarcinii 
primite şi fără să întoarcă capul. Ziua trecuse, iar cei rămaşi erau 
cuprinşi de o tristeţe sumbră, îngrijoraţi de evoluţia evenimentelor.
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LUNI , 18 DECEMBRIE 

Horga şi Săcel despre anul 1968 

Imediat după miezul nopţii , s-a ordonat trecerea la regim de 
luptă pentru subunităţile UM 01380 Cetate, două treimi din 
efectivele destinate apărării cazărmii se vor afla permanent pe 
poziţii, iar o treime la odihnă, garda continuând paza şi apărarea, 
în aceeaşi compunere şi respectând planul existent. Printr-o notă 
telefonică transmisă de Divizia Oradea, tancurile au încărcat 
muniţia pe benzi şi au introdus pe rastele pentru tunuri, iar 
armamentul individual s-a dotat cu o jumătate de unitate de foc, 
ceea ce reprezenta 150 cartuşe pentru fiecare ostaş. 

Cu toate că la Arad noaptea de 17 spre 18 părea una fără 
probleme, Horga remarcă o notă telefonică, cu privire la modul de 
organizare a subunităţilor şi de folosire a armamentului. 

I s-a părut bizar că nu s-a precizat împotriva cui se va 
deschide focul, s-a lăsat intenţionat loc pentru interpretări din 
partea primitorului, presupunându-se că acesta va înţelege ce i se 
sugerează. Amintirile cu aceeași amprentă, din urmă cu mulţi ani, 
îi evocă aceleaşi îngrijorări. O deosebire esenţială între cele 
petrecute în această noapte şi o noapte din anul fierbinte 1968, 
când ruşii au pătruns în Cehoslovacia, era că muniţia pentru 
subunităţi din acest moment era distribuită fracţionat, în funcţie 
de amplificarea situaţiei, şi nu impresiona atât de mult privirile 
oamenilor, în schimb îşi aminteşte de vagoanele de muniţie, 
aferente unei subunităţi de tip companie, care au fost scoase 
atunci şi depozitate în încăperi improvizate pentru a fi gata de a fi 
folosite urgent. Colegul şi prietenul său Săcel, din acelaşi 
batalion, acolo la Timişoara, spunea la vremea respectivă cât de 
util este clubul de subunitate pentru muniţie şi cât de mare este 
acea unitate de foc pentru toţi ostaşii, încât ocupa din podea până 
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în tavan tot spaţiul. Şi când se gândea că în club încăpea 
compania sa, pe timpul activităţilor culturale, până la ultimul om. 
Gândurile maiorului revin la prezentul imediat, şi constată că în 
nota telefonică, practic s-a vorbit doar de modul de mânuire a 
armelor, cu folosirea cartuşelor de război. Şi-a dat seama că din 
capul locului se voia pasarea întregii responsabilităţi pe umerii 
militarilor din ierarhiile inferioare, executante, asta tocmai atunci 
când evoluţia evenimentelor luase cea mai complexă turnură, şi 
toate eşaloanele deveniseră reticente la orice ordin primit, 
respectiv de la cine venea şi câtă încredere inspira. 

Nota telefonică avea un conţinut mai puţin obişnuit şi se 
întindea pe 15 puncte, printre altele precizându-se „ca toate 
subunităţile, chiar şi cele de specialitate să fie folosite ca 
infanterişti, muniţia să se distribuie la ordin, ofiţerii să aibă 12 
cartuşe asupra lor, militarii să aibă asupra lor hrana rece şi 
bidonul cu apă, să se aducă efectivele din economia naţională. 
Deschiderea focului cu armamentul se va face după executarea 
somaţiilor regulamentare, pentru trageri se va evita focul frontal, 
se va manevra pe la flancuri”. 

După părerea lui Horga, se desprinde concluzia că 
subunităţile rămase la Arad, urma să fie trimise în curând la 
îndeplinirea unei misiuni de luptă, dar nimeni nu ştia în acele 
momente unde şi când. 

 
De la poligonul Felnac se primeşte un telefon privind 

mişcările, după părerea apelantului suspecte, ale unui grup de 
tineri care îndreptându-se spre Arad pe jos, s-au abătut spre 
gardul de sârmă ghimpată din dreapta intrării, părând să caute 
ceva prin iarbă. Au fost somaţi să plece de acolo, aceştia reluând 
deplasarea spre Arad. După câţiva kilometri parcurşi, grupul de 
tineri a observat pe cerul relativ senin apariţia unui curcubeu de o 
frumuseţe rară. 

– Cum se explică apariţia la această oră a unui curcubeu? 
– Este în jur de ora opt şi este iarnă, chiar pare imposibil! 
– S-a format la o înălţime foarte mare unde plouă, iar 

soarele are un unghi potrivit, probabil! îşi spuse părerea un tânăr 
care se pretindea mai citit. 
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– Voi observaţi că are o orientare perfectă Pecica-Arad? 
Spuse cineva cu gândul că probabil era un semn de bun augur. 

Toţi au fost de acord, reluându-şi drumul pentru a vedea 
dacă cele întâmplate la Timişoara au avut vreun efect asupra 
arădenilor. Paralel cu şoseaua, pe partea cu poligonul, era un 
drum de ţară, şi, la un moment dat, au apărut pe el câţiva indivizi 
mici de statură şi echipaţi cu bocanci şi ţinută ca de uniformă, 
predomina culoarea neagră. 

– Voi de unde veniţi? încercă prietenos cineva, să intre în 
vorbă cu ei, când au ieşit spre şosea. 

– Venim din Felnac! răspunse un individ mai spălăcit, 
crezând că-i poate prosti pe tineri. 

– Ăştia par să fie paraşutişti..., şopti unul dintre tinerii care 
făcuse armata undeva prin Moldova, privind cu teamă spre grupul 
care pentru tineri devenise dubios. Aveau unele accesorii de 
îmbrăcăminte destul de ciudate. 

Grupul felnăcanilor devenise brusc tăcut, având îndoieli cu 
privire la acei indivizi, niciunul nu îi cunoştea şi nu i-a văzut 
vreodată. Ici-colo se mai auzeau râsete la câte o glumă a vreunuia, 
cele două grupuri ferindu-se a mai pune întrebări incomode, 
căutând să treacă peste situaţie, în drumul lor spre Arad. 

 
Maiorul Bălan de la Oradea, care gira Comanda unităţii 

Cetate, ia legătura cu generalul Puşkin raportând despre intenţia 
de plecare spre Timişoara. Intrând în biroul lui Meterez, care 
tocmai s-a trezit, îl găseşte pe acesta înşiretându-şi bocancii şi, 
fără a se formaliza, trece direct la subiect.  

– Tovarăşe căpitan, te rog să numeşti pe cineva cu maşină 
drept însoţitorul meu, să-şi ia şi arma din dotare! ordonă foarte 
bine dispus Bălan, fără a preciza destinaţia. Oricum, nici 
căpitanul nu a pus întrebări, probabil pentru că mai era cineva în 
biroul său şi i se părea că şeful de la Divizie nu avea intenţia de a 
da explicaţii. Chipul căpitanului trăda oboseala de peste noapte, 
controalele făcute la santinele din 3 în 3 ore şi telefoanele şefilor 
săi au avut darul de a-l indispune, spre deosebire de „girantul” 
plin de sine din faţa lui. Nu-i convenea deloc să aibă în prejma lui 
un asemenea individ, care din prima clipă i-a repugnat. 
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– Trimite-l pe Radu, ştiu că el are maşină! Va pleca în 
misiune cu tovarăşul maior Bălan, să ia arma şi cartuşele 
prevăzute! se adresă Meterez Şefului Muzicii, care deja asigurase 
anterior alţi doi pentru paza personală a maiorului. 

Bălan plecă imediat spre Punctul de Control pentru a evita 
intrarea în cazarmă a maşinii, era ordin strict în acest sens, dat 
chiar de el. Dormise la Hotelul Parc în condiţii excelente, fiind 
păzit de doi subofiţeri, care spuneau că părea un regizor şi, în 
acelaşi timp, scenaristul unui film documentar, a cărui derulare o 
cunoştea la perfecţie, mereu foarte fericit şi total mulţumit de cele 
ce se petreceau în Banat. În acele zile se ştiau puţine lucruri 
despre scopurile urmărite de ofiţer, se ştia doar că înainte de a se 
prezenta la divizia de la Timişoara, trecea pentru scurt timp pe la 
Inspectoratul Judeţean de Interne de acolo, fapt constatat de către 
căpitanul Măciniş, aflat în misiune în municipiu, sub comanda lui 
Murad. 

 
În cadrul Regimentului din Cetate continuă şi după căderea 

serii să curgă informaţii despre situaţia din Arad, nu şi cea 
privitoare la Timişoara. Se înstăpâneşte de la un timp o tăcere 
ciudată asupra acestor subiecte, ca urmare a grozăviilor furnizate 
cu bună ştiinţă şi cu „dăruire” de către cei care aveau interes să îi 
deruteze, să le îndrepte atenţia în altă direcţie, iar arădenii ocoleau 
cu îndărătnicie subiectul, considerându-l la acea dată lipsit de 
adevăr. Aşa că toţi păstrau tăcerea. 

Joc dublu. Alex invitat la Securist 

Alex prinse o clipă liberă şi intră la Secretariatul 
întreprinderii, unde i se făcu legătura telefonică cu Maria. 

– Eu sunt, Alex, putem vorbi? Timiditatea cu care a pus 
întrebarea izvora mai mult din respectul faţă de prietena lui şi nu 
datorită firii sale. 

– Părinţii sunt în camera alăturată, vorbi ea în şoaptă, 
arătându-şi îngrijorarea. 

– Te-ai gândit cum să scapi? 
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– N-am nicio idee, aici s-a vorbit despre pericolele din oraş 
şi că va trebui să stau pe acasă! 

– Poţi încerca din nou cu prietena ta? 
– Exclus, s-a precizat şi asta, cu babacu’ nu mă pot pune! 

ridică ea uşor vocea. Ghinionul a fost că cel care a ciocănit la uşă, 
era chiar tatăl ei. 

– Cu cine vorbeşti? Încruntarea capului familiei nu lăsa loc 
pentru minciuni, aşa că Maria, uşurată că nu se va mai ascunde, 
îşi deschise sufletul. 

– Este prietenul meu şi m-a sunat să mă invite în oraş, 
spuse dintr-o suflare fata. Căpitanul şi-a dat seama că toate 
sfaturile lui privind situaţia din oraş nu au avut niciun efect, altfel 
fata ar fi închis telefonul, renunţând. După părerea sa, era un 
moment delicat şi numai cu vorba bună şi cu mult calm putea să 
rezolve problema. I-au trecut prin minte cuvintele unui mare 
strateg în ale războiului, care considera că jumătate din victorie 
este asigurată de cunoaşterea adversarului, motiv pentru care a 
hotărât să le aplice la scară mai mică. 

– Păi, atunci, invită-l la noi, să-l cunoaştem, încheie 
căpitanul ieşind din încăpere. Maria stătea pe gânduri, în timp ce 
Alex insista continuu să i se răspundă. 

– Am o surpriză pentru tine din partea tatei! 
– Să nu-mi spui că nu te lasă! spuse Alex ce-i veni mai rău 

în minte. 
– Asta n-ar fi o surpriză, ne-am fi aşteptat, el în schimb te 

invită la noi! La capătul firului se făcu linişte deplină. 
– Alo, alo mai eşti acolo? 
– Spune-i că am să răspund la invitaţie, deşi bănuiesc că nu 

mă va felicita! încheie Alex, oarecum înţelegând ce-l aştepta şi se 
auzi un declic. 

Maria era fericită, dar se şi temea. Îşi făcea fel de fel de 
scenarii, unele mai realiste, altele de-a dreptul ieşite din comun 
despre scopurile tatălui său, dar faptul era consumat, chiar dacă s-
ar fi răzgândit nu avea cum să-l sune pe Alex, aşa că, se prăbuşi 
pe un fotoliu şi se lăsă cu totul în voia sorţii.  

 
Alex, îngândurat, se îndreptă spre hala unde lucra şi 

privindu-şi ceasul îşi spuse că mai avea aproximativ 4 ore şi 
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jumătate până la ieşirea din schimb, până atunci va trebui să tragă 
din greu pentru a îndeplini norma.  

 
Garnizoana are de rezolvat o problemă inedită, din 

multiplele probleme cu care s-au confruntat arădenii. Unul din 
„huliganii ” poposiţi la Arad a încercat să intre în locuinţa lui 
Meterez. Copiii l-au anunţat pe tatăl lor şi acesta, ajuns acasă, a 
reuşit să-l ia din faţa blocului pe individ şi să-l ducă la 
garnizoană. Cei de acolo au anunţat miliţia şi un echipaj condus 
de căpitanul Văsâi l-a dus la Inspectoratul de Interne. Individului i 
s-au găsit actele, respectiv o legitimaţie de miner din Valea Jiului, 
avea asupra lui un CEC de 50.000 lei şi în sacoşă s-a mai găsit un 
levier ce se putea asambla din 3 bucăţi, care, prin înfiletare, 
devenea o sculă foarte bună pentru deschis orice uşă. 
Comportarea intrusului a dat de gândit celor implicaţi, pe de o 
parte celor de la Cetate, care nu înţelegeau scopul acţiunii 
acestuia atât de aproape de familia lui Meterez. 

– Ce noroc a avut Meterez, au scăpat cu bine ai săi, putea 
să iasă ceva urât din treaba asta! oftă uşurat unul din Statul Major, 
fiind cu gândul şi la posibilele asemenea întâmplări ce puteau să-i 
afecteze pe cei din propria familie. Intervenţia unui coleg al său a 
fost de natură să dea un alt curs discuţiei, conturând o cu totul altă 
idee. 

– Nu ştiu de ce, dar am o altă părere despre cele întâmplate! 
Îmi trece prin minte un posibil scenariu pus la punct de către cei 
de la Interne, în contextul în care cineva de acolo a pus presiune 
pe Meterez să acţioneze împotriva demonstranţilor!  

– Admiţând scenariul tău, îi acuzăm pe cei cu „ochi 
albaştri” de colaborare cu Bălan, spuse stat-majoristul. 

La această remarcă, prudenţi, cei din jur trecură peste 
problemă, urmărind un alt făgaş al discuţiei. 

– Mai pe şleau, încercau să-l şantajeze pe Meterez, pentru a 
acţiona, iar ei să fie disculpaţi, spuse un alt ofiţer, sprijinind 
indirect ideea colegului său. 

– Voi spuneţi că tot ce s-a întâmplat nu urmărea să producă 
victime, ci doar să fie un semnal de atenţionare! Oare din acest 
motiv individul s-a lăsat prins cu atâta uşurinţă, practic nu s-a 
opus nicio clipă, de parcă voia să se predea?!, întrebă mirat cel 
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din Statul Major, care, în naivitatea sa le acorda prea mare credit 
celor de la Interne. Subiecte de această natură erau vehiculate din 
primele ore de tulburări şi au continuat să fie forfecate atât la 
adresa Internelor, cât şi a altor forţe, fără a se renunţa la bănuielile 
ce planau asupra armatei. 

 
Oamenii colonelului Filcaciu primesc informaţii de la 

agenţii de circulaţie subordonaţi despre un şuvoi neîntrerupt de 
autoturisme „Lada” cu cetăţeni sovietici, deplasându-se în 
coloană de câte 4-5 maşini, dinspre vama Nădlac şi îndreptându-
se spre Timişoara. De remarcat, că şi în perioadele cuprinse cu 
mult înainte de a începe tulburările la Timişoara, numărul 
„turiştilor” străini care au trecut frontierele din vestul ţării spre 
interiorul ei au depăşit orice comparaţie cu perioadele anterioare, 
am spune chiar, au întrecut orice închipuire. Se putea afirma din 
sursele Internelor, că frenezia cu care încercau să intre în ţară era 
demnă de o „armată” de ocupaţie. 

Desigur, acest fapt l-a determinat pe Filcaciu, în discuţia cu 
colegii săi, să afirme: 

– Vreau să vă spun că Timişoara a devenit un punct de 
mare interes pentru străini şi sunt tare curios să văd care va fi 
deznodământul! 

– Evoluţia evenimentelor a avut un curs rapid, să vedem 
cum se va derula în continuare, spuse un ofiţer din anturaj. 

În acele ore la postul de radio Europa Liberă, s-a anunţat 
situaţia gravă de la Timişoara, fapt real şi cunoscut, aşa cum vom 
afla şi din gura celor care au fost martori acolo. La un moment dat 
şi despre faptul că la Arad s-a deschis focul asupra populaţiei. 
După acest zvon, colegii de la Oradea, Satu Mare, Alba Iulia, 
Harghita-Covasna, l-au întrebat pe Filcaciu despre situaţia de la 
Arad, acesta comunicându-le: 

– În Arad nu se trage şi precizez că nu vom trage în 
oameni! Fermitatea şi tonul vocii sale nu lăsau dubii în ce priveşte 
hotărârea luată. Era cunoscut drept un om credibil, iar rolul său în 
acele momente părea acceptat de majoritatea miliţiilor din judeţ, 
cu toate bârfele care circulau, poate cu scopul nedeclarat de a-l 
decredibiliza, de către forţe încă obscure. 
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Stări şi reacţii 

Militarii TR de la Lipova, artileriştii de la Ineu şi geniştii 
de la Gai au continuat intens programul pregătirii de luptă, cu 
accent pe pregătirea de specialitate. Locotenentul Codrin de la TR 
Păuliş, preocupat de ceea ce a auzit despre acţiunile de duminică 
ale organelor de represiune, la care au participat din ordine venite 
de la cel mai înalt nivel al partidului şi armatei, militarii de la 
Lugoj, Timişoara şi detaşamentul din Arad, în Calea Girocului, l-
au făcut să-şi reconsidere părerea anterioară. Încă se îndoia de o 
reuşită a mulţimii ce se opunea regimului, vedea o imposibilitate 
în a pune pieptul gol în faţa baionetelor şi să rezulte vreun succes 
al unei asemenea încercări. Zvonurile despre sacrificiile umane, 
în unele zone aglomerate a municipiului, au ca rezultat sporirea 
îngrijorărilor ce i-au cuprins pe cei de la Lipova. Ofiţerul se 
gândea cu groază la faptul că cei care au tras, erau colegii săi de 
şcoală militară, care au deschis focul practic împotriva părinţilor 
şi copiilor. Refuza să creadă această enormitate, era zguduit şi se 
ruga să nu fie pus vreodată într-o asemenea situaţie. Impresionat, 
simţindu-se neputincios în faţa unei asemenea realităţi, dar dorind 
o comunicare cu colegii din unitate, îşi exprimă nedumerirea. 

– Într-un astfel de moment, va trebui să aleg între 
executarea ordinului, aşa cum am depus jurământul, sau să ascult 
de glasul raţiunii şi sufletului! 

– Din păcate, suntem departe de a influenţa în vreun fel 
cursul evenimentelor, şefii noştri au ultimul cuvânt, avansă ideea 
unul dintre colegii săi, exprimându-şi de fapt teama că aşa stau 
lucrurile. 

– Cred că asemenea moment de incertitudine poate fi lăsat 
în seama sorţii, ea va şti să aleagă cea mai bună soluţie! încheie 
Codrin, cu gândul la ceea ce ar fi de fapt, soarta. Avea el o idee că 
oricum ar fi acţionat, soarta ar fi dus cursul evenimentelor, în 
acelaşi punct final, ceea ce, de fapt, îi uşura misiunea.  

 
Subunitatea de Tunuri Antiaeriene de la aeroport era în 

Starea de pregătire de luptă nr. 1, prima treaptă, iar în zona 
aeroportului era o fojgăială greu de descris. Militarii erau ocupaţi 
cu mascarea pieselor, întărirea locașelor de tragere, derularea 
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mijloacelor de geniu, în speţă sârmă ghimpată puţin vizibilă şi 
plase de camuflaj. Căpitanul Pescaru, Comandantul subunităţii, 
un om de mare încredere şi un foarte bun specialist în tunurile 
antiaeriene, era peste tot, cu calmul său caracteristic şi conducând 
cu competenţă activităţile. După aprecierea sa, până dimineaţa se 
puteau termina toate activităţile, chiar în condiţiile folosirii doar a 
două treimi din efective, restul fiind la odihnă. Un singur lucru îl 
îngrijora, nu avea numărul necesar de acumulatori pentru 
aparatele de vedere pe timp de noapte, unele şi-au depăşit 
termenul de utilizare, altele fiind aproape descărcate. Cu toate că 
făcuse cererea de materiale de câteva zile, încă nu primise nimic. 
Militarii din tranşee aveau în vedere observarea continuă a 
spaţiului aerian, ei neparticipând la efectuarea lucrărilor specifice 
stării de luptă celei mai ridicate. 

– Am început să am vedenii, îmi lăcrimează ochii! Ce 
dracu mă fac? Spuse unul dintre cei trei militari al postului de 
observare, disperat că nu-şi va putea îndeplini misiunea. 

– Nu-ţi freca ochii, mai bine clăteşte-i cu apă rece! Îl sfătui 
caporalul său, după care mută foaia de cort, care ţinea loc de 
umbrelă-parasolar, pentru a reduce pătrunderea luminii. În câteva 
ocazii, nu rare, s-au confruntat cu „apariţia” unor ţinte, care au 
dispărut inexplicabil, imediat după darea alarmei. Militarii treceau 
la posturile de luptă, ridicau ţevile antiaerian şi ajungeau aproape 
în situaţia de a încărca tunurile, asta în două ocazii din cele multe. 
Treceau în scurt timp la starea stabilită de eşaloanele superioare, 
continuând cu executarea lucrărilor din teren. 

Jocuri murdare 

Maiorul Dorel era îngrijorat de ordinul primit referitor la 
deplasarea cadrelor de la Gărzi în întreprinderi, lui precizându-i-
se Întreprinderea de Vagoane. A întrebat cu o voce uşor insolentă: 

– Vă rog să ne precizaţi care este scopul acestei deplasări? 
– Şi dacă vă spun că trebuie să luaţi măsuri de aranjarea 

echipamentului pe rafturi, ca la armată, ce a-ţi spune, că nu aveţi 
ce căuta acolo? spuse colonelul Nistrean. Răspunsul acesta 
stupefiant a trezit în mintea lui Dorel o neîncredere. A înţeles că, 
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de fapt, se intenţiona colectarea de informaţii direct din mijlocul 
muncitorilor, de către cadrele de la Gărzi. 

– Tovarăşe colonel, cu tot respectul trebuie să vă rog să ne 
vorbiţi pe şleau! Nu încercaţi să ne derutaţi! Suntem capabili să 
înţelegem ce se întâmplă în mintea oamenilor...! 

– Dumneata treci la executare! Nu ai competenţa să judeci 
ordinele, ele vin de mai sus! se răsti Nistrean. 

– Da, înţeleg! răspunse ofiţerul, în loc de „Am înţeles” . Şi 
adăugă ca pentru sine. 

– Vor să ne folosească drept unelte în scopul prevenirii 
manifestaţiilor ostile regimului..., nu se putu abţine Dorel, după 
care părăsi încăperea împreună cu colegii aflaţi în aceeaşi situaţie. 

– Ai avut dreptate, şi noi suntem cadre ale armatei şi văd că 
vor să ne manipuleze, contrar scopului şi misiunilor noastre, se 
alătură opiniei lui Dorel, unul dintre prietenii săi. 

– Sper să nu le facem jocul acesta murdar, deşi, teoretic, 
aşa am fost instruiţi, să „spionăm” ! Dar nu pe muncitori, ci pe 
trădători, huligani şi derbedei, un inamic acceptat, încheie Dorel, 
fără a avea chef s-o lungească şi era mulţumit. 

Îşi aduse aminte de o întâmplare trăită spre sfârşitul 
toamnei, care, de atunci l-a pus pe gânduri. Trecea pe stradă, prin 
centru, îmbrăcat în uniformă, când a fost interpelat de un individ 
care spunea „ ... noi nu avem nimic cu dumneavoastră, avem ce 
avem cu ceilalţi...”, lăsând să se înţeleagă, prin gesturi, că se 
referea la elementele represive. 

 
În timp ce pierdea timpul la întreprinderea unde a fost 

trimis, neluând în serios acea misiune ingrată, primită la sediu, 
Dorel află despre distribuirea armelor de către un funcţionar scos 
din producţie, Fezan, un magazioner care avea în răspundere 
directă armamentul. Îşi dă seama de adevărata faţă a pericolului, 
dar teama sa a fost amplificată când s-a transportat muniţia la 
întreprinderi. A făcut tot posibilul să zădărnicească împărţirea 
acesteia pe oameni, măsură, cel puţin la „Vagoane”, care i-a 
aparţinut în totalitate. Prin atitudinea sa, a influenţat indirect pe 
şefii care s-au gândit, ulterior, la o asemenea variantă, ceea s-a 
dovedit în cele din urmă, cea mai raţională soluţie. 
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Săcel intră în pâine 

Maiorul Săcel, care încă de dimineaţă se prezentase din 
concediu, a trecut la executarea sarcinilor avute prin fişa postului 
„ la pace” , respectiv starea de operativitate a subunităţilor de 
intervenţie la obiectivele avute în sarcina unităţii. Între timp, 
căpitanul Stana a primit ordin ca împreună cu căpitanul Grosu, 
numit recent Secretar BOB partid la Batalionul 2 Infanterie, să 
preia de la Săcel pregătirea gărzii, care să se execute practic, în 
teren, trecând prin toate variantele de apărare a unităţii. Iar 
verificarea subunităţilor de intervenţie şi completarea cu militari 
din rezerva aflată în plan a fost preluată de către Săcel, care a 
insistat asupra subunităţii destinate pentru apărarea aeroportului. 
Acesta a verificat starea lăzilor cu muniţia celor de la intervenţie, 
aflată la ofiţerul de serviciu pe regiment, sigilarea acesteia şi 
existenţa numărului conform ordinelor primite. 

Maiorul a întocmit şi prezentat Înlocuitorului la comanda 
Cetăţii  o situaţie cu cadrele înapoiate până la data respectivă din 
concedii, permisii, spitale, luând legătura cu Fâcea, căpitanul cu 
activitatea de cadre. Era necesară actualizarea situaţiei militarilor 
activi, din ordinul lui Meterez. Preocuparea pentru existenţa şi 
modul de mânuire a muniţiei, în special a celei de infanterie, a 
fost ca, alături de locotenent-colonelul Stancu, să o inventarieze. 
Pentru maiorul Meterez a devenit o adevărată obsesie problema 
muniţiei, mai ales a celei de la Ofiţerul de Serviciu, aşa că, în 
timp ce Stancu punea sigiliul, s-a oprit şi l-a întrebat despre 
muniţia existentă în camera cu armamentul de acolo. 

– Aţi verificat muniţia de la Ofiţerul de Serviciu, este 
completă?  

– Da, a fost verificată! Totul este în regulă! Am verificat 
împreună cu maiorul Săcel şi muniţia pentru intervenţie la 
aeroport! Dar este vreo problemă? întrebă Stancu, gândindu-se că 
poate s-a dat vreun ordin, despre care el nu ştia nimic. 

– Vor trebui să tragă...! încercă o explicaţie Şeful de Stat 
Major, fără a desluşi cu amănunte. În ultimele ore, constată 
Stancu, Meterez părea preocupat de problemele practice legate în 
special de muniţie şi manevrarea acesteia, precum şi accesul 
limitat a unor persoane la aceasta. 
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Îngrijorările lui Alex 

 Alex a făcut tot posibilul să termine norma de lucru şi, 
riscând să fie descoperit, se fofilă pe lângă paznicul care moţăia 
în ghereta lui, ieşind în stradă. A profitat şi de absenţa 
Securistului întreprinderii din zona porţii. Ar fi trebuit să mai 
lucreze până la ora două, dar l-a rugat pe unul dintre colegii săi 
să-l „motiveze”, dacă întreabă cineva de el, şi dus a fost. Pe 
măsură ce se îndepărta, sentimentul de libertate creştea direct 
proporţional şi nu i-a trebuit mult să înţeleagă că de fapt bucuria 
lui izvora din dorinţa de a ajunge mai repede acasă la Maria. Pe 
de altă parte, i se strângea inima cu gândul că poate nu va reuşi 
să-l impresioneze pe tatăl ei, că acesta nu-l va simpatiza şi atunci 
toată fericirea lui se va nărui. Trase adânc aer în piept şi îşi 
continuă drumul, mizând pe norocul lui, care nu l-a părăsit 
niciodată, apoi se ştia o fire pragmatică şi se va folosi de această 
calitate, care avea priză la bărbaţi, iar la nevoie îşi va da la iveală 
şi încăpăţânarea, de care nu ducea lipsă. Pe drum a fost întârziat 
de către patrulele armatei şi mili ţiei, norocul lui a fost că avea la 
el buletinul de identitate, se obişnuise cu această regulă ciudată, 
fiind legitimat de mai multe ori. A fost întrebat dacă lucrează 
undeva şi după ce le-a spus, aceştia s-au mirat că a ieşit mai 
repede din tură, renunţând doar atunci când a motivat printr-o 
mică minciună că a fost trimis de maistrul său după pâine, motiv 
plauzibil, pentru că alimente nu se găseau la orice oră. 

 
Telefonul îşi face semnalată prezenţa în biroul lui Meterez. 
– Vorbiţi cu Timişoara! Comandantul este pe fir! spuse 

centralistul, se produce un declic şi primeşte legătura. 
– Murad la telefon, cum sunt problemele acolo? Totul este 

în regulă? Avea o voce răguşită şi tonul uşor nemulţumit, probabil 
noaptea care a trecut l-a marcat profund, oboseala, dar şi ţigările 
fumate şi-au spus cuvântul. 

– Să trăiţi, sunt căpitanul Meterez! Raportez că nu avem 
probleme, ne pregătim pentru ridicarea nivelului de instruire a 
militarilor. În rest nu ştim nimic concret! 

– Bine, vă rog transmiteţi ordinul meu Locţiitorului pentru 
servicii, să ne asigure în cel mai scurt timp alimentele pentru 
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efectivele aflate în apărare la obiectivele ordonate de Divizia 
Timişoara. 

– Avem deja situaţia dispunerii subunităţilor şi efectivele 
lor! Am înţeles! 

– Şi încă ceva, să ia cu el pentru securitatea oamenilor, şi o 
grupă de militari înarmaţi, încheie Murad, fără a pune receptorul 
în furcă, se auzeau pârâituri şi vocea centralistului care îi cerea să 
închidă. 

Şeful Serviciilor primeşte ordinul transmis de Murad, ia 
măsuri de încărcare a alimentelor şi, însoţit de un plutonier, 
începe deplasarea spre Timişoara. Avea, bineînţeles, militari cu 
rol de apărare, o grupă de cinci inşi. 

Tatăl Luminiţei 

Trecuse ora două când Alex a ajuns în dreptul blocului fetei 
şi, deşi emoţionat, îşi aduse aminte că aceasta i-a spus la ce 
apartament s-o caute. În ziua respectivă era îmbrăcat ceva mai 
elegant, de parcă ar fi presimţit că va avea parte de o asemenea 
întâlnire şi, apoi, nu se putea lăuda decât cu un singur costum. 
Ajuns la etajul trei, numărul apartamentului şi, ezitând câteva 
clipe, respiră adânc, apăsând soneria. I s-a părut că a trecut un 
timp extrem de lung până să deschidă cineva uşa, imaginându-şi 
scenariul posibil al întâlnirii. Se gândea în primul rând la cum 
arăta tatăl ei, cu ce se ocupa şi dacă era un tip aspru sau, 
dimpotrivă, se putea discuta cu el, apoi unde îl va invita, în 
bucătărie sau în camera de zi, ar fi preferat să nu fie poftit în 
bucătărie, spaţiul era prea mic şi se gândea că... îi veni să 
izbucnească în râs, nu avea unde să fugă, dar deja ştia că 
exagerează. A tras mai demult concluzia că taţii îşi apără 
odraslele, mai ales pe fete, folosindu-se de toate mijloacele cu 
care i-a înzestrat natura şi că nu va avea nicio şansă în faţa omului 
hotărât să nu renunţe la Maria, de parcă Alex ar fi venit s-o 
răpească. De o asemenea întâmplare a avut parte, nu cu mult timp 
în urmă, fiind nevoit să renunţe la o prietenă care i-a fost colegă 
de clasă în şcoala generală. 
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– Pofteşte, auzi el vocea fetei, care îl privea din pragul uşii , 
zâmbind încurajator. Era îmbrăcată de interior, în culori deschise, 
predominând rozul, care îi dădea o gingăşie aparte. Roşi până la 
vârful urechilor şi rămase ca pironit, având în faţa lui acea 
frumuseţe cum greu şi-ar fi putut imagina. Se gândi că o fată 
frumoasă nu poate fi altfel, indiferent cum se va îmbrăca, aşa că, 
în momentul când ea s-a retras din uşă, păşi în holul luminos, dar 
strâmt, încordându-şi muşchii pieptului, reuşind să adopte o ţinută 
potrivită situaţiei. O privi întrebător, cam care este situaţia, dar 
aceasta, chicotind uşor, duse degetul arătător la buze să-l facă să 
tacă. Atunci se deschise uşa de la bucătărie şi apăru un bărbat 
înalt, cu trăsături ferme şi cu un zâmbet abia schiţat pe faţă, care îl 
salută şi dădu mâna cu el prezentându-se. 

– Bunea sunt, dar te rog să-mi spui pe numele mic, Nicu! 
Încurajat, oaspetele procedă la fel. 

– Alex! după care îşi urmă gazda în sufragerie, privind spre 
Maria şi mimând teama că a fost lăsat singur, iar ea mimă bătaia 
din palme de parcă se bucura de ce putea să-l aştepte, apoi intră în 
bucătărie la mama ei. 

– De când vă cunoaşteţi? Întrebă direct gazda, cu mâinile 
mari sprijinite de colţurile mesei, de parcă voia să se ridice din 
clipă în clipă. Cum Alex nu avea niciun motiv să se ferească, se 
aşeză mai bine pe scaun şi spuse: 

– De alaltăieri, dar mai corect ar fi să numărăm orele de 
când ne-am întâlnit! 

– Şi cum aţi petrecut timpul acela, să-i spunem în ore! Pe 
unde aţi fost? îl ironiză uşor Nicu. 

– Am să fiu foarte sincer, aşa cum îmi este firea şi educaţia 
de la părinţi, dar dacă nu va fi pe placul dumneavoastră, vă cer 
scuze anticipat! 

– Te rog, am să ţin seama de rugămintea ta! continuă Nicu, 
parcă relaxându-se. 

– M-am întâlnit întâmplător cu Maria în faţa blocului, eu 
împreună cu doi prieteni tocmai fugeam de nişte miliţieni care ne 
urmăreau! 

– În primul rând, noi îi spunem Lumi, al doilea prenume 
fiind Maria, apoi povesteai că eraţi urmăriţi de miliţieni, dar nu 
spui motivul, sper să te ţii de cuvânt până la capăt, ceea ce m-ar 
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bucura! Alex se afla între ciocan şi nicovală, dacă recunoştea 
adevărul, putea să-şi ia adio de la tot, iar dacă se fofila, putea fi 
prins cu minciuna, ceea ce ducea la acelaşi final. Evalua în gând 
perspectivele şi, după o frământare care lui i s-a părut o veşnicie, 
luă hotărârea, în speranţa că nu era singurul care dorea înlăturarea 
„Marelui Tătuc” , cum era poreclit Tăbăcescu. 

Căpitanului, la rândul lui nehotărât, îi trecea prin minte că 
cel din faţa lui era destul de necopt pentru a înţelege o eventuală 
completă deschidere prin divulgarea meseriei sale, o întrebase pe 
Lumi dacă băiatul ştia ceva despre ocupaţia lui, dar acum nu se 
mai bucura, i-ar fi fost mai simplu ca acesta să fi ştiut mai multe 
despre apartenenţa lui la Securitate. Nu dorea să-l sperie pe Alex, 
dar ceva trebuia să facă, aşa că rupse pisica. 

– Am să fiu la rândul meu la fel de sincer, cum am simţit că 
eşti cu mine, fără a încerca să te intimidez sau să te îngrijorez! 
Priveşte lucrul acesta ca pe ceva venit din suflet, o fac mai ales 
pentru fiica mea, dar şi pentru tinereţea voastră, atât de fragilă! 
Vorbele căpitanului l-au făcut pe Alex să priceapă cu o clipă mai 
devreme că sinceritatea lui a declanşat un răspuns pe măsură, 
practic i s-a deschis o portiţă cum numai cu voia sorţii se putea. 
Simţea că omul din faţa lui chiar făcea acel gest pentru fericirea 
fiicei, dar şi că îi câştigase acestuia pe deplin încrederea. 

– Sunt onorat şi promit că voi răspunde cu aceeaşi monedă! 
Aveţi încredere! 

– Fac parte din structurile Ministerului de Interne şi 
bănuiesc că ştii ce implicaţii are acest fapt în viaţa noastră! 
Prietenia ta cu Luminiţa este pentru mine un motiv de îngrijorare, 
dar şi de satisfacţie! Vei înţelege mai târziu! 

Căpitanul Nicu realiză că Alex a reuşit să-i intre sub piele, 
pentru că altfel nu s-ar fi deschis în faţa lui, pe de altă parte avea 
celălalt motiv, mai puternic, legat de fiica lui. 

Apoi oftă din greu, mai mult din cauza celor ce urma să 
spună mai departe. 

– Îţi înţeleg foarte bine sentimentele faţă de fata mea! Este 
un copil minunat! Alex se aştepta la orice privind ocupaţia lui 
Nicu, dar nu în totalitate. Trăsăturile feţei acestuia, pragmatismul 
de care dădea dovadă şi, mai ales, figura impunătoare, obişnuită, 
parcă să primească ascultare, l-a făcut să-şi închipuie că era vreun 
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activist de partid sau militar de la armată, nicidecum miliţian, 
după cum se obişnuia să li se spună inclusiv securiştilor. Dar, spre 
surpriza lui, nu a avut deloc emoţii în acest sens, probabil datorită 
câştigării încrederii reciproce. 

– Între voi doi totul a fost în regulă?  
– Ca să fiu sincer, la ora asta suntem în prima fază, o iubire 

ideală, cum spunem cei din generaţia noastră, sau platonică, 
pentru a menaja eventualele suspiciuni! răspunse plin de umor 
tânărul, sperând că aici s-au lămurit lucrurile, dar se înşela. 

– Vreau să-ţi spun că cel mai uşor este să dai sfaturi, mai 
ales că ele trec pe lângă urechea celui vizat, fără a lăsa urme, aşa 
că vreau să te fac să înţelegi cam ce obligaţii ai avea...! 

– Vă înţeleg îngrijorarea, dar vă pot spune că lucrurile vor 
decurge fără a încălca regulile impuse de buna educaţie primită şi 
vă asigur că o iubesc foarte mult ca să renunţ aşa uşor la ea! 
îndrăzni Alex, sperând prin acea promisiune să-l convingă pe 
Nicu de bunele sale intenţii. I se uscase gâtul şi, privind spre cana 
cu apă, deturnă privirea gazdei de la el la nevoia de apă. Era şi 
asta o metodă de dominare a interlocutorului. Nicu îl servi şi 
renunţă să mai spună ceva, oboseala acelor nopţi nedormite îşi 
lăsase amprenta pe faţa lui şi se convinsese de integritatea 
tânărului. Îi trecu prin gând că nu s-a lămurit motivul urmăririi de 
către miliţieni a tinerilor, dar, probabil, pentru că ştiau amândoi 
despre acele fapte, a renunţat să mai insiste. 

Apăru Luminiţa, aducând de ale gurii, o oală mare de 
ciorbă aburindă şi tacâmurile. 

Alex zâmbi către gazdă, acceptând tacit invitaţia, mai ales 
că totul părea să se fi terminat cu bine. 

– Vai, am uitat să vă aduc aperitivul! se lamentă mama, 
făcând semn fetei să vină cu platoul. Aperitivul trona singuratic 
deasupra frigiderului, lăsat de Luminiţa tocmai când discuţia se 
încinsese şi ea nu a îndrăznit să intre în sufragerie. 

S-a făcut seară şi Alex, cerându-şi scuze pentru deranj, 
plecă, în grabă, singur, la „datorie”, fără a fi atenţionat de Nicu în 
vreun fel, aşa cum crezuse el că o va face. Se întrebă dacă tatăl 
fetei bănuia ceva privind intenţiile sale în acea noapte. 
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Alex iese la acţiune 

– Propun să mergem tot în Vlaicu! spuse Alex cu gândul de 
a o aduce şi pe Lumi. Colegii lui s-au opus, mirându-se de lipsa 
fanteziei acestuia. 

– Nu sunt de acord! Acolo am făcut ce ne-am propus, să 
mergem în alt cartier! 

– Şi să nu uităm că suntem cunoscuţi deja, îşi exprimă 
îngrijorarea un altul. 

– Staţi puţin să dau un telefon! îi rugă Alex, îndreptându-se 
spre birtul ordinar, deschis uneori toată noaptea. Nu-i trecea prin 
minte că avea să reuşească aducerea prietenei sale alături de el, 
dar voia să încerce. 

– Alo casa Bunea, tu eşti Lumi? 
– Da! De unde suni? 
– A, de la o „bombă” ! Ce faci, eşti singură? 
– Da, babacu e la serviciu, iar mama la o prietenă! spuse 

bucuroasă fata, simţind că urmează propunerea mult aşteptată. 
– Noi am ieşit! Ai putea veni? 
– Stai să dau un telefon mamei, revino după cinci minute! 
Alex ieşi în pragul birtului, făcând semn echipei că vine în 

câteva minute.  
– Pariez că o sună pe prietena lui, descoperi cineva din 

echipă, zâmbind îngăduitor. 
– Mie-mi spui? Şi eu aş face la fel, o asemenea bucăţică nu-

i de lepădat! vorbi mai pe şleau unul din echipă, folosind un 
jargon pe care ceilalţi nu-l agreau.  

Alex ardea de nerăbdare să o apeleze pe Lumi, dar, parcă în 
ciudă, timpul trecea extrem de încet. Se învârtea de la uşă până la 
toaletă, întrebând din minut în minut cât este ora. Spera că mama 
Luminiţei nu se va opune plecării fetei la „prietena de clasă” , apoi 
rumegă în minte promisiunile făcute tatălui ei şi îi venea să urle, 
ştiind că deja după câteva ore, complotează la încălcarea lor. 
Încerca, totuşi, să-şi găsească scuze, gândindu-se că nu i s-a cerut 
expres să nu o scoată în oraş seara, ştia în acelaşi timp că acele 
motive erau trase de-a binelea de păr, că Nicu nu o să-i ierte lipsa 
de maturitate. Mintea îi şopti să lase baltă toate acele gânduri şi să 
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facă ceea ce îi place, acesta era avantajul tinereţii , să poată trece 
peste orice cu nesăbuinţă, de fapt, în asta consta dulceaţa vârstei. 

– Am revenit! Ai reuşit? 
– Unde ne întâlnim? îl întrebă Lumi pe Alex. 
– Vin după tine! În zece minute sunt acolo, coboară! 
Alex cu ai săi, pe care i-a convins să meargă la prietena lui 

s-o ia de acasă, au ajuns cu bine în faţa blocului atât de cunoscut, 
unde Lumi îi aştepta sub un plop uriaş. Până să ajungă acolo, 
tânărul le-a precizat prenumele sub care era apelată fata în 
familie, aşa că, i-a rugat să-l folosească pe acela şi nu pe cel pus 
de el, fără alte explicaţii.  

– Aşteptaţi-mă puţin s-o aduc aici, le ceru Alex, cu ochii 
lucind de fericirea reîntâlnirii. 

– Liderul nostru nu va mai rezista! Va trebui să-l schimbăm 
cu unul mai dedicat, pare pierdut! încercă o ironie cel cu bidonul 
de vopsea în mână. 

Profitând de întunericul de sub plop, Alex o sărută cu 
patima tânărului îndrăgostit, luând-o în braţe şi simţind în palme 
fineţea alunecoasă a jerseului, îi mângâie sânul cu delicateţe. Ea 
se abandonă, mulându-se pe formele trupului său, dorind cu 
disperare să nu se mai dezlipească de acolo. Descoperise dulceaţa 
iubirii, iar o lacrimă fugară puse pecetea pe obrajii care se 
atingeau, nu putea fi dorinţă mai profundă în acele clipe. 

– Voi aţi uitat de noi! Putem pleca? se insinuă unul dintre 
tineri. 

– Venim, spuse grăbit Alex, ţinând-o de mână pe Lumi, ea 
aranjându-şi o şuviţă din părul rebel. 

– Încotro? Veni cineva cu întrebarea atât de repetată în 
ultima oră, ştiind că liderul nu se va mai opune să schimbe 
destinaţia. 

– Unde vreţi voi! 
– Propun cartierul Micălaca! marşă cineva din echipă, care 

locuia în zona respectivă. 
– Să mergem! aprobă Alex cu entuziasm, luând-o de umeri 

pe Lumi. Cei doi au fost scutiţi de a duce vreun obiect în mână, 
toţi considerau că le era de-ajuns că se aveau unul pe celălalt.  

Noaptea a fost deosebit de fructuoasă, au avut un spor 
nesperat şi cel mai important a fost faptul că nici picior de 
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mili ţian nu a apărut în zonă. Unii dintre locatari, mulţumiţi că pot 
şi ei să se mai „ răcorească” citind inscripţiile de pe ziduri, le-au 
venit în întâmpinare cu un suc de lămâie sau un pahar de vin, 
strângându-le mâinile cu recunoștință. Când li s-a terminat 
vopseaua, au primit var stins şi au continuat acţiunea, simţind că 
rolul lor era apreciat de oameni. Spre miezul nopţii s-au îndreptat 
spre cartierul Grădişte. 

Săcel şi misiune la frontieră 

Maiorul Săcel, fiind la comandă, organizează o echipă de 
control, compusă din cinci membrii ofiţeri, şi execută împreună 
cu aceştia, verificarea sistemului de pază şi apărare, paza muniţiei 
la subunităţi şi a tehnicii de luptă aflată în punctele de adunare 
pentru alarmă. Echipa de control constată că, datorită distanţei 
mari dintre unele posturi de santinelă, legătura de vedere nu se 
poate realiza. 

– Propun instalarea unui circuit telefonic de campanie la 
postul 9, raportă unul dintre componenţii echipei. 

– Este cea mai bună opţiune, aprobă Săcel. 
– Cei mai potriviţi ar fi fraţii Pavici de la Compania de Stat 

Major! 
– Sunt de acord, îi cunosc şi eu, întări un altul. Săcel ridică 

mâinile a aprobare, plecând spre Comandament, unde îl aştepta o 
notă telefonică venită de la Oradea. 

Operaţiunea de întindere a firului executată de cei doi 
militari s-a finalizat după aproximativ două ore, în condiţiile unei 
nopţi întunecate şi cu interdicţia folosirii mijloacelor de 
iluminare. Aceşti militari , deşi erau încadraţi pe Autostaţia 
radioreleu, erau instruiţi şi în problemele grupei Construcţii Linii 
Cablu, motiv pentru care au rămas la dispoziţia echipei din 
Comandament pentru situaţiile mai complexe. 

 
Nota telefonică primită de la Oradea l-a îngrijorat pe Săcel 

datorită faptului că pentru misiunea primită nu existau suficiente 
efective şi, cu atât mai puţin, baza materială necesară. Ordinul 
primit presupunea ca în orice moment să fie pregătite pentru 
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plecare în misiune efectivele şi tehnica de luptă disponibilă, în 
scopul participării la apărarea Frontierei de Stat în Zona de Vest. 
Excepţie făceau efectivele stabilite prin Planul de mobilizare, care 
impunea pregătirea „nucleelor” pentru înfiinţarea Regimentului 
anexă în caz de război. Deci, atât cadrele, cât şi militarii în termen 
prevăzuţi prin Statul de organizare pentru anexa „D” , au fost 
verificaţi pentru a fi în măsură de a ieşi în raionul de mobilizare, 
odată cu plecarea unităţii de bază în misiune. Maiorul Săcel era 
împărţit între conducerea activităţilor de apărare a cazărmii şi 
verificare, ca Şef de Stat Major a Regimentului-anexă, a 
materialelor şi evidenţei efectivelor din Planul de Mobilizare.  

 
O activitate legată de mobilizare ar fi fost pe gustul lui 

Săcel, el a mai executat una în urmă cu câţiva ani, pe vremea când 
era Comandant de Companie, un exerciţiu amplu de primire din 
economia naţională a 500 de autocamioane şi cu ajutorul lor a 
mutat la ordin, un depozit de carburanţi din vestul ţării către zona 
de sud a Moldovei. Nu ştia atunci că ordinul dat şoferilor coloanei 
subordonate, avea să-i facă pe aceştia să se dăruiască trup şi suflet 
misiunii primite, datorită pragmatismului său. De remarcat, 
modul de numire a ofiţerului din mulţimea de cadre aflate în 
formaţie şi neavând nicio tangenţă cu acea Companie de transport 
pe autocamioane. Comandantul de regiment s-a oprit pur şi 
simplu în faţa lui şi a făcut un semn scurt din mână, să iasă din 
formaţie, numindu-l să comande în acel exerciţiu de mobilizare 
compania, care în acel moment figura doar pe hârtie. Ordinul de 
transport, era încadrat strict într-un interval de 12 ore, pe timpul 
unei singure nopţi şi s-a reuşit. Atunci a primit cea mai frumoasă 
apreciere, compania mobilizată fiind numită „Compania de aur” a 
lui Săcel. Ce oameni şi ce vremuri... 
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MAR ŢI, 19 DECEMBRIE 

Îndoielile Luminiţei 

Era după miezul nopţii când echipa lui Alex a ajuns în zona 
blocurilor din Grădişte şi s-au pus pe treabă. Prima lor grijă a fost 
să procure var sau vopsea, de pe la casele oamenilor. Luminiţa îşi 
intrase în rol părând pentru un neavizat complet detaşată de 
problemele care au preocupat-o cu doar câteva ore în urmă, dar 
faţa ei era parcă luminată de fericirea pe care a descoperit-o 
cunoscându-l pe Alex.  

– Lumi, dacă ai terminat acolo, vino să mă ajuţi! o strigă 
prietenul ei, trezind-o din visul acela complicat. 

– Vin! Mai am ceva de făcut! Apoi se îndreptă spre podeţul 
de lemn peste ideea aceea de pârâiaş. Ajuns la baza scării de pe 
care tocmai cobora Alex, fata se împiedică şi era gata să cadă, 
când de după colţul clădirii apărură doi indivizi strigând la ei să 
stea locului. Alex o apucă de mâini şi o luară la fugă peste 
gărduleţul din fier forjat, continuând să alerge printre blocurile 
aflate în întuneric. Spre norocul lor, căzuse reţeaua şi doar luna 
lumina anemic pe o latură blocurile sărăcăcioase. Au scăpat 
destul de ieftin pentru că urmăritorii erau nişte boşorogi 
„expiraţi” , care uitaseră ce este efortul fizic. S-au îndepărtat 
pentru a fi siguri de reuşită şi, în scurt timp, s-au despărţit. 
Uitându-se la ceas, şi-au dat seama că mai aveau doar două ore de 
somn. Vor dormi cu viteză sporită, aşa cum ironiza un prieten de-
al lor, care era mereu în minus cu problema respectivă. 

 
Luminiţa a ajuns cu câteva minute înainte de sosirea mamei 

sale acasă şi tocmai se pregătea să plece la şcoală, de fapt nu se 
mai ţineau ore normale, majoritatea profesorilor aveau alte 
preocupări legate în primul rând de cursul evenimentelor şi grija 
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faţă de familie. Totuşi, pregăti câteva cărţi şi un caiet, dar şi un 
sandviş destul de consistent, preparându-şi un suc cu multă 
lămâie, după cum era moda, pentru că la ora aceea nu prea se mai 
găsea prin magazine brifcor, sucul cel mai apreciat din acea 
perioadă. Spera că vor încropi o mică agapă cu colegii de clasă, în 
timp ce vor privi la televizorul din sala de sport. 

Mama ei părea preocupată de alte probleme, aşa că nu puse 
nicio întrebare referitoare la cum şi-a petrecut timpul la prietena 
ei, fapt ciudat pentru Luminiţa, în condiţiile date fata simţindu-se 
neglijată şi, culmea, era nemulţumită de ceea ce credea că este 
trădarea mamei. Pe de altă parte, îi rămânea fericirea savurată în 
linişte împreună cu prietenul ei. Nici nu mai ştia ce să creadă, nu 
accepta pierderea iubirii mamei, ceea ce părea un semnal de 
dependenţă, altceva era ca tatăl ei să accepte prietenia cu Alex, în 
felul acesta demonstrând că are încredere în fiica lui. Sau părinţii 
săi urmăreau, prin acordarea unor libertăţi până atunci 
neacceptate, să o poată supraveghea şi mai bine, se întreba 
contrariată fata, propunându-şi să fie mai atentă la detaliile vieţii , 
care s-au accelerat în ultima perioadă. Gândurile care o copleşeau 
complicau extrem de mult viaţa, care a fost atât de simplă până 
mai ieri. Telefonul de pe hol sună spărgând liniştea dimineţii. La 
capătul firului era tatăl ei. 

– Bună dimineaţa, v-aţi trezit? spuse destul de bine dispus 
Nicu, aşa cum a hotărât de un timp încoace să se comporte, mai 
ales de când situaţia din ţară se complicase, devenind de-a dreptul 
periculoasă. 

– Şi ţie, dragul meu, suntem la datorie! Cu ce am putea să-
ţi fim de folos? Mama Luminiţei, o femeie înţelegătoare în orice 
împrejurare, punea balsam pe orice rană sufletească a celor din 
jurul ei. 

– Am sunat azi noapte, dar nu mi-aţi răspuns! 
– Tu ce crezi, că noi ne-am înrolat în ceata ta? răspunse 

plină de umor mama. 
Căpitanul nu a mai insistat, aşa că le dori o zi bună în 

continuare şi să aibă grijă de casă, prin aceasta înţelegându-se că 
şi de ele, apoi închise grăbit, fiind solicitat de alte treburi. 

Luminiţa uitase să respire, nu-i venea să creadă că mama ei 
putea ascunde unele lucruri şi, apoi, tatăl ei nu a întrebat de ea, 
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vorbind aşa, în general, despre amândouă. Ce determinase un 
asemenea comportament, era cumva o altfel de grijă părintească 
sau era urmarea faptului că pericolele apărute i-au făcut să fie mai 
puţin aspri cu cei dragi lor, devenind mai empatici, îşi dădu seama 
dintr-odată Luminiţa. 

Vizita actorilor timişoreni 

Ziua de marţi era relativ senină, dar friguroasă. Locuitorii 
treceau grăbiţi spre locurile de muncă, zgribuliţi de frigul umed al 
dimineţii . Umerii aplecaţi lăsau impresia că singura lor 
preocupare era să ajungă cât mai repede. În gândurile lor se 
învălmăşeau cele aflate despre grozăviile petrecute la Timişoara, 
erau sufleteşte alături de timişoreni, şi erau recunoscători faţă de 
cei care au avut curajul de a comunica despre faptele din primele 
două zile de împotrivire faţă de regimul totalitar. Pentru 
timişoreni cele două zile anterioare, au adus multă suferinţă, 
aceştia au trăit la intensitate maximă dramele pierderii unor vieţi 
omeneşti. Unii oameni, hotărâţi, au făcut ceea ce era logic după 
acele zile valoroase prin rezultatele obţinute în urma revoltei. 
Astfel, un grup de tineri actori, în frunte cu Fanar de la Teatrul 
timişorean, a hotărât să se deplaseze la Bucureşti, cu scopul de a 
mobiliza manifestanţii la ridicarea împotriva tiranului. Dorinţa lor 
era să ia legătura şi cu liderii din Arad, în drumul spre capitală. 
Discuţia a fost plină de interes şi toţi erau hotărâţi să nu renunţe la 
implicarea în mişcările arădenilor. 

– Nu întâmplător liderul revoluţiei de la noi, a fost 
directorul teatrului! afirmă cu mândrie Fanar. 

– Cred că v-am convins să faceţi şi voi ceva, pentru că la 
Timişoara e jale! interveni Cariopol. 

– Ar fi dureros să rămânem cu morţii şi cu tiranul cocoţat 
tot acolo, trebuie dat jos! adăugă liderul grupului, privind spre 
poetul arădean, Vlasiu. 

– Sunt la fel de hotărât ca voi, sper să îi am alături şi pe 
actori, dar îmi dau seama că aveţi o misiune imposibilă, acolo, la 
Bucureşti! Cum veţi putea influenţa oamenii, ei sunt ţinuţi în 
neştiinţă, se tem mai mult decât noi de rezultate! 
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– Vom ajuta mulţimile din capitală să nu cedeze în faţa 
ameninţărilor venite din partea structurilor de represiune! încheie 
colegul său, cu ochii lucind, plini de încredere. 

În aceeaşi zi, Fanar şi Cariopol, cu colegii lor, au plecat cu 
trenul spre Bucureşti. 

 
Celia lucra la un birou de copiat acte de pe strada 

Eminescu, aparţinând Secţiei de Gospodărire comunală Arad. Era 
o tânără de 21 de ani şi încercările sale insistente de a afla câte 
ceva despre cele petrecute la Timişoara s-au soldat cu obţinerea 
de veşti printr-o rudă, care lucra la Poştă. O altă noră a soacrei 
sale era studentă acolo şi, prin intermediul colegilor ei, au aflat 
amănunte cu privire la ultimele trei zile. 

Piciu, un angajat la Vagoane, avea cunoștință despre 
situaţia din Timişoara de la posturile de radio şi televiziune 
străine. Aceste ştiri s-au completat prin relatarea unei colege de 
serviciu, martor ocular la evenimente, care s-a întors de acolo în 
cursul zilei. 

 
Mona era laborantă la Uzinele Textile. Din cele cunoscute 

de ea, ca de altfel de către o bună parte a cetăţenilor municipiului, 
la Timişoara s-au petrecut fapte ce au îngrozit întreaga suflare a 
României, dar şi a celor din ţările vestice. Exceptând unele 
elemente aparţinând serviciilor specializate, care au provocat ele 
însele o diversiune concertată, în bună înţelegere prealabilă unele 
cu altele. Această problemă nu a fost în acel moment una de 
înţeles de către Mona şi ceilalţi cetăţeni. De altfel, cum nici cei 
din structurile armatei nu au tras atunci concluzia privind 
folosirea acelor forme de ducere a luptei, cu atât mai mult cu cât 
au luat în serios forţele ce acţionau. Mona spera din tot sufletul ca 
cetăţenii care au ieşit în stradă pentru a cere condiţii de viaţă 
decente, să nu fie trecuţi sub tăcere. Se gândea la jertfele aduse pe 
altarul libertăţii acolo la Timişoara, să fie cu ,,folos”. 

 
La scurt timp, într-un alt loc cu semnificaţii aparte, şi 

anume la Întreprinderea de Orologerie industrială, încep primele 
mişcări spontane ale muncitorilor. Unul dintre aceştia, Vuia, îşi 
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aminteşte de momentul când studentul seralist Marius s-a oprit o 
clipă lângă el şi i-a spus aproape în şoaptă: 

– Vuia, la ora 08:00 vom opri maşinile pentru a   protesta 
faţă de femeile şi copiii morţi la Timişoara! Doar câteva minute! 
Atât i-a spus şi a plecat. La ora indicată, lucrul a fost întrerupt în 
totalitate în trei dintre secţii, iar în celelalte numai parţial. Toţi au 
dat dovadă de disciplină, nu s-au încercat violenţe. 

Aceste semnale ce au fost considerate ca o formă de grevă, 
s-au repetat şi la orele 08:45 , 10:30 şi la 12:00, fără a avea 
deocamdată, vreun ecou în rândul conducerii fabricii. 

 
La Consiliu forfota era în toi, se aflase despre interesul 

celor din întreprinderi, în special a muncitorilor de la Orologerie 
de a „ ieşi în faţă”, demonstrând dorinţa unor schimbări în viaţa 
lor. Încă nu se putea afirma nici pe departe că oamenii gândeau 
aşa departe, încât să creadă într-o schimbare radicală, cum ar fi 
cea a regimului comunist, se doreau doar revendicări de ordin 
material. Pentru conducerea de partid erau suficiente şi aceste 
motive, ei aveau ordin să lupte pentru menţinerea structurilor 
vechi, şi pentru asta erau capabili să folosească orice mijloace, 
inclusiv de reprimare. În scopul de a preveni escaladarea 
nemulţumirilor, s-au trimis întăriri la Consiliul Judeţean de Partid, 
în acea dimineaţă sosind şi Secretarul Partidului Comunist 
Român, Mitea, care, pentru mulţi, a devenit, din prima clipă, o 
persoană dezagreabilă. 

Păreri liberale în armată 

O altă notă telefonică primită de la Divizie, face la început 
o impresie de derizoriu, de parcă în asta consta secretul obţinerii 
succesului pe câmpul de luptă. Dar, pe timpul executării 
antrenamentului cerut, în variantele de acţiune a infanteriştilor ca 
desant pe tancuri, iar a echipajelor de tancuri, celor de la auto şi 
chiar a artileriştilor, ca infanterişti, pe jos şi pe maşini, s-a înţeles 
importanţa demersului. De fapt impresia proastă creată era ca 
urmare a ordinului ca cel aflat la comanda unităţii să se ocupe 
personal de această instruire, deşi problema era de apanajul 
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gradaţilor. Căpitanul Meterez demarează personal instruirea, la 
scurt timp ordonând Comandanţilor de subunităţi să preia 
activitatea, şi, bineînţeles, să intensifice pregătirea. 

 
Bateria de Apărare Aeroport, unde Cetatea avea 

responsabilitatea intervenţiei în caz de pericol, prin planul de 
intervenţie „Fanfara” , raportează telefonic despre un ordin venit 
pe linia armei. 

– Se precizează ca montarea focoaselor să se facă la 
întreaga cantitate de muniţie de artilerie antiaeriană, existentă în 
firide! 

– Am reţinut! La rândul vostru, aveţi grijă după încheierea 
operaţiunii, ca uşile metalice să stea sub cheie! Apropo, dacă 
aveţi ceva de solicitat pe linia armei, vă rog, încheie Săcel, fără a 
mai aştepta răspunsul, cunoştea bine caracterul omului cu care 
vorbea şi capacitatea lui de bun organizator, l-a girat din ordinul 
diviziei, o bună perioadă de timp, aproape un an de zile, ca de 
altfel şi pe Şeful Companiei Pază Aeroport. 

Săcel îşi aminteşte cât de nemulţumit era în acea vreme, 
când, datorită lipsurilor materiale şi a degradării clădirilor ce 
adăposteau efectivele celor două subunităţi, era nevoit să facă 
presiuni asupra Comandanţilor de acolo să facă imposibilul, de la 
vopsit periodic mobilierul şi chiar reparaţii la pereţii coşcoviţi, în 
locul odihnei binemeritate după instrucţie a efectivelor.  

Căpitanul Pescaru era îndrăgostit de meseria de artilerist 
antiaerian şi de fiecare dată vorbea cu emoţie despre ce le-ar face 
el celor care ne-ar ataca din aer sau, după caz, şi terestru, era 
transfigurat şi nu permitea nici simple glume la adresa armelor, 
chiar aşa vechi cum erau tunurile sale. Această atitudine o insufla 
şi ostaşilor săi, cu mare eficienţă, astfel că pe timpul tragerilor 
reale, atât ofiţerii, cât şi soldaţii îşi arătau măiestria. Şefii săi 
ierarhici pe linie de artilerie, îl apreciau pentru pregătirea 
personală de specialitate şi l-au asimilat cu elitele pe linie de 
armă, făcându-se cunoscut la nivel naţional la tragerile de la 
Capul Midia. 

Peste câteva minute, s-a dat alarma pentru întregul sistem 
format de structurile de siguranţă, pază şi apărare din cadrul 
aeroportului, existente sau aduse în sprijinul acestora, şi, aproape 
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în acelaşi timp, Bateria de Apărare Aeroport a trecut la cea mai 
înaltă stare de pregătire de luptă, S.P.L. nr. 3. Informaţiile venite 
de la eşalonul superior pe linia armei, respectiv Comandamentul 
Apărării Antiaeriene a Teritoriului, nu s-au confirmat, în realitate 
nu s-au semnalat ţinte aeriene în zona de responsabilitate. Totuşi 
eşaloanele superioare au menţinut S.P.L. nr. 3, cu antrenamente 
de câteva ore bune, ducând la instalarea unei stări de epuizare în 
rândul ostaşilor. 

 
Şeful Biroului Pregătirii de Luptă a Diviziei 18 Mecanizată 

Oradea transmite telefonic o mulţime de indicaţii care vizează 
amănuntele de ordin intern a unităţii Cetate, îngrădind, astfel, 
iniţiativa şi continuând nesuferita tutelare a subordonaţilor. De 
asemenea, Consiliul Politic al Diviziei, prin notele telefonice 
transmise, cere insistent intensificarea activităţii politico-
ideologice, întărind zicala atât de cunoscută „Ţara arde şi baba se 
piaptănă”. Puţini erau convinşi de eficienţa unor asemenea măsuri 
pentru ridicarea moralului ostaşilor. Într-o convorbire telefonică 
purtată între un colonel de la Divizie şi celălalt, un maior de la 
Regiment, foarte apropiaţi ca vârstă, interlocutorii au făcut 
schimb de păreri, fără a avea inhibiţii. 

– Înţeleg ce spui, dar mă întreb dacă tu crezi în toate astea, 
noi ne cunoaştem bine ca să mai pun la îndoială buna ta credinţă! 
spuse maiorul, mai nerăbdător ca de obicei. Simţea că va sosi 
momentul adevărului şi, entuziasmat, voia să-l devanseze, vorbise 
cu soţia, amintind nostalgic de educaţia primită de la părinţi, şi nu 
putea să uite ultimele cuvinte ale tatălui său, care avea speranţe de 
mari schimbări, şi asta într-un timp foarte scurt. 

– Cred că nu este momentul... avem destule pe cap! încercă 
să-l tempereze colonelul, mai ales că îi cunoştea părerile liberale 
ieşite din tiparele obişnuitului, şi se temea de o izbucnire spontană 
cu invective la adresa lui Tăbăcescu. Voia să-l protejeze ca şi în 
alte dăţi, dar se temea şi de propria implicare, deşi părerile sale nu 
erau în fondul lor diferite de ale maiorului, doar că nu le exprima 
aşa explicit şi de faţă cu toată lumea. Experienţa îşi spunea 
cuvântul, dar şi vârsta avea greutatea ei. 

– Am înţeles! Transmite-i, te rog, salutări lui Crăciun din 
partea mea! A, să nu uit, sper că se va încheia cu tutelarea 
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subordonaţilor, ştim şi noi ce avem de făcut, doar dacă nu ne veţi 
încurca voi, cei de la eşalon! încheie maiorul, ca o ultimă ironie, 
dar revenit cu picioarele pe pământ. Avea noroc cu talentul 
colonelului de a-i impune respectul, altfel de mult ar fi fost 
mătrăşit de către răuvoitori. 

Surpriza zilei 

În cursul dimineţii, la Unitatea de Geniu din Gai, din 
ordinul Comandantului Diviziei, s-a instalat în biroul lui Aristică 
un post telefonic de către specialiştii de la Securitate. Când Săcel 
a aflat de o asemenea măsură, s-a gândit că în cele din urmă ea a 
devenit oficială, doar bănuia de câteva zile ce urmărea 
Securitatea. Din acest moment, era sigur că nu vor fi atât de proşti 
să nu asculte toate convorbirile telefonice, ceea ce nu putea duce 
la nimic bun. Primul său gând era că vor folosi din plin această 
reţea în scopul menţinerii sub control a forţelor şi mijloacelor 
armatei şi a le manipula. Pentru ei era simplu ca printr-o legătură 
dintre acel post telefonic cu un „ trunchi” al oraşului, să obţină 
controlul total, atât pentru informaţiile exclusive, dar şi blocarea 
altor legături. Curios, dă telefon comandantului. 

– Salut Aristică! Ce-am auzit despre voi este adevărat? 
Săcel lăsând de înţeles că ştie detalii despre problemă. Maiorul i-a 
fost coleg la Unitatea de Vânători de Munte din Borşa şi a plecat 
la Academia Militară pe vremea când Săcel era Şeful Cercetării la 
acea unitate. Erau cunoștințe de familie şi au reluat legătura în 
1985, când, acesta din urmă, a venit la cerere în Arad. 

– Să trăieşti Sandule! Aşa este după cum ai auzit şi tu, m-
am trezit cu ei pe cap, din ordinul lui Puşkin! Sper să mă pot servi 
de mijloacele din înzestrarea acestora, ştii că ale lor funcţionează, 
nu ca ale noastre! Răspunse cu naivitate Aristică, mulţumit şi 
lăsând impresia că nu bănuieşte nimic privind eventualele intenţii 
ale celor ce vor asculta convorbirile, considerând că va beneficia 
de unele avantaje. Săcel, convins în acel moment că se intercepta 
convorbirea, refuză punerea sa la adăpost, dimpotrivă, le dădu pe 
tavă celor interesaţi tot ce gândea, provocându-i şi riscând totul, 
aşa cum îi era obiceiul. 
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– Nu pot să spun de ce, dar am o mare îndoială cu acest 
amestec în treburile noastre! Este ca un cui bătut în talpă! Oare va 
trebui să facem jocul taberei nepotrivite? Dar în acest caz, ce rol 
are divizia în această problemă? încheie Săcel, cu îndoială în 
suflet că şi eşalonul superior putea fi în tabăra potrivnică. 

Gândurile o luară la trap, nu-şi putea închipui că Puşkin ar 
putea servi interesele facţiunii, dacă exista aşa ceva, care să fie 
împotriva revoltei. În cazul acesta nu era nicio îndoială în legătură 
cu ceea ce va urma pentru mulţi dintre ofiţerii armatei, pericolul 
era, însă, în ambele situaţii, pro sau contra, acela de a fi sau nu 
considerat trădător. Orice tabără ar fi ales, trebuia să fie, prin 
acţiunile sale, la vedere, dar tocmai asta îl îngrijora, opţiunea 
aleasă putea să nu fie pe placul şefilor săi, deci nu trebuia să-şi 
declare făţiş apartenenţa şi asta era foarte greu pentru el, pentru că 
îi plăcea să joace cinstit, în antiteză cu viclenia ascunsă a unora şi, 
în acelaşi timp, dispreţuia lipsa de verticalitate în relaţiile 
colegiale, chiar dacă uneori făcea şi el greşeli, ca oricare, dar, 
invariabil, îşi asuma responsabilitatea. Şi apoi, mai avea o dilemă, 
aceea că nu a declarat în autobiografia sa nimic despre o rudă care 
lucra în Securitate. În acelaşi timp, ar fi fost naiv să-şi închipuie 
că situaţia lui nu era cunoscută şi atent monitorizată, din cine ştie 
ce motive. Se gândea că neștiind direcţia în care se va orienta 
acea structură, presupunând că majoritatea vor opta pentru 
apărarea lui Tăbăcescu, atunci chiar era o problemă în cazul 
alegerii variantei opuse. Orice ar fi fost, lui Săcel nu-i păsa, ca 
atunci, în tinereţe, când a depus raportul pentru a i se mări solda, 
având mari probleme cu doi copii şi o soţie bolnavă. Se săturase 
de mult timp să slujească interesele clicii aflate la putere şi visa la 
o schimbare radicală în societate. 

 
Săcel ordonă măsuri de verificare a legăturilor cu 

obiectivele izolate, precum şi menţinerea stabilităţii legăturii 
telefonice cu Garda unităţii. În noaptea precedentă s-a petrecut un 
incident, care i-a pus pe jar pe cei din serviciul pe unitate. Ofiţerul 
de serviciu îşi făcea rondul pe la posturile de santinelă, când, la 
un moment dat, dorind să verifice legătura postului 7 cu corpul de 
gardă, constată că de la acel post nu se putea vorbi, datorită tăierii 
cablului telefonic. Din ordinul lui Săcel, transmisioniştii au dublat 
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legăturile cu posturile şi prin fir aerian, folosind stâlpii existenţi 
între majoritatea foişoarelor de santinelă şi, la nevoie, a pomilor 
din zonă. 

 
S-a primit o Notă Telefonică de la Divizia Oradea, semnată 

de Şeful Biroului Operaţii şi Pregătirii de Luptă, locotenent-
colonelul Costin, prin care se ordona trimiterea la Timişoara prin 
curier a unor acte de predare-primire, în scopul asigurării cu 
materiale de toate resorturile a celor două Batalioane arădene, de 
către unităţile pe care le apărau şi în subzistenţa cărora intrau. În 
sfârşit, „percutează” şi eşalonul superior orădean, ca urmare a 
cererilor insistente din partea lui Murad de la Timişoara, dar, în 
special, din cauza criticilor venite de la Armata de la Cluj, privind 
birocraţia pe care nu îndrăzneau să o depăşească. Că doar aşa era 
şi pe front. 

 
Maiorul Săcel a actualizat documentele din „Planul de 

Intervenţie la aeroport” , indicativul „Fanfara” , restructurând 
subunităţile participante şi mărind efectivele. Înainte de ora 16:00 
maiorul este apelat de la aeroport. 

– Am trecut de la S.P.L. nr. 3 la S.P.L. nr. 1! 
– Cine a ordonat?  
– Este un ordin pe linie de antiaeriană! primi Săcel răspunsul, 

operând cu oarecare şovăială în „Jurnalul Acţiunilor de Luptă” a 
Regimentului. A început, de la un timp, să nu mai aibă încredere 
în aceste interminabile reveniri, pe care le considera un mijloc 
foarte bine orchestrat de a slăbi vigilenţa, apoi inducerea a noi 
pericole imaginare, ceea ce putea conduce în momentul propice, 
la o exacerbare a stresului, tocmai când a dispărut interesul, ca 
atunci când cel care strigă chiar este pe punctul de a se îneca şi 
nu-l mai crede nimeni, nici nu-i sare în ajutor. 

Acelaşi ofi ţer din Statul Major execută practic cu garda 
exerciţii de intervenţie în variantele din „Planul de Pază si 
Apărare a cazărmii” . De asemenea, ordonă măsuri pentru 
reîmprospătarea materialelor sanitare din dotarea gărzii. 

Patrulele trimise în misiune începând cu prima jumătate a 
zilei, în zonele posibil a fi vizate de către forţe ostile armatei, 
aveau rolul de a le descoperi şi obţine informaţii privind intenţiile 
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acestora şi de a raporta unităţii Cetate. Despre acţiunile acestora 
s-au primit în repetate rânduri informaţii controversate, 
constatându-se doar mici tulburări prin cartierele oraşului, pe care 
armata le-a interpretat ca nesemnificative, dar pe care nu le putea 
ignora, ele putând duce în realitate la escaladarea provocărilor. 
Imediat după ajungerea uneia dintre patrule în zona pieţii UTA, 
aceasta a descoperit câteva grupuri de civili agitându-se şi 
strigând, aparent fără niciun motiv, iar la apropierea patrulei, au 
luat-o la fugă dispersându-se. La prima vedere, grupurile aveau o 
compunere eterogenă, majoritatea puteau fi consideraţi simpli 
muncitori, dar erau printre ei indivizi îmbrăcaţi zdrenţăros, având 
o alură atletică şi cu mişcări energice. Şeful patrulei s-a adresat 
unui trecător, despre care credea că a văzut scena anterioară, dar a 
întâmpinat un refuz categoric, rămânând contrariat de vehemenţa 
răspunsului. În sufletul său s-a instalat o nesiguranţă care l-a 
urmărit din acel moment întreaga zi. 

– Voi aţi observat ceva suspect? întrebă ofiţerul pe soldaţii 
săi, crezând că se înşelase asupra celor văzute. 

– Vă rog să-mi permiteţi, cred că nu a fost politicos din 
partea lui să vă răspundă aşa! afirmă timid unul dintre militari, 
privind îngrijorat la colegii săi, care dădeau din cap afirmativ. 

– Bine, dar pregătirea fizică a celor care au luat-o la fugă a 
depăşit aşteptările mele! Erau mai buni ca voi la pista cu 
obstacole! încercă s-o dea pe glumă ofiţerul. 

– Nu trebuia să-i somăm şi apoi să tragem? se trezi vorbind 
un alt militar, care nu aflase despre ordinul de a nu folosi 
armamentul, numai în situaţia când sunt atacaţi. 

– Nu era cazul, trebuie să fim foarte atenţi la ceea ce se 
poate întâmpla! Voi acţionaţi numai la ordinul meu! încheie 
ofiţerul, dând de înţeles că orice provocare poate să se termine 
prost. Către seara zilei, Săcel transmite patrulelor ordinul lui 
Meterez, ca misiunea să se prelungească până aproape de miezul 
nopţii, se primiseră veşti proaste, mai ales din zona periferiilor 
oraşului. 
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Gustul libertăţii 

Luminiţa a petrecut împreună cu colegii o reuşită zi de 
şcoală, s-au distrat, fiind lăsaţi de capul lor, privind la televizorul 
din sala de educaţie fizică, unii, mai sportivi, au folosit din plin 
aparatele de gimnastică. Într-un cuvânt, s-au distrat copios, fără 
inhibiţii şi teama de profesori, iar gustările s-au prelungit la 
nesfârşit, spre deliciul tuturor. Era prima lor manifestare ce 
încălca majoritatea cutumelor impuse prin educaţia din familie şi 
şcoală. Gustul unei anumite libertăţii era uşor de recunoscut, spre 
marea lor surpriză. 

Interesul pentru ştirile non-stop difuzate de televiziune era 
viu, tocmai aflaseră despre plecarea lui Tăbăcescu în dimineaţa 
anterioară spre Iran şi preluarea de către Catena a întregii puteri. 
Mişcările de stradă în Timişoara s-au limitat la grupuri reduse, 
care erau rapid anihilate de armată şi cei din MI, represiunea fiind 
disproporţionată, au rezultat morţi şi răniţi. Rezultatul oficial a 
morţilor se ridica la 58, cei mai mulţi căzând în data de 17 
decembrie. În scopul ştergerii urmelor măcelului, una din 
măsurile luate de către conducere a vizat transportarea morţilor 
Timişoarei la Bucureşti şi arderea acestora într-un crematoriu, iar 
cenuşa rezultată a fost aruncată într-un canal de scurgere. Şi 
pentru a-şi acoperi infamia s-a difuzat ştirea că acei oameni au 
fugit de fapt peste graniţă. Timişorenii care şi-au ridicat morţii din 
stradă, de bună credinţă, dar şi multă naivitate, au urmat 
procedura de cerere a aprobării înhumării, fapt care a uşurat 
găsirea cadavrelor ce nu au ajuns la spital, de către organele de 
represiune şi ridicarea lor cu forţa de la aparţinători de acasă. 

Lucrurile păreau să se liniştească în rândul populaţiei şi 
pornirea revoluţionară scădea în intensitate, mai ales ca urmare a 
măsurilor extrem de dure împotriva acestora. Micul ecran 
„solidar” cu puterea, prezenta un tablou idilic privind înlăturarea 
haosului creat de către „huligani” , astfel, distrugerile provocate au 
fost, în cursul nopţii , înlăturate, cu scopul de a da o aparenţă de 
normalitate şi a descuraja noi manifestări. 

– În spaţiul din faţa Catedralei, am văzut persoane deloc 
potrivite imaginii de huligani, dar acţionând huliganic! afirmă un 
elev dintr-a unsprezecea. 
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– Şi taică-meu a fost ademenit la comiterea de distrugeri, 
dar s-a ferit să dea curs invitaţiei, completă admirativ un alt elev. 

– De fapt, şi la TV s-a remarcat acest lucru! 
– Oare a fost corect să se acţioneze aşa paşnic? se întrebă 

elevul din ultimul an. 
Nu a primit niciun răspuns şi toţi au intuit că pot fi 

ascultaţi, motiv pentru care, deşi tinereţea nesăbuită îi îmboldea 
să nu tacă, în acel moment au făcut „ciocu’ mic” , după cum 
spunea un jargon bine-cunoscut în şcoală. 

Televiziunea a prezentat în direct imagini privind 
manifestarea nemulţumirii muncitorilor de la ELBA, care 
încercau să părăsească incinta întreprinderii, dar porţile erau 
ferecate cu lacăte grele. 

Curtea era aglomerată din cauza suprapunerii schimbului 
de noapte cu schimbul unu, toţi aşteptând de la autorităţi 
explicaţii privind dispariţia unor colegi de serviciu, ei având veşti 
că au fost arestaţi. Armata şi-a făcut apariţia şi a postat în faţa 
porţii trei TAB-uri. Generalul Gruşa a sosit la poartă însoţit de o 
gardă de corp, dar a pătruns în curte având alături doar un 
subofi ţer, ceea ce i-a dat imaginea unui om paşnic, care doreşte să 
discute de pe poziţii egale şi fără teamă. A riscat, iar iniţial a avut 
un oarecare succes şi a câştigat respectul oamenilor. 

A fost urcat pe un butoi, de unde a dialogat cu muncitorii. 
– Vă rog să înţelegeţi că armata are ordin să aducă liniştea 

în oraş, aşa că renunţaţi la orice protest! 
– Noi am declarat grevă, nu mai suportăm, unde ne sunt 

colegii de muncă? 
– Fiţi paşnici şi mergeţi pe la casele voastre! spuse 

generalul fără să răspundă întrebărilor. 
– Şi ce se întâmplă dacă părăsim întreprinderea? întrebă 

unul dintre muncitori în speranţa naivă că vor scăpa de 
ameninţări. 

– Nu pot să vă garantez nimic! spuse sigur pe sine 
generalul, lăsând deschisă posibilitatea existenţei unei riposte 
împotriva greviştilor. 

Puhoiul de oameni tăcuse şi până atunci, dar după 
răspunsul primit tăcerea devenise ca plumbul, dezamăgirea că nu 
vor putea face nimic pentru colegii de muncă ce nu s-au prezentat 
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la servici, despre care bănuiau că, de fapt, sunt arestaţi sau, şi mai 
grav morţi, era de nesuportat. Vociferările şi tonul de 
nemulţumire au luat un crescendo periculos, dar nimeni nu a 
îndrăznit, pe moment, să se opună situaţiei, având armata la 
poartă, iar generalul a plecat fără a i se adresa vreo invectivă, 
lăsându-i cu un gust amar. 

 
După consumarea orelor de curs, Luminiţa s-a îndreptat 

împreună cu un grup din clasă spre ieşire, unde, spre plăcuta ei 
surpriză, aştepta Alex pe o motoretă „Mobra”, primită de la un 
coleg de muncă. 

– Plecăm la Timişoara? puse întrebarea Alex, având în ochi 
speranţa. 

– Crezi că vom ajunge până seara? 
– A, mergem cu motoreta până la un coleg care ne duce cu 

Dacia lui! Ce zici? 
– Ar fi minunat, dar ai mei nu ştiu nimic! îşi exprimă 

îngrijorarea Lumi. 
– Îţi promit că până diseară suntem înapoi! 
Luminiţa tânjea după o clipă de totală libertate, simţea un 

gol în suflet pe care dorea să-l umple cu iubirea sa faţă de Alex, 
voia să se simtă mai matură decât era în realitate, încerca să-şi 
forţeze destinul, riscând un asemenea drum periculos, aşa că ia 
hotărârea. 

– Fie ce-o fi, plec cu tine! 
Drumul până la Timişoara, spre surprinderea lor, a decurs 

fără probleme, doar şoseaua plină de gropi i-a dat de furcă 
şoferului, un coleg de la Orologerie. 

– Voi vedeţi ce este în faţă? strigă surprins acesta. 
O coloană uriaşă de maşini staţiona la vreo 2 km de intrarea 

în oraş, aşa că s-au hotărât să nu o depăşească, oprind după 
ultimul autovehicul. Alex, mai înfipt, coborî şi o luă prin dreapta, 
de-a lungul coloanei, pentru a nu fi observat. 

– De ce stăm? întreba din loc în loc, fără ca cineva să-i 
poată da un răspuns precis. Unii credeau că a fost un accident, 
alţii că trec nişte blindate şi erau obligaţi să aştepte. 

– Este un control de rutină, e miliţia acolo, primi, în final, 
un răspuns care l-a îngrijorat foarte mult, auzise că asemenea 
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controale s-au terminat prost pentru cei găsiţi în neregulă, dar nu 
ştia în ce consta o eventuală neregulă. Revenit la maşină, le aduse 
la cunoștință prietenilor săi cele aflate. 

– Atunci ar fi mai bine să ne întoarcem?! spuse şoferul, 
având răspunsul la propria întrebare. 

– Tu ce spui? aşteptă Alex un răspuns de la Lumi. 
– Mie mi-e totuna, sunt de acord cu voi! 
Alex auzise recent despre o urmărire ca-n filme a unor 

tineri aflaţi tot într-o Dacie, tot la acea ieşire din Timişoara, şi că 
armata a deschis focul asupra lor, pentru că nu au răspuns 
somaţiilor. 

– Trebuie să ne întoarcem, nu avem sorţi de izbândă şi nu 
vreau să se tragă în noi, încheie Alex fără a dezvălui cele auzite. 

Au ajuns mai repede decât şi-au propus, ceea ce le-a 
convenit, toţi au avut motive să mulţumească proniei că au scăpat 
teferi. Poate că tocmai aşa se manifestă soarta, gândea Lumi cu 
recunoștință, cine ştie ce ar fi ieşit, dacă ar fi încercat să intre în 
Timişoara. 

Se înserase şi ajungând în zona hotelului Parc, Alex şi 
Lumi au coborât, motivând că vor să se plimbe puţin. 

Au făcut câţiva paşi ţinându-se de mână, până aproape de 
luciul apei, apoi s-au oprit, privind şi ascultând foşnetul curgerii 
line a Mureşului, fermecaţi de acel fior al firii ce pusese stăpânire 
pe ei. Erau una cu natura perfectă, simţind acea chemare 
ancestrală de comuniune cu creaţia acesteia. Alex a cuprins-o de 
umăr pe Lumi şi i-a căutat buzele fragede, sărutând-o cu focul 
dorinţei, a strâns-o în braţe, iar aceasta s-a lipit cu tot trupul de el, 
oferindu-i cu drag formele fragede şi perfecte, tremurând la 
rândul ei. Fără să-şi dea seama, au ajuns pe iarba brumată, 
căutându-se unul pe celălalt, uimiţi, descoperindu-se instantaneu, 
şi atunci Alex a iubit-o. 
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MIERCURI 20 DECEMBRIE  

Agitaţia nopţii 

La câteva minute după miezul nopţii, s-au încins 
telefoanele, care au pus pe jar Comandamentele unităţilor din 
garnizoană. 

– Din informaţiile primite, în cursul nopţii se vor amplifica 
unele acţiuni ostile la adresa armatei! îl anunţă Şeful Pregătirii de 
Luptă a Diviziei pe Horga, insistând asupra prezenţei întregului 
efectiv al Grupei Operative la acea informare, apoi, revenind, 
continuă. 

– Vă rog să reţineţi importanţa punerii în aplicare a 
măsurilor cu privire la regimul de luptă pentru toate subunităţile, 
măsuri precizate anterior, despre care veţi informa şi pe ceilalţi 
din Grupă! încheie ofiţerul, cu o uşoară îngrijorare. Ar fi dorit să 
fie acolo, în vârtejul pregătirilor, ca fost ofiţer de vânători de 
munte era obişnuit să acţioneze în prima linie, în mijlocul trupei. 

Horga puse telefonul în furcă doar pentru a-l reactiva şi 
acesta sună imediat, parcă cu un soi de disperare. La aeroport se 
primise indicativul S.P.L. nr. 2, care putea fi începutul escaladării 
situaţiei până la S.P.L. nr. 3. Neavând veşti clare, era pus în 
situaţia de a pregăti, prin semnalul stabilit , premisele apariţiei 
ţintelor aeriene, prevenind astfel subunităţile, apoi, prin Săcel, să 
anunţe Garda şi patrulele. 

Şeful Artileriei Cetate dă ordin pentru pregătirea 
proiectilelor, până la acoperirea unităţii de foc ale artileriei şi 
tunurilor de pe tancuri. 

– Să realizaţi o dispersare a muniţiei în diferite puncte 
aflate sub pază şi mascaţi-le cu grijă! încheie artileristul 
convorbirea cu Comandantul de Divizion şi cei de Baterii. 
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Îngrijorarea sa era motivată de pericolul lovirii din aer a acesteia, 
lăsând fără muniţie toată artileria. 

Situaţia creată de informaţiile primite de la Divizie era de 
natură să destabilizeze întregul sistem militar, ducând la luarea 
celor mai serioase măsuri împotriva unor ţinte, cel mult închipuite 
în acele momente. În mintea fiecăruia se derulau scenarii posibile, 
atâta timp cât acestea erau alimentate de sus în jos, însă nu au 
apărut prea multe veşti pe plan local, ceea ce a ferit oamenii de 
dezinformări. 

Săcel ia legătura cu Aristică, genistul, dorind să cunoască 
dacă şi la el situaţia este încordată. 

– Tinere, cum te mai lauzi, la tine este linişte? îl întrebă 
jovial pe prietenul său de la Borşa. 

– Da de unde, nu am linişte, am avut parte, mai ales după 
miezul nopţii , de o stare de alarmă continuă! Spuse cu o voce 
obosită comandantul Gai-ului. 

– Cine se interesează atât de mult de voi, tot Divizia?! 
spuse aproape convins Săcel. 

– În special, dar şi genistul de la Cluj mă bate la cap, de 
parcă aici ar fi izbucnit războiul...! Legătura s-a întrerupt, 
probabil că divizia a cerut asta, nu mai avea răbdare, voia parcă să 
pună jar pe foc, îi trecu prin minte lui Săcel. 

– Vezi că la voi se vor activa elementele duşmănoase care 
intenţionează să acţioneze împotriva populaţiei şi armatei, fiţi în 
stare de alarmă permanentă până la noi ordine! apoi Puşkin 
închise, lăsând în urma sa o stare şi mai grea de incertitudine. 
Unii intraseră în şoc după o noapte încordată, plină de veşti 
alarmante. 

Se apropiau zorii zilei şi efectivele erau rupte de oboseală, 
soldaţii dormeau cu capul pe braţul sprijinit de marginea locaşului 
de tragere improvizat, era momentul cel mai greu, când orice 
santinelă putea fi anihilată în post, dar pe nimeni nu mai interesa 
asta. Se aşternuse o linişte adâncă, inclusiv în Comandament, 
şedeau şi dormitau cu capul pe masă, tresărind din când în când, 
apoi, liniştindu-se, îşi reluau somnul. 

 
Piciu, tânărul muncitor de la Vagoane, după cum ştim deja, 

a simţit că noaptea de miercuri spre joi aduce cu ea o nelinişte 
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diferită de cele anterioare. Pe străzi, agitaţia devenea mai 
profundă, implicarea oamenilor se amplifica peste aşteptări. Într-o 
discuţie avută cu unul dintre colegii de serviciu, a avut curajul pe 
care nu l-ar fi recunoscut în alte împrejurări. 

– Cred că şi în oraşul nostru se va întâmpla ceva, spuse cu 
un oftat greu, privind în jos şi sperând în buna credinţă a celuilalt. 

– Şi dacă lucrurile nu vor merge cum am dori? avansă 
colegul său ideea că faptele, oricum se vor întâmpla, dar ce 
urmări vor avea, asta constituia marea problemă. 

– Este necesar să facă şi arădenii ceva, din moment ce 
Timişoara a fost declarat oraş liber, conchise Piciu, cu această 
motivaţie de onoare. 

– Am speranţa că, deşi situaţia de la Timişoara s-a 
înrăutăţit, militarii nu vor folosi măsuri dure! Ceea ce îmi dă 
speranţe, reveni, uşor agitat, colegul său, ştia că a depăşit cu mult 
ce putea fi admisibil în ochii securiştilor. Se gândea că dacă 
gestul bănăţenilor nu era urmat de solidaritatea arădenilor, situaţia 
se putea întoarce în defavoarea populaţiei ambelor judeţe, 
zădărnicind jertfele celor căzuţi sub gloanţe. Se putea spune că au 
fost semnale din toate părţile care întăreau încrederea unanimă în 
intenţiile populaţiei, dar şi a unor structuri ale statului, că nu se va 
ezita punerea în aplicare a răsturnării dictatorului. Semnalele au 
ajuns pe diferite căi la Timişoara şi în tot judeţul, aşa că au putut 
să se bucure de extinderea manifestaţiilor în localităţi precum 
Jimbolia, Lugoj, Sânicolaul Mare, Deta. Cunoscând câte ceva 
despre cele întâmplate în celelalte ţări est-europene, Piciu avea o 
presimţire că a venit şi rândul ţării noastre să se elibereze de 
comunism. Poate părea un scenariu prea îndrăzneţ, dar venise 
momentul, se gândi el, să-şi spună păsurile şi cei de „ jos”. 

 
Grupa Operativă Cetate transmite la batalioane ordinul 

primit de la locotenent-colonelul Costin, Şeful de la Pregătirea de 
luptă a diviziei, privind executarea unor recunoaşteri cu 
Comandanţii de subunităţi în oraş, în variantele aflate în studiu, 
pentru intervenţie. În principiu, erau stabilite obiectivele de apărat 
şi acestea constituiau preocuparea unităţii, în fapt trebuiau 
transpuse pe teren cele creionate pe harta întocmită recent. 
Activitatea era în plină desfăşurare şi se executa fără fereală, chiar 
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în prezenţa civililor. Militarii se comportau normal, considerându-
i pe locuitori ca parte componentă a urbei, fără de care nu 
concepeau existenţa lor, a tuturor. Era, de asemenea, o colaborare 
strânsă cu reprezentanţii întreprinderilor şi instituţiilor implicate, 
se lăsau deoparte bănuielile cum că aceştia nu ar avea interese 
comune armatei, ceea ce, în acele momente, constituia factorul de 
sprijin de ambele părţi. Se cutreiera perimetrul interior a 
întreprinderilor, stabilind direcţiile cele mai periculoase de 
acţiune a adversarului. Unii au avansat ideea că ambele tabere 
aveau interese comune, în scopul prevenirii represiunii dure ca 
aceea de la Timişoara. Într-un cuvânt, deşi dorinţele unora păreau 
naivităţi, teama de viitor canaliza acţiunile civililor faţă de armată 
şi a militarilor, conştienţi de forţa brută pe care o aveau în 
stăpânire, faţă de folosirea excesivă a acesteia. 

 
Datorită existenţei limitate la „pace” a stocurilor Cetăţii, 

Comandantul Diviziei 11 Mecanizată Oradea aprobă, în mod 
special pentru carburanţi, ridicarea acestora direct de la depozitul 
PECO Arad. Această măsură avea şi rolul de a aproviziona 
unităţile militare cu combustibil proaspăt adus din rafinării, 
susceptibil a asigura o mai bună funcţionare a tehnicii de luptă. 
Pentru că, sub acţiunea permanentă a căldurii solare asupra 
maşinilor parcate pe platoul parcului auto şi nefolosirea acestora, 
se formau aglomerări solide în carburanţi, aşa zisele gume, care 
înfundau instalaţiile, motiv suficient ca măsura luată de divizie să 
fie considerată salutară. 

Iconaru şi ordinele ilegale 

După ora 6 dimineaţa, maiorul Iconaru, Şeful de Stat major 
a Şcolii de ofiţeri rezervă Radna-Lipova, a fost chemat la Unitate 
de către comandant, maiorul Carpen, care l-a pus în temă cu 
problemele primite de la şefii săi, completând cu unele 
improvizaţii personale, de moment, despre situaţia din ţară, 
majoritatea urmând a fi clarificate din mers. 

– Tovarăşe Iconaru, se întâmplă fapte grave în ţara noastră! 
Nişte elemente destabilizatoare au pătruns pe teritoriul ţării, 
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intrând în Timişoara! Au spart vitrinele în centrul oraşului, au 
produs dezordine, au furat de prin magazine, au bruscat oamenii, 
sunt nişte huligani, probabil unguri! Armata a fost nevoită să iasă 
în stradă pentru a apăra cuceririle revoluţionare! Noi am primit 
ordin să îndeplinim planul de intervenţie întocmit din timp de 
pace, referitor la riposta faţă de o agresiune externă! încheie 
Carpen partea de introducere. Iconaru, aşa cum îi stă bine unui 
Şef de Stat Major, având documentele asupra sa, a notat tot şi a 
reuşit, în scurt timp, să anunţe principalele elemente ce urmau să 
concure la realizarea planului. 

Între timp, la ordinul generalului Puşcaş, fratele 
dictatorului, retransmis de către generalul Ciulin, Şeful de Stat 
Major al Comandamentului Infanteriei şi Tancurilor, pe scurt 
CIT, cere desfăşurarea unei adunări cu scop de mobilizare a 
efectivelor pentru condamnarea acţiunilor destabilizatoare. 
Adunarea s-a desfăşurat având ca şefi, oameni cu o slabă putere 
de convingere, lipsiţi de pragmatism şi dezavantajaţi de ideile 
preconcepute ale participanţilor, fie soldaţi sau cadre. Şi cum era 
vorba despre lectori de la catedra de ştiinţe sociale, dar şi militari 
aleşi pe „sprânceană” , majoritatea se aşteptau să audă cu totul 
altceva şi sperau că a sosit timpul mult aşteptat. În final, s-au 
salvat aparenţele prin urale tardive, conform uzanţelor se scanda 
„Trăiască Tăbăcescu“ şi „PCR”. 

Iconaru, pus pe fapte mari, privi lucrurile prin prisma 
omului hotărât să-şi apere ţara şi pentru a primi o confirmare a 
faptului că şi ceilalţi i-ar fi alături, se întoarse cu faţa spre grupul 
de ofiţeri de dinapoia sa. 

– Noi deja suntem în război! Armamentul, tehnica, toate au 
orientarea spre Timişoara, aşa că putem pleca! Vorbea cu voce 
tare, poate şi pentru a face o profesiune de credinţă faţă de şefii 
săi, ştia că aceştia vor fi informaţi de către cei care se ocupau cu 
aşa ceva. 

– Subunităţile sunt gata de plecare în orice misiune ar 
primi! se ralie la ideea lui Iconaru unul dintre cei prezenţi. Se 
produse o rumoare ce-l îngrijoră pe Şeful de stat major, dar nu era 
posibil, gândi acesta, să nu fie şi opozanţi, aşa că, dorind să-i vadă 
cine sunt aceştia, constată plecarea din formaţie a unui subofiţer, 
bombănind. Îl chemă la ordin. 
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– Ce se întâmplă cu tine? Ai depus un jurământ şi trebuie 
să-l respecţi!  

– Am înţeles, dar am, dacă-mi permiteţi, o nelămurire! ceru 
subofiţerul, arătând respectul cuvenit, dar cu hotărârea neclintită 
de a spune ce îl frământă. 

– Spune fără teamă, vom discuta lucrurile! adăugă ofiţerul, 
coborând vocea, voia să profite de momentul respectiv, pentru a 
cunoaşte starea de spirit a subordonaţilor. Era, în acel moment, 
omul înţelegător şi nu neapărat ofiţerul exigent, aşa cum îl ştiau 
toţi. 

– Sunt de acord să-mi fac datoria, dar în limitele legii şi 
regulamentelor! Nu putem spune că primind o misiune, o şi 
putem îndeplini orbeşte! Ştiţi la ce mă refer! Fără a explica, de 
fapt, concret, ceea ce îl preocupa, subofiţerul se înroşise tot şi se 
simţea încolţit, nu îi venea la îndemână să aducă vorba despre 
nenorocirile datorate forţelor aflate la Timişoara. Era un om mai 
special, în sensul că dorea să-şi perfecţioneze pregătirea, era 
student la o facultate tehnică şi spera să acceadă la corpul 
ofiţerilor, aşa că, preocupările sale se ridicau la un nivel superior 
faţă de colegii săi. 

– Nu se pune problema aşa! Este normal să analizăm 
ordinele primite, dar fii sigur că nimeni nu o să-ţi dea un ordin 
ilegal! încercă Iconaru să-l lini ştească, dar cu gândul la o 
asemenea posibilitate chiar în cazul său. Acesta a fost momentul 
care l-a pus pe gânduri pe ofiţer şi l-a preocupat, propunându-şi 
mare atenţie în acest sens în viitor. Subofiţerul salută şi plecă la 
treburile sale, parcă mai liniştit că l-a pus pe gânduri pe şeful său, 
observase uşoara nesiguranţă în întreaga atitudine a acestuia. 
Cunoscând situaţia de la Timişoara, constatările lui Iconaru aveau 
toate şansele să se împlinească curând. Astfel, a primit un ordin 
chiar de la generalul Panţâru, Comandantul CIT. 

– Fii atent, în cursul zilei următoare, respectiv începând cu 
ora zero, să fii pregătit pentru îndeplinirea unei misiuni pe Calea 
Lipovei la Timişoara, pentru că se întâmplă nişte acte acolo! O 
unitate militară de grăniceri şi una de radiolocaţie sunt atacate! Te 
duci şi tu acolo să vezi despre ce este vorba! Ai grijă, protejează-
ţi oamenii, că sunt studenţi! Ai în ţeles? 
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– Am înţeles, tovarăşe general! spuse hotărât Iconaru, după 
care puse întrebări. 

– Vă raportez, ce număr de oameni să iau cu mine? Ce 
efecte să aibă soldaţii asupra lor? 

– Le alegi tu şi te duci cu o treime din forţe! 
Discuţia fiind încheiată, Iconaru pregăteşte cinci sute şi 

ceva de oameni, şi face tot posibilul să le fie alături pe tot timpul 
nopţii. A avut în vedere că toţi acei militari erau tineri reuşiţi la 
facultate, avea o responsabilitate imensă, dar ce părea mai grav la 
prima vedere, faptul apartenenţei prin naştere sau locuire, la 
judeţul Timiş şi Arad. Şi, totuşi, acest lucru putea să aibă în cele 
din urmă, darul de a constitui liantul dintre manifestanţi şi armată 
şi nicidecum ceva grav, îi trecu prin minte ofiţerului, aşa că lăsă 
lucrurile aşa. Cei înapoiaţi din permisie din Banat au povestit 
colegilor de subunitate despre ce se întâmplă la Timişoara. Cei 
rămaşi în cazarmă au auzit la posturile de radio pe la prietenii 
civili din Lipova, la care au ajuns sărind gardul, că la Timişoara 
sunt demonstraţii, iar situaţia din ţară este gravă. 

 
Aproape imediat după începerea lucrului, la Întreprinderea 

de Orologerie Industrială s-a întrerupt curentul. Firea, unul dintre 
muncitorii specialişti, care depăşea cu mult media de vârstă de 
20-21 ani a muncitorilor din fabrică, îşi aminteşte că s-a mai 
întâmplat şi în alte dăţi, doar că acum, după părerea acestuia, se 
urmărea să fie depistaţi cei care ar putea fi tentaţi să spună ceva, 
să vocifereze, regizându-se astfel, o provocare premeditată. 
Făcând parte din Comitetul sindicatului pe secţie, i-a venit ideea 
să întrunească toţi membrii pentru a ţine o şedinţă pe întuneric. 
Mare i-a fost surprinderea, când a apelat la colegii de muncă şi n-
a răspuns niciun muncitor din secţie. A observat, în scurt timp, 
motivul neprezentării acestora, şi anume faptul că prin secţie se 
plimbau câţiva securişti, pe care el nu-i văzuse din cauza 
întunericului, erau pe de o parte cei care răspundeau de secţie, dar 
şi alţii , pe care muncitorii nu-i cunoşteau. Asta era atmosfera, 
destul de sumbră şi incertă, în dimineaţa acelei zile, cu tot 
cortegiul ei de neplăceri, teamă nemăsurată, speranţe şi multă 
încredere. Ca un stigmat al învingătorului, pus pe fruntea 
învinsului, au fost cuvintele profetice rostite de Firea în prezenţa 
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soţiei sale, imediat după etichetarea manifestanţilor de la 
Timişoara de către Tăbăcescu, drept huligani şi vagabonzi, şi 
anume „Asta ţi-e ultima cuvântare...”. 

Evenimentele din ziua respectivă se prefigurau, în mintea 
lui, în strânsa corelaţie dintre populaţie şi tinerii din armată, 
pentru că era sigur că aceştia îi vor întâmpina, dacă vor ieşi în 
oraş. 

 
Maiorul Săcel este în curs de terminare şi punere în 

aplicare a noului Plan de Restructurare a Pazei şi Apărării 
cazărmii, ordonând celor implicaţi să asigure efectivele necesare, 
ca urmare a creşterii responsabilităţilor. Astfel, a luat măsuri 
pentru mărirea numărului de posturi de santinelă, introducerea a 
trei posturi de pază, fără muniţie, precum şi a unui număr de 4 
patrule de cercetare, înarmate cu câte 30 de cartuşe. Pentru 
asigurarea nemijlocită a depozitului de carburanţi, a dispus 
deasupra depozitului în şanţul de tragere de grupă, o subunitate de 
intervenţie dotată cu câte 60 de cartuşe. Denumirea subunităţilor 
s-a păstrat cea din nomenclatorul cu Ordinea de bătaie, chiar în 
condiţiile diminuării efectivelor prevăzute, aşa cum s-ar fi făcut şi 
în caz de război, unde pierderile efective nu ar fi schimbat numele 
structurilor, atâta timp cât era cel puţin un militar apt de luptă, tot 
grupă se numea, avându-se în vedere grupa sau plutonul iniţial. Şi 
au fost multe asemenea entităţi, pentru că sarcinile sau corvezile, 
cum li se mai spunea, erau nenumărate, iar completările nu erau 
posibile. Se ajunsese la situaţia folosirii unui pluton de terişti, 
dintre cele care participau la intervenţii executate în exterior, 
pentru apărarea Comandamentului, într-atât de mult se 
împuţinaseră efectivele, ceea ce lăsa fără apărare interiorul. Pe 
măsură ce timpul trecea şi instrucţia continua într-un ritm febril, 
se observa o îmbunătăţire calitativă a deprinderilor dobândite, 
observându-se închegarea grupelor în special, astfel, mişcările 
militarilor dovedeau că se poate avea o încredere mai mare în 
mânuirea armamentului şi, în general, la instrucţia de front, abc-ul 
oricărui militar. Forfota din Regiment devenea mai precisă în 
obiectivele urmărite, totul se făcea cu adresă precisă şi cu scopuri 
cunoscute, ceea ce diminua timpii pierduţi, mărind eficienţa. 
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Comandanţii unităţilor militare din judeţul Arad au fost 
convocaţi la Consiliul Judeţean pentru o activitate de cooperare 
cu Inspectoratul Judeţean de Interne, în scopul prevenirii 
tulburării liniştii şi ordinei publice, constituindu-se, cu această 
ocazie, Comandamentul Judeţean de Cooperare. Compunerea era 
eterogenă, din ea făcând parte armata, Internele, Gărzile Patriotice 
şi, bineînţeles, cei doi secretari ai Comitetului Central al P.C.R. 
Deşi s-a anunţat participarea Primului Secretar judeţean de partid, 
aceasta nu s-a prezentat, conducerea fiind preluată de Secretarul 
cu Probleme organizatorice a judeţului. 

Adunarea a început sub auspicii nefavorabile conducerii de 
partid. Comandantul Scolii Militare ofiţeri de rezervă 
„Detaşamentul Păuliş” Lipova, locotenent-colonelul Plavăţ a 
deschis discuţia. 

– Vă rog să ne precizaţi care este temeiul legal al 
activităţii? întrebă ofiţerul, având din capul locului o atitudine 
ostilă, nu îi convenea probabilitatea ca unitatea lui să fie părtaşă 
la o eventuală represiune împotriva populaţiei, considerând acest 
fapt contrar legii şi misiunii sale. 

– Este vorba despre o problemă de cooperare, aşa cum bine 
ştiţi din aplicaţiile desfăşurate! primi o explicaţie laconică de la 
un reprezentant al Judeţenei de partid. 

Răspunsul viza exact problema cooperării cu forţele 
Inspectoratului de Interne, în scopul aşa numit al prevenirii 
tulburării liniştii şi ordinii publice, acţiune pe care o considera o 
activitate ce încălca regulamentele militare, deci nu aparţinea 
armatei. 

– În acest caz, refuz să particip, deleg în schimb pe 
căpitanul aici de faţă, să mă reprezinte! Mai vreau să raportez, că 
nu mă subordonez pe plan local nimănui, ordinele le primesc de 
la Comandamentul Infanteriei şi Tancurilor, iar efectivele în acest 
moment nu au instruirea necesară! Spuse Plavăţ cu precizia 
caracteristică unui militar. 

– Cum vă permiteţi să vorbiţi aşa, nu aveţi dreptate! Cred 
că vreţi să vă eschivaţi de la răspundere! spuse unul dintre 
activiştii de partid. Ofiţerul, afişând un aer dispreţuitor, se 
întoarse cu faţa la căpitan şi, cu emfază, îi vorbi: 
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– Îţi dau ordin să nu divulgi efectivele reale şi existentul în 
tehnică şi mijloace de transport, să foloseşti date false, fără a 
depăşi un sfert din cifre! După aceste cuvinte, părăsi încăperea, 
lăsând în sufletele celorlalte cadre o adâncă nelinişte. Unii se 
întrebau cum să procedeze, la rândul lor, pentru a scăpa de sarcina 
ingrată care urma să le fie dată. 

 
În jurul orei 11:00 soseşte în Arad, venind din Timişoara, 

general-locotenentul Puşcaş, Şeful Consiliului Politic Superior al 
Armatei, întâmpinat de doamna Gunar, Prim-secretar a 
Comitetului judeţean de partid, şi Comandanţii unităţilor militare 
din judeţ. 

Colonelul Celac, Şef Secţie la Ministerul Apărării 
Naţionale, precum şi maiorul Bălan, „ rotit” de la Iaşi la Oradea, îl 
însoţeau pe Puşcaş şi, pe timpul zborului, acesta din urmă a stat 
de vorbă cu noul Şef de Stat Major de la Oradea, chestionându-l, 
în principal cu scopul de a-l cunoaşte mai bine şi a concluziona 
dacă se poate avea încredere în acesta. Cadrele din Cetate s-au 
adunat în Sala tactică, fiind o activitate care implica numai 
militarii. Generalul Puşcaş a prezentat o expunere în care a 
afirmat că „ ...ungurii au pătruns în ţară, la Timişoara cadavre de 
militari plutesc pe Bega, mişună agenturile străine!” Apoi a 
prezentat un document de la o ambasadă, din care ar rezulta că 
ungurii vor să cucerească Ardealul. Din rândul Comandanţilor de 
unităţi s-au ridicat voci nu tocmai favorabile unei eventuale 
atitudini din partea armatei asemănătoare cu cea de la Timişoara, 
la începutul mişcărilor de stradă. S-au pus întrebări incomode 
vizând drepturile şi obligaţiile militarilor de a interveni prin forţă 
împotriva acestora. Deşi părerea lui Puşcaş despre cursul 
evenimentelor era de mai mult timp formată, îl sfătuise pe fratele 
său, Tăbăcescu, în acest sens şi îi propusese să predea puterea 
statului unei alte persoane, îi era imposibil să acţioneze. Cadrelor 
li se părea că trăiesc un vis urât, se temeau tocmai de 
încăpăţânarea celor din conducerea de la vârf a partidului, care, de 
teamă, dar mai ales, de grija de a nu-şi pierde privilegiile, erau 
capabili să acţioneze ca prin anii „cincizeci” , lăsând deoparte 
orice sentiment de omenie, dreptate şi adevăr. Cu gândul fugar 
spre anii copilăriei, acolo la Baia Mare, Săcel rememorează unul 
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din multele seri, când naşul de botez, împreună cu tatăl său, 
ascultau postul de radio „Europa Liberă”, iar copiii trăgeau cu 
urechea din camera alăturată. Acele ştiri , împreună cu cele 
discutate chiar între copii în şoaptă, la joacă sau la şcoală, au dus 
la înţelegerea pericolului venit dinspre cei numiţi securişti, care 
puteau sub acoperirea legii, să-l ridice pe oricare de acasă, la miez 
de noapte şi despre unii se vorbea că nu s-au mai întors niciodată 
la casele lor. Lăsând deoparte amintirile, reveni la situaţia din acel 
moment, cutremurându-se, cu spaima în suflet, că istoria avea 
toate condiţiile să se repete, sub altă formă, dar cu acelaşi rezultat. 
În final, au luat cuvântul unii dedicaţi „cauzei”, iar imediat după 
epuizarea subiectului, Puşcaş a făcut o vizită în Comandament, 
trecând şi pe la Biroul Organizare-Mobilizare, unde au fost 
chemaţi maiorii Meterez, Horga, Săcel şi căpitanul Asan, care au 
fost intrigaţi de această preocupare a partidului pentru 
compartimentul ce, prin natura sa, aducea la nevoie rezerviştii în 
scopul completării unei noi unităţi. Poate intenţiona să întărească 
ideea pericolului de la frontieră, despre care nu a reuşit să 
convingă pe nimeni acolo în sală. Apoi, cu măsuri speciale de 
securitate, a fost dus direct la aeroport, fără a mai opri undeva, în 
drumul său spre Divizia de la Oradea, apoi la Armata de la Cluj. 
Cu toate eforturile partidului unic, comandanţii militari au rămas 
nelămuriţi, aceştia cunoscând situaţia de la frontieră, de unde nu 
erau motive de îngrijorare, dar tulburările la Timişoara continuau. 

 
Imediat după ora prânzului, militarii sunt informaţi despre 

declararea Timişoarei drept „Oraş liber de Comunism” şi ordinul 
de retragere a armatei în cazărmi. 

– Puterea ideilor a învins! Spuse, cu vocea aproape gâtuită 
şi pumnii strânşi, unul dintre cei din Grupa Operativă. Se bucura 
din toată inima, având, totuşi, acea teamă inoculată de comunişti 
şi extrem de greu de înlăturat. Colegii prezenţi l-au privit cu 
sentimente contradictorii, nu erau convinşi că a sosit momentul 
eliberării definitive de frică. 

– Şi asta pentru că tinerii nu au mai răbdat...! spuse maiorul 
Săcel, aducându-şi aminte de afirmaţia unuia dintre corifeii Marii 
Uniri „ ...iar pentru cei mai tineri este foarte trebuincios a cunoaşte 
ei bine trecutul”. Şi, făcând legătura cu prezentul, s-a gândit că 
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trebuia să existe vreo legătură transmisă din generaţie în generaţie 
pentru acel vânt al schimbării. Şi a mulţumit CERULUI! 

Lumi şi crepusculul 

Tinerii Aradului au ales un mod subtil de manifestare, 
trecând prin pieţe şi pe străzi într-o tăcere adâncă, parcă 
neîndrăznind să tulbure organele de ordine. La acţiune au 
participat, fragmentat, liceeni, grupurile formându-se după 
preferinţe şi prietenii în cadrul claselor şi şcolii, reuşind, prin 
atitudine, să atragă atenţia populaţiei aflate în trecere. 

– Sunt convinsă de impactul „marşului tăcerii” ! spuse plină 
de încredere Luminiţa, păşind alături de unul dintre colegii faţă de 
care avea o mai veche simpatie, flirtaseră cândva. 

– Ştiu şi eu?!, am ceva îndoieli...! mormăi ca pentru sine 
colegul, ferindu-se s-o contrazică direct. Nu se temea, poate chiar 
se credea îndreptăţit să fie urmat de colegi într-o eventuală 
împotrivire faţă de oricine i-ar provoca, îi surâdea ideea de lider, 
dar dorinţa de a o proteja pe Lumi avea cea mai mare greutate în 
mintea lui, aşa că, devenise precaut. Au ajuns la un moment dat în 
preajma Consiliului, pe trotuarul de vis a vis, unde lumea, 
curioasă, se oprea ici-colo întrebându-se ce pregătiri se făceau. 

Un grup de la Orologerie se apropia dinspre Podgoria cu 
gândul de a se interesa despre situaţia din centrul oraşului şi Alex 
a descoperit-o pe Lumi la numai câţiva paşi de faţada clădirii 
Băncii, în mijlocul grupului de tineri. 

A privit-o curios, aşteptând să fie văzut şi când privirile li 
s-au încrucişat, fata a părăsit grupul colegilor, alergând câţiva paşi 
spre el. S-au apropiat unul de celălalt, având grijă ca în ultimul 
moment să tempereze euforia reîntâlnirii, amândoi jenaţi de 
privirile din jur. 

– Ce bine că ne-am întâlnit! şopti cu răsuflarea tăiată Lumi, 
cu ochii sclipindu-i spre Alex. 

– Vii cu noi? speră Alex, privind la colegii ei de liceu. Nu 
era deloc surprins de ceea ce a văzut şi niciun sentiment de 
gelozie. Era sigur de sentimentele lui şi spera că, la rândul ei, îl 
iubeşte la fel de mult. Apoi simţi un ghimpe în inimă, un 
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sentiment de îndoială i se cuibări în suflet, era posibil ca lucrurile 
să fie cu totul altfel şi nu era cinstit să aibă pretenţia că fata este a 
lui, doar pentru că s-au iubit atunci fără oprelişti, s-a gândit Alex. 
Apoi, schimbă firul gândurilor, negând uşor din cap şi privind-o 
pe Lumi, brusc plin de încredere. Genele ei nu prea lungi, dar 
frumos arcuite, se zbăteau des, iar Alex simţi un val de emoţie în 
coşul pieptului şi inspiră adânc, cu un zâmbet fericit pe buze. 

– La ce te gândeşti? întrebă fata vioaie, dând la rândul ei 
din cap întrebător. Ignorase întrebarea lui, întărind acel răspuns 
care n-a fost dat, dar s-a subînţeles. 

– Crezi că mai ştiu? o dădu pe glumă Alex. Fata cu chipul 
luminos în crepusculul zilei, îi zâmbi şi îl luă de braţ, sprijinindu-
şi toată greutatea corpului pe el. 

– Mie-mi convine! îi şopti, simţind o oarecare nesiguranţă 
în vocea lui, dar trecu peste asta, privindu-l tandru. Învăţase de la 
mama ei că sunt situaţii în viaţă când lucrurile nespuse sunt mai 
valoroase, iar un zâmbet sincer, mai valoros ca aurul. 

– Când e bine, e bine, respiră relaxat Alex, simţind că este 
cineva, având o asemenea fată în preajma lui. 

– Aş folosi mai degrabă OK, că tot sperăm noi la 
schimbări, spuse Lumi, folosind acel cuvânt din filmele străine 
văzute pe şest acasă, într-un cadru restrâns. 

Timpul era înaintat şi după părerea colegilor lui Alex, a 
doua zi ar fi fost perfect să revină cât mai devreme în piaţa 
Consiliului. 

– Vom pleca din fabrică, avem nevoie de cineva cu 
experienţă pentru asta! 

– Vă aştept în zonă! punctă Luminiţa, cu gândul de a pleca 
foarte devreme de acasă, imediat după telefonul de verificare din 
partea tatălui, apoi, agăţată de Alexul ei, plecă în pas săltat spre 
casă. 

 
Nu s-au grăbit să ajungă, Lumi având de un timp ideea că 

preocupările părinţilor vizau în special îndeplinirea sarcinilor de 
serviciu, aşa că nu o vor bate la cap. Dacă până atunci fata bănuia 
doar că mama este angrenată în lucruri ce trebuiau ascunse de 
ochii celor din jur, acum a ajuns la concluzia clară că aceasta este 



137 

implicată, alături de tatăl ei, dacă nu cumva angajată cu normă 
întreagă, în structurile din cine ştie ce instituţie. 

– Vino la mine, cred că ai mei nu sunt acasă! lansă 
Luminiţa invitaţia. 

– Oare se cade aşa curând?! 
Lumi nu a răspuns, grăbindu-se să ajungă la apartamentul 

ei, brusc simţind că ceva a tulburat-o. Uşa era descuiată, a împins-
o şi surpriza a fost aşa de mare, încât ţipătul ce i-a ieşit pe gură s-
a transformat într-un horcăit lugubru. Alex, fiind înapoia ei, nu 
vedea scena care a îngrozit-o pe Lumi, a reuşit s-o prindă în braţe 
pentru că aceasta şi-a pierdut cunoștința. 

În hol era întins pe spate tatăl fetei, într-o baltă de sânge şi 
respira greu, privind dezorientat în tavan. 

Alex se afla într-o situaţie imposibilă, nu ştia de cine să se 
ocupe întâi. Din reflex, observând pe cuier un halat de casă 
flauşat, îl smulse de acolo şi-l presă pe umărul plin de sânge al lui 
Nicu, în acelaşi timp ţinând-o pe braţul drept pe Lumi, care 
începuse să-şi revină.  

– Trăieşte? întrebă cu glas pierit fata, ridicându-se în şezut. 
– Da, stai să văd unde a fost rănit! Alex l-a întors pe Nicu 

şi a descoperit o rană deasupra omoplatului stâng, părea o tăietură 
de cuţit care ţintise probabil jugulara, dar deviind datorită 
musculaturii, ce s-a încordat în momentul atacului. Cum n-a mai 
văzut alte răni, a tras concluzia că situaţia nu este atât de gravă. 

– Are o singură rană ca de înjunghiere, dar nu mai 
sângerează aşa abundent! o linişti pe Lumi, în timp ce încerca să 
ceară ajutor, însă telefonul era mut, iar în gândul lui s-a conturat 
ideea unui complot împotriva familiei, dată fiind apartenenţa la 
Ministerul de Interne, sau era posibilă şi o încercare de jaf, 
nefinalizată datorită apariţiei vreunui vecin în scara blocului.  

– Nu merge telefonul? 
– Fug până la taxiuri, ai grijă de el...! spuse Alex, în timp 

ce ieşea alergând. 
Lumi a închis uşa, aducând din bucătărie un vas cu apă şi 

un prosop curat, încercând să spele sângele din jurul rănii. 
Privea pierdută spre tatăl ei, cu gândurile vraişte, încă nu 

înţelegea în ce pericol a fost acesta, mintea parcă se blocase din 
momentul în care l-a văzut plin de sânge. A apărut Alex şi 
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împreună cu şoferul de taxi l-au ridicat pe Nicu, mai mult 
târându-l pe trepte, acesta nemaiputându-se ţine pe picioare. Când 
să-l urce în maşină, a apărut mama fetei, care a preluat imediat 
iniţiativa. 

– Voi rămâneţi acasă, ai grijă de fata mea! spuse pe un ton 
liniştit, uitându-se spre Alex, simţea că poate avea încredere în el. 

– Vă aşteptăm... nu plec până nu veniţi!  
Cât au rămas singuri au trăit cele mai ciudate sentimente. 

Au stat întinşi unul lângă altul pe canapeaua din sufragerie, având 
grijă să nu se atingă deloc, stând încordaţi, dar aşteptând cel mai 
mic gest de tandreţe, apoi fiecare simţind că, din respect pentru 
situaţia ivită, nu era nici locul, nici momentul de dragoste, cu 
toate că numai la asta se gândeau, totuşi, considerau inadmisibil 
aşa ceva. Dar şoapta inimii lor depăşea toate barierele impuse de 
minte şi, cu atât mai mult, un ce inexplicabil ridica parcă din 
interior un val de dorinţi mistuitoare, tinereţea lor ţipa din 
răsputeri, jinduind la iubire. Şi atunci se strânseră în braţe, ea 
încolăcindu-şi picioarele în jurul taliei lui, el răsucindu-se peste 
trupul fierbinte al fetei, într-o mişcare frenetică. Lumi se ruşină să 
o facă cu lumina aprinsă, şoptindu-i asta la ureche. Alex, în 
schimb, nu avea de gând să piardă ceva din dulceaţa momentului, 
aşa că se ridică, având-o în braţe şi, ajungând la întrerupător, o 
sprijini cu spatele de perete, reuşind îndepărtarea singurului 
obstacol, minuscul, pătrunzând-o cu o trufie demnă de un 
matador. Lumi nu a mai obiectat nicio clipă că ar fi deranjat-o 
lumina, dimpotrivă, trăirile ei au fost potenţate la vederea 
mişcărilor însetate de dragoste ale partenerului iubit. S-a acţionat 
în cele din urmă întrerupătorul, dar abia la sfârşit, pentru a păstra 
o aparenţă de intimitate, ceea ce l-a făcut pe Alex să-şi exprime 
regretul. 

– Am pierdut cel mai frumos vis al meu! 
– Ce vrei să spui? întrebă Lumi ironică, privindu-l pe Alex 

cu sprâncenele ridicate. 
– Acela de a admira trupul iubitei în toată gingăşia 

goliciunii ei! Şi nu este prima oară! Alex se întrerupse din visare, 
tocmai auzise soneria. 

Când mama fetei a apărut, lipsise numai două ore, i-a privit 
pe cei doi, intuind, după semnele ştiute doar de o mamă, că ceva 
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s-a întâmplat, dar spera că a fost ceva fără urmări. Şi ca să fie 
sinceră cu propriile experienţe de viaţă, accepta o asemenea 
situaţie, chiar o considera binevenită. Fata ei, îi trecu prin minte, 
era într-o etapă a adolescenţei marcată de o uşoară tendinţă rebelă 
şi un echilibru era necesar. Imediat se trezi din analiza situaţiei 
unicului ei copil şi îndoiala o cuprinse. Dacă o pândeşte, totuşi, 
vreun pericol, nu va şti niciodată cât de profund se va implica şi 
cum va reacţiona aceasta la o eventuală rupere a relaţiei. Ştiind că 
dacă relaţia lor a evoluat, nu-i rămâne altceva de făcut decât să 
accepte ce i se oferă, iar comportarea ei să fie una blândă faţă de 
situaţie, pentru a nu pierde încrederea fiicei, doar aşa îi putea fi 
aproape pentru a o sfătui. Întoarse capul spre cei doi, observând 
cum evită să se privească, ceea ce era un semn bun, după părerea 
ei. Cei doi tineri, aflând că totul este în regulă cu Nicu şi că se va 
însănătoşi în scurt timp, se liniştiră.  

– Ziua de mâine este...! şi Alex s-a oprit când mama fetei a 
ieşit din bucătărie, voia doar s-o întrebe pe Lumi dacă se vor 
putea întâlni. 

– Merg la şcoală! spuse Lumi, făcând o uşoară strâmbătură. 
Voia, de fapt, să o facă pe mama ei să audă ceea ce-şi dorea şi 
spera ca prietenul ei să înţeleagă. 

– Eu lucrez! spuse Alex cu un ton teatral, lăsând de înţeles 
contrariul, apoi s-a îndreptat spre ieşire. 

– Mâine ies mai devreme...! ezită Lumi, cu gândul la 
întâlnire. 

Dorel şi ordinul primit 

Până după miezul zilei, Subunitatea Apărare Aeroport 
primeşte progresiv creşterea Stării de pregătire de luptă de la 
S.P.L.-1 la S.P.L.-3, de la eşalonul superior din Timişoara. La 
scurt timp, alarma se dovedeşte falsă sau doar un exerciţiu, 
revenindu-se la prima treaptă de pregătire de luptă, acest fapt 
repetându-se de mai multe ori după căderea întunericului. 

 
În partea a doua a zilei, maiorul Dorel a primit ordin ca 

după revenirea celor două plutoane de Gărzi la Consiliu să se 
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deplaseze cu ele la Aeroport, fără a i se preciza scopul precis, 
eventual să vadă ce este acolo. După o analiză temeinică şi 
calculând riscurile, a lăsat lucrurile să treneze, apoi a trimis 
autobuzele înapoi la UVA, astfel, acţiunea nu a mai avut loc. 
Primul gând l-a sfătuit pe Dorel să nu dea curs unui ordin dat, 
oricum, cu ezitări de către Conducerea gărzilor, având bănuiala că 
Aeroportul era sub presiunea sarcinilor rezultate din multiplele 
alarme false, iar subunitatea antitero, prin tradiţia inoculată 
demult, era deasupra tuturor şi „prietenia” cu armata sau gărzile 
nu se discuta în termeni corecţi. Nu va afla niciodată cât de multă 
dreptate avea. 

 
Şeful Pregătirii de luptă de la Divizia Oradea, colonelul 

Costin, transmite prin notă telefonică ordine privind întărirea 
pazei şi apărării cazărmii şi a punctelor izolate, verificarea 
funcţionării mijloacelor de transmisiuni, a tehnicii auto şi 
intensificarea instrucţiei de front. Părea o paranoia această 
preocupare continuă şi repetată obsesiv de eşalonul superior, dar, 
după părerea ofiţerilor din conducere, acest lucru se făcea pentru 
că acolo trupele erau pe hârtie sau la capătul firului telefonic, ceea 
ce îi făcea să se simtă oarecum inutili, majoritatea au fost la trupe 
nu demult şi simţeau nevoia să se implice real. Chiar Costin era în 
această situaţie şi, pe lângă notele telefonice cu care sufoca 
unităţile din teritoriu, cei de acolo erau nevoiţi să-i răspundă 
foarte des la întrebările insistente. 

 
Minar, maistru la Strungul, s-a prezentat la serviciu în ziua 

de miercuri, pentru tura de noapte şi, trecând prin curte, a 
observat că în întreprindere s-au luat măsuri de întărire a pazei cu 
membri ai Gărzilor patriotice, chiar şi în interiorul clădirii, în 
unele secţii. Cu câteva zile înainte de izbucnirea revoluţiei în 
Timişoara, în fabrică s-au desfăşurat, în principalele secţii , 
„aplicaţii ”cu cei de la Gărzile Patriotice. Abia atunci a înţeles că 
se putea face o analogie cu ceea ce s-a întâmplat la Timişoara, în 
zilele anterioare. 

Minar a luat legătura cu o serie de muncitori şi maiştrii pe 
care îi cunoştea mai bine şi avea încredere în ei, având grijă să nu 
fie descoperiţi de Securitate. Le-a sugerat să vină dimineaţă, după 
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ieşirea din schimb, pe culoarul secţiei pentru a se deplasa apoi 
spre centrul oraşului, la Consiliu Judeţean de Partid.  

 
Înscrisurile pe faţadele unor blocuri din cartierul Vlaicu au 

fost în acea noapte o preocupare a multora dintre oamenii sătui de 
regim şi revolta lor s-a manifestat din plin. Piciu a reuşit, ferit de 
privirile informatorilor, să înscrie pe blocul X6 din apropierea 
locuinţei sale, primele „ încercări” antităbăciste. În aceeaşi noapte, 
cu un drapel tricolor cu stema decupată şi având înscris cuvântul 
„LIBERTATE”, urmat de zvastică, apoi semnul de egalitate şi 
PCR, s-a pregătit pentru o nouă zi. 

 
Caracteristica zilei a fost dată de continuarea programului 

de pregătire de luptă şi politică în unităţile militare din întregul 
judeţ şi o vie activitate pe reţelele telefonice, accentuându-se 
evitarea ieşirii din cazarmă, precum şi întărirea măsurilor de 
siguranţă.  
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JOI, 21 DECEMBRIE  

Noaptea militarilor de la Interne 

Forţele miliţiei au acţionat, parte în sediul Inspectoratului, 
iar cele de intervenţie, la Consiliu. Anumite structuri de urmărire 
a elementelor devenite făţiş ostile regimului au avut ceva de furcă 
cu unele persoane din Arad. O altă parte a avut de la început o 
atitudine de empatie faţă de populaţie, dar şi saturaţia faţă de 
regim ajunsese la cote de nesuportat. În aceste condiţii , era 
normală apariţia divizării în interiorul Miliţiei şi Securităţii, deşi 
la început s-a crezut că nu pot fi alte păreri diferite de cele 
„oficiale” . Mulţi erau nevinovaţi în ce priveşte aderarea la vreuna 
din taberele pro sau contra, care invariabil se formaseră de un 
timp încoace, cu toate acestea, se conturau oarecum inconştient 
preferinţele. Se considera un lucru natural, gândea majoritatea 
cadrelor, să ţii la oamenii alături de care ai suferit şi pe care îi 
cunoşti de atâta timp. Pe de altă parte, nu se putea şti cum vor 
evolua lucrurile şi unde va fi atunci familia fiecăruia. 

 
Militarii din structurile Miliţiei şi cei de la Securitate, 

oameni căliţi prin instrucţia cu specific, condusă cu 
profesionalism de ofiţerii lor, majoritatea fiind „clădiţi” pe 
măsura „armei” pe care o deserveau, zgribuliţi de frig, se plimbau 
de colo-acolo, străduindu-se să-şi îndeplinească misiunea primită. 
Aveau în grijă paza şi apărarea Consiliului, precum şi latura pieţii 
dinspre Banca Naţională şi CEC, dar şi străzile dinspre Tribunal, 
care comunicau cu piaţa. Era o misiune de pază şi observare 
diferită de filaj sau alte procedee, semăna cu cea a armatei. 

Noaptea de miercuri spre joi a fost marcată de un frig ceva 
mai aspru decât în cele precedente. Unii, le vom spune militari, 
căutau câte un colţ mai ferit de vântul rece care pătrundea în oase, 
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acel frig umed la care pufoaicele, fie şi ajutate de o bluză 
chinezească sau altceva, nu reuşeau să facă faţă după atâtea 
ceasuri de stat afară. Noroc cu norii care, către ora patru a 
dimineţii, au aşternut o perdea protectoare pe bolta cerească, 
îmblânzind atmosfera. Se apropiau zorii, iar ici-acolo, câte o 
geană de lumină dădea cerului o culoare de un cenuşiu pal. Cu 
puţin înainte de a se crăpa de ziuă, aerul umed îngheţase pe 
copaci şi pe asfaltul care primise o culoare alb-murdară, pe 
obiectele din jur şi sclipea în mii de reflexe. Celor din piaţă li se 
închideau involuntar ochii, obosiţi de orele nedormite şi de 
tremuratul continuu, care i-a însoţit, fără excepţie, toată noaptea. 
Se auzeau murmure de nemulţumire şi înjurături fără adresă, iar 
fumul gros al ţigărilor de proastă calitate masca licărul jarului. În 
răstimpuri, câte o voce răguşită care se voia răstită, se auzea 
anemic. 

– Stingeţi ţigările alea! Niciunul nu avea habar dacă cel în 
cauză o spunea cu convingere sau din lipsa unei preocupări, 
oricum nu avea niciun efect. Apoi se lăsa din nou liniştea. 

– Ce vrea şi ăsta, nu vede că ard toate becurile? spuse altul 
mai mult pentru el, apoi ascunse ţigara sub mâneca anemică a 
combinezonului.  

Visul lui Săcel 

În unităţile militare din garnizoană se menţin măsurile 
ordonate în data de 18 decembrie referitoare la regimul de „ luptă” 
pentru subunităţi şi serviciul de gardă. Garda unităţii Cetate 
devenise cel mai greu serviciu, fie el de zi sau de noapte, 
santinelele, obosite peste măsură, aveau, totuşi, atenţia încordată, 
în primul rând de o teamă indusă de cele auzite despre Timişoara 
şi veştile neclare despre „huliganii” care incitau populaţia la 
neascultare. În cursul nopţilor trecute controalele executate la 
posturi s-au înmulţit, astfel că, din oră în oră, apărea câte un ofiţer 
din Grupa Operativă sau din serviciul de zi, punând la încercare 
vigilenţa celor aflaţi în posturi. Acea noapte a fost una dintre cele 
mai ciudate, pentru faptul că era o linişte nefirească. În oraş totul 
părea în limitele normalităţii, luminile erau cele cunoscute din 
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nopţile precedente, santinelele se foiau privind cu teamă în urma 
lor, în timp ce patrulau. După controlul gărzii executat de Săcel, 
acesta, doborât de oboseală şi profitând de liniştea coborâtă 
asupra oraşului, se întinse îmbrăcat pe patul său, trăgând un pui 
de somn. Atât de mult l-a preocupat venirea lui Puşcaş în 
garnizoană, dar, mai mult, atitudinea acestuia, încât adormi 
încercând să-l alunge din gând. A dormit cel mult o oră, acel timp 
scurt fiind un adevărat coşmar. Era foarte preocupat să-l uite pe 
Puşcaş şi visă despre o dorinţă a sa mai veche, pe care o dorea 
materializată cândva. Se făcea că, mergând pe bulevard, prin 
dreptul bisericii catolice, este oprit de un tânăr şi o tânără, 
studenţi, aşa s-au prezentat, care îl întreabă dacă doreşte să 
semneze pentru susţinerea ideii de înlăturare a comuniştilor de la 
conducerea ţării, dacă-şi aminteşte corect, era vorba parcă de 
punctul 8 al unui document de la Timişoara, un fel de 
proclamaţie. Entuziasmat, a cerut să semneze imediat şi a întrebat 
câţi semnaseră până atunci. Din păcate, s-a trezit şi nu a mai aflat 
răspunsul, văzuse doar că erau multe semnături, dar nu a uitat 
teama care l-a însoţit mereu, întrebându-se dacă faptul că era 
îmbrăcat militar nu putea să-l afecteze. Îşi punea problema dacă 
nu cumva l-a văzut cineva, liniştindu-se că nu interesa pe nimeni 
acel aspect. Apoi şi-a dat seama că trecuse prin acel sentiment de 
teamă inoculat de comunişti, care l-a însoţit mereu în viaţă, deşi i 
se opunea cu vehemenţă, cu orice ocazie. Mai ştia că a primit 
răspunsul la preocupările sale de viitor, poate că va reuşi în 
realitate să semneze cândva, acolo în acel caiet studenţesc şi 
atunci va dispărea definitiv frica. 

 
Unitatea lui Aristică din Gai era ţinută în şah, acesta dând 

curs presiunilor din partea Diviziei, mai ales a Comandantului 
acesteia. Controlul posturilor de santinelă devenise îndeletnicirea 
cea mai importantă a ofiţerilor din Comanda unităţii, se ajunsese 
la un moment dat la situaţia în care abia sosea unul din control şi 
fără pauză ieşea pe uşa comandamentului celălalt. 
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Pregătirea tinerilor pentru ieşire în stradă 

Joi dimineaţa în jurul orei şase, unele veşti îngrijorătoare 
continuau să ajungă pe diferite căi la urechile celor interesaţi. Astfel, 
Marian, strungar la Vagoane, a primit un telefon de la cumnatul său, 
militar în subunitatea de pază a Aeroportului din Arad. 

– Traiane, să ştii că nu pot veni acasă, suntem consemnaţi 
să nu părăsim obiectivul până la noi ordine! 

– Am discutat cu unii despre situaţia din oraş, se bănuieşte 
că lucrurile vor fi ca la Timişoara! 

– Da, măi, asta vreau să-ţi spun, să nu te duci în faţă..., 
deoarece s-a dat ordin să se tragă în cei care vor manifesta 
împotriva regimului! 

Tocmai când Marian a vrut să mai întrebe ceva, brusc, s-a 
întrerupt convorbirea. Atunci a încercat să apeleze el Aeroportul, 
dar telefonul nu mai avea ton, astfel, a renunţat, bănuind că discuţia 
a fost ascultată. Pentru a vedea la faţa locului ce se întâmplă, 
Marian îi anunţă pe ai săi că iese puţin pentru a cumpăra o pâine, 
acesta fiind doar un motiv pentru a-i lini şti. La fel de matinali, mai 
tinerii muncitori au început să se îndrepte spre locurile de întâlnire, 
de unde plecau de obicei la muncă. Erau neliniştiţi şi se temeau ca 
nu cumva cele întâmplate cu o zi înainte să se fi stins din varii 
motive şi, în acest caz, speranţele lor să se prăbuşească. 

 
Mona s-a hotărât în acea zi de joi să facă muncă de 

lămurire cu muncitorii de la UTA, pentru a-i convinge să se 
alăture timişorenilor. Ştia că la Vagoane acţiunile forţelor de 
represiune erau mai bine conturate, aceştia acţionau cu siguranţa 
celor convinşi că regimul nu va ceda, motiv care a dus la folosirea 
unor mijloace de constrângere, printre care închiderea cu lacăte 
grele a porţilor şi supravegherea pe faţă, fără reţineri a angajaţilor 
fabricii. În schimb, la UTA faptele au un curs diferit, Mona având 
o altă viziune privind rolul muncitorilor şi a liderilor acestora. 
Astfel, îşi exprimă părerea în faţa celor doi muncitori, alături de 
care ţinea pasul spre UTA, la locul de muncă. 

– Porţile sunt încuiate, dar am auzit că în interior s-a format 
un nucleu de persoane care doresc să se alăture muncitorilor din 
stradă! spuse laboranta. 
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– Să nu fie vreo manevră a securistului de acolo...! 
răspunse, ca pentru sine, unul dintre însoţitori. 

Fără a răspunde, ea reia în gând o situaţie petrecută de 
curând, o discuţie începută şi nefinalizată la vremea respectivă. 
Atunci vorbise cu directorul şi cu Secretarul de partid, fiind de faţă 
o persoană îmbrăcată în civil, care purta la şold o armă. Solicitarea 
ei a fost să nu se împotrivească niciunul alăturării muncitorilor din 
UTA la cauza comună cu cei de la Orologerie şi Strungul. Nucleul, 
format cu acea ocazie, s-a remarcat prin fermitatea demersului, 
având ca urmare succesul scontat de către muncitori. 

 
Sugestia maistrului Şargu, de la Strungul, făcută cu o seară 

înainte, imediat după intrarea în tura de noapte, ca cei ce vor ieşi 
din schimb dimineaţa, să se deplaseze la Consiliul Judeţean de 
Partid nu a avut prea mare ecou. Dimineaţa au venit la întâlnirea 
proiectată doar doi muncitori, fraţii gemeni Gonar. 

 
În dimineaţa de 21 a sosirii la servici la „Casa Albă” , Piciu 

a aflat că în faţă la „Strungul” s-au adunat mai mulţi oameni, care 
spuneau că doresc să iasă în stradă, motiv pentru care directorul a 
solicitat predarea legitimaţiilor de fabrică. Acesta a plecat imediat 
să aducă drapelul fără stemă de acasă şi, după adunarea în jurul 
său a unor vecini, le-a spus despre cele ce s-au întâmplat, 
strigându-le din mersul bicicletei şi agitând drapelul: 

– A începuuut...! 
– Da, daaa! strigau aprobator unii din cei de faţă, 

entuziasmaţi, majoritatea însă au privit cu reţinere şi teamă 
întreaga scenă. Dintre aceştia, mare parte se vor lăsa duşi de val, 
alăturându-se oportuniştilor plini de carismă, care de acum se 
considerau datori să ducă mai departe acţiunile la care se 
angajaseră, aveau un bun simţ al exemplului personal. 

 
Celia sosise în Arad după o absenţă de aproape 24 de ore. 

A ajuns după miezul nopţii.  S-a dus mai devreme la servici, la 
biroul de copiat acte, şi nu după mult timp s-au prezentat la ea doi 
mili ţieni, foarte agitaţi. 

– Vă rog să asiguraţi maşinile de scris şi închideţi cât mai 
repede biroul, nu mai este timp de pierdut! spuse unul dintre ei. 
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Maşinile de scris aveau pe atunci un regim special, secret, şi 
trebuiau protejate cumva. 

– Dar ce se întâmplă? întrebă ea cu prefăcută mirare, 
aştepta să i se confirme cele auzite până atunci despre arădenii 
care se pregăteau să iasă în stradă. 

– Nu vă putem spune decât că în Arad se întâmplă ceva! 
încheie oarecum derutat subofiţerul. 

Celia a considerat că acasă nu avea ce face, ea dorea să 
vadă ce se întâmplă pe stradă. Pregătindu-se de plecare, se 
trezeşte pe cap cu administratorul clădirii, care, printre plânsete şi 
înspăimântat, încearcă să prezinte grozăvia văzută. 

– În oraş este plin de blindate... se pregătesc să tragă în 
oameni... este mare pericol...! În acel moment tensionat, lăsând 
biroul deschis, fără a se mai gândi la ea, iese pe bulevard şi află în 
scurt timp cine sunt cei care au venit să manifesteze. Când aude 
printre alte fabrici şi despre ieşirea celor de la Orologerie, unde 
momentan soţul ei nu era prezent, deşi lucra acolo, îşi dă seama 
că sunt colegii soţului, tinerii lor prieteni, cu care ieşeau la 
distracţie împreună. După scurt timp, se înapoiază la birou, 
închide şi pleacă spre Podgoria. 

 
Preotul Popas răspundea, din partea Protopopiatului Arad, 

de problemele de misiune pe linia întăririi credinţei ortodoxe în 
judeţ. Tocmai sosise de la Şofronea în acea zi de joi şi, ajungând 
în imediata apropiere a pieţii Consiliului, a constatat că era lume 
adunată. Se oprise pe strada Horea, în dreptul magazinului cu apă 
minerală, chiar lângă TAB-ul aflat acolo, urmărea evenimentele 
ce se petreceau, privea doar şi a înţeles foarte clar că lucrurile se 
vor înrăutăţi. În aerul rece al dimineţii starea de tensiune era în 
creştere, plutea pe deasupra mulţimii  şi a curioşilor care abia 
sosiseră de pe la casele lor, dar şi a militarilor obosiţi de peste 
noapte. Deocamdată, se gândea preocupat preotul, nu-i putea 
numi manifestanţi, se postaseră mai mult pe trotuarul opus pieţii, 
pe partea Băncii şi CEC-ului, privind curioşi, dar preocuparea lor 
se limita doar la atât, deşi aşteptau să se întâmple ceva, nu 
îndrăzneau mai mult. 



148 

Teama lui Săcel. Ce mică este lumea. 
Alex şi Luminiţa 

Cu faţa spre mulţimea adunată pe trotuarul de lângă CEC, 
îmbrăcat în ţinută militară, cu nelipsita bluză de vânt moştenită de 
la Vânătorii de Munte, stătea de vorbă cu cineva din mulţime, 
Săcel. A fost trimis de către căpitanul Meterez, care ţinea locul la 
comandă, ca reprezentant al Comandamentului, dar, având în 
vedere şi experienţa ca fost Şef al Cercetării, cu scopul de a sonda 
starea de spirit a manifestanţilor şi militarilor, precum şi relaţia 
dintre aceştia. 

– Nu vă luaţi arma! Şi mergeţi fără centură! 
– Am înţeles! Par mai „paşnic”, se trezi Săcel că spune, 

dorind să-şi explice motivaţia acestei precizări. 
– Nu de alta, dar să nu atrageţi atenţia, veni explicaţia 

lămuritoare. 
S-a bucurat de misiunea primită, fiind sigur că poate 

rezolva şi o problemă de familie care l-a preocupat din momentul 
când fiicele sale nu mai răspundeau la telefonul de acasă. 
Coincidenţa a făcut să fie chemat şi de un vecin al său, ca urmare 
a rugăminţii maiorului din ziua anterioară de a-l anunţa în cazul 
că le va vedea acolo pe fetele sale. Nu le-a găsit pe fete şi 
gândindu-se că, în cele din urmă, nu ar fi reuşit să le impună ceva 
acestora pentru că „aşchia nu sare departe de trunchi” , le-a dorit 
un gând bun, încercând să se împace cu soarta ce se contura acelei 
generaţii tinere. 

– Nu m-am îndoit nicio clipă de interesul fetelor mele cu 
privire la frământările din aceste zile! continuă Săcel discuţia cu 
grupul de oameni care auziseră despre preocuparea maiorului. 
Acesta folosea motivul că le căuta pe fetele sale ca mijloc de a 
„ intra” în mintea manifestanţilor pentru a cunoaşte preocupările 
lor şi de a răspunde ca reprezentant al Cetăţii la întrebările 
acestora privitoare la intenţiile armatei într-o eventuală răbufnire 
de nemulţumire a populaţiei Aradului.  

– Nu vă este teamă că ar putea fi arestate? 
– Sau, ştiu eu, poate şi mai rău! încercă cineva să scoată de 

la Săcel mai multe. Persoana îl cunoştea pe maior de la cursurile 
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anuale de Pregătirea Rezerviştilor fără Scoatere din Producţie. Era 
din Pecica. 

– Sunt convins de loialitatea multor ofiţeri faţă de 
populaţie, motiv suficient de a fi încrezător! Acesta era scopul lui, 
de a-i lini şti pe oameni. 

– Dar Şefii? tatonă mai profund rezervistul, aşteptând cu 
răsuflarea tăiată răspunsul. Ştia că cere prea mult pentru că niciun 
om nu putea vorbi în numele Şefilor, asumându-şi răspunderea. Şi 
apoi nu intenţiona să creeze loc unora de a se manifesta prea liber, 
credea că este potrivită o atitudine mai circumspectă. 

– Pot doar să sper! răspunse Săcel, fără a face precizări. Şi 
pentru el părea o şaradă în condiţiile bârfelor la adresa 
Batalioanelor aflate la Timişoara. Se întreba, în sine, cât adevăr şi 
câtă minciună putea fi în acţiunile armatei din Arad acolo, pentru 
că de un lucru era sigur, Murad nu era omul în stare de represalii 
împotriva nevinovaţilor. 

 
Luminiţa o luase pe jos şi se îndrepta spre şcoală, când, la 

un moment dat, a avut impresia că în aerul dimineţii se insinua un 
foşnet nedefinit, ca de frunze mişcate de vânt. Era ceva ce-i 
crease un sentiment inexplicabil de nelinişte, care a determinat-o 
să-şi schimbe gândurile, luând-o spre centrul oraşului. Lega acea 
agitaţie interioară de pericolele ce-l puteau pândi pe Alex, poate 
că nu a înţeles mesajul mai mult mimat al acestuia din seara 
anterioară şi cumva, telepatic, a primit un semnal. De fapt, din 
prima clipă s-a gândit că o va face, cu toate sforţările de a nu se 
gândi la acea variantă, invariabil era cu gândul la Alex. A ajuns la 
Podgoria, unde nu a observat ceva deosebit, lumea se îndrepta 
grăbită spre locurile de muncă, dar continuând să meargă spre 
centru, i s-a părut că pietonii nu urmăreau să ajungă la serviciu, 
aveau un alt ritm, ceva mai lent, şi parcă erau preocupaţi de ceva, 
vorbeau aproape în şoaptă, privind în jur. A hotărât să continue 
drumul spre Consiliu, în speranţa că în scurt timp se va întâlni cu 
iubitul ei. 

 
În rândul mulţimii de pe trotuar s-a produs o uşoară 

reaşezare la apariţia unei coloane de tineri venind dinspre strada 
Crişan. Săcel căută cu privirea în acea direcţie în speranţa că le va 
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vedea pe fetele sale, în schimb vede o elevă de liceu a cărei 
fizionomie îl uluieşte, pentru că semăna perfect cu una din 
tinerele fete instruite de el prin 1973 la Centrul de Instrucţie 
Făgăraş, pe vremea când era locotenent-major. Fulgerător îşi 
aduse aminte de numele acelei aspirante la „haina militară” şi, 
bulversat, făcu un calcul ajungând să accepte ideea că liceana din 
faţa lui chiar putea să fie copilul Ioanei. Săcel îl cunoscuse pe 
colonelul Monacu de câţiva ani, erau prieteni de familie şi, pentru 
el, Ioana a fost dintotdeauna mezinul familiei acestuia, motiv 
pentru care a fost dată în plutonul de care răspundea locotenentul-
major de atunci. Între familiile celor doi ofiţeri fusese discutată o 
înţelegere mai veche în scopul obţinerii de către fata colonelului a 
buletinului de oraş reşedinţă de judeţ, pentru a fi admisă la 
examen la Şcoala de Ofiţeri de la Sibiu, aşa cum cerea legea 
atunci. Aşa că, fata a stat în gazdă la familia Săcel, fiind primită 
în spaţiul locativ al acesteia de la Timişoara. Cât de mică este 
lumea, îi trecu prin minte maiorului, şi cât de repede trece timpul, 
parcă era numai ieri. Apoi s-a gândit că, deşi ar fi dorit să o 
întrebe pe liceană dacă era fata Ioanei Monacu, nu se cădea acel 
lucru sub nicio formă. Şi lăsă nedumerirea pe mai târziu. Săcel a 
urmat în cei 16 ani trecuţi de la episodul cu Făgăraşul, după 
Academia Militară, un periplu prin garnizoanele Borşa, Bistriţa şi 
din nou Borşa şi, abia în 1985, a fost mutat la Arad, fără a mai 
ţine legătura cu Monacu şi familia acestuia, deşi auzise vag 
despre venirea la Arad a Ioanei, dar îi şi fugise din minte imediat. 

– Domnule maior, îl strigă cineva pe Săcel, era un alt 
rezervist care îl cunoştea pe ofiţer. Acesta se întoarse şi reveni la 
cei din faţa CEC-ului. 

– Sper că este de bun augur ce vreţi să-mi spuneţi, că, vezi 
Doamne, m-am întors din drum! o lungi maiorul, încercând să fie 
şugubăţ. Atitudinea făcea parte din arsenalul personal al acestuia 
şi, de cele mai multe ori, avea efectul scontat. 

– A, voiam să vă întreb dacă rămâneţi în piaţă cu cei din 
cordonul de militari sau...? Întrebarea nu părea să justifice 
întoarcerea maiorului din drum, dar cine ştie ce voiau să afle cei 
din mulţime şi nu puneau o întrebare directă de teama unora, 
necunoscuţi, care se insinuau către primele rânduri. Oricine îi 
vedea pe respectivii, avea impresia că se deosebesc prin ţinută şi 
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comportament de aşa zisul om de rând, aşa că, preferau să se 
ferească de ei. Săcel o observă pe liceană, urmată de colegii ei, 
apropiindu-se de primele rânduri pentru a auzi discuţia. 

– Ceva timp, da! răspunse Săcel în doi peri şi, cu ochii pe 
liceană, îi puse o întrebare mai mult decât directă. 

– Eşti fetiţa Ioanei Monacu?! Săcel nu cunoştea oprelişti 
când avea vreo nedumerire, aşa a învăţat el de la părinţi că este 
normal să procedeze în viaţă pentru a nu regreta mai târziu, 
pentru că spuneau ei, „nu te vei mai întâlni cu ceea ce soarta ţi-a 
scos în cale odată” . Fata îl privi surprins şi, foarte deschisă la 
rândul ei, răspunse cu o altă întrebare. 

– De unde o cunoaşteţi pe mama? Maiorul îşi aduse aminte 
că soţia lui, Elana, a pomenit, în treacăt, în urmă cu mulţi ani, 
despre naşterea primului copil al Ioanei, pe nume Luminiţa, dar 
totul s-a încheiat atunci, felicitările fiind trimise ca de la femeie la 
femeie. El era prea ocupat cu „armata” lui. 

– Acum ştiuuu, te cheamă Luminiţa! Lui Săcel i-a plăcut 
atunci foarte mult acel nume şi l-a legat de bucuria naşterii 
primului copil ca pe o speranţă, o lumină în hăţişul complicat al 
existenţei. A fost şi el surprins de ciudăţenia mecanismului 
gândirii umane, orice informaţie era stocată undeva, acolo, în 
materia cenuşie, nu se pierdea nimic, la unii ca urmare a dorinţei 
de a cunoaşte, la alţii, cum era cazul lui, datorită trăirilor 
sentimentale intense, găsea frumosul în tot ce mişca în jurul său. 
Şi nu uita. 

– Ce să-i spun mamei? 
– Transmite-i salutări de la prietenul de familie! Săcel mă 

numesc! Spune-i de Timişoara! 

Mândra tinereţe 

Grupul care a urmat-o pe Luminiţa se apropia de primul 
rând al mulţimii şi era compus mai ales din adolescenţi, elevi de 
liceu, cu un entuziasm debordant şi fericiţi pentru libertatea ce li 
se oferea pe tavă. Maiorul, cu sufletul plin, hotărî să se retragă în 
cazarmă, pentru că misiunea lui se încheia, iar datoria îl chema de 
urgenţă. Aşa că, le făcu rămas bun rezerviştilor plin de încredere, 



152 

fluturând mâinile. Sosind în Cetate, se duse entuziasmat glonţ la 
prietenul său Horga şi îi reaminti acestuia despre asemănarea 
frapantă a unei adolescente aflată acolo în faţa Consiliului, cu 
Ioana, fata colonelului Monacu, dar fără a menţiona prenumele 
fetei. Acesta, la rândul lui, îşi aduse aminte de plutonul său de 
Transmisiuni, acele fete tinere, complet nepregătite pentru viaţă, 
cu atât mai puţin pentru dura carieră militară, dar, după nume, îi 
trecu prin minte doar nepoata lui Maler, Ministrul Apărării. 
Nostalgia celor doi a fost una strictă şi rece, oftând, cu gândul la 
anii tinereţii , care s-au scurs atât de repede, dar, totuşi, după un 
tipic cunoscut. 

– Chiar aşa! Au trecut 16 ani? se miră Săcel, deşi făcuse 
acel calcul mai înainte. 

– Fiica mea a împlinit 13 ani, iar Ovidiu 4! constată 
nostalgic Horga, fără să pronunţe numele fetei, fiind mai reţinut 
de felul său. 

– Cea mare, Adelita, are 21 de ani, iar cea mică, Ligia, cu 
trei ani mai puţin, spuse, scoţându-şi cascheta, maiorul Săcel. 

– Mezinul l-am lăsat la Nădlac! Protejat de socrii! 
– Şi, totuşi, Jeni are emoţii! Apropo, tot la Spital lucrează? 
– Acolo, are parte tot de terorişti, dar parcă mai blânzi, că 

nu au arme! îi etichetă Horga pe bolnavii ce necesitau îngrijiri 
speciale. 

– Da, frumoase tinereţi! remarcă cu un zâmbet Săcel, dând 
din cap a regret, neluând în seamă răspunsul prietenului său, doar 
ştia despre ce vorbea. 

– Hai, la treabă! râse mânzeşte Horga cu intenţia de a 
depăşi cât mai repede momentul. 

Securitatea şi fenolftaleina 

La Spitalul Judeţean, în cabinetul Şefului de secţie, medicul 
primar Coran, sună telefonul. 

– Sunt căpitanul Palmă şi vă transmit din partea colonelului 
Şeran ordinul să luaţi măsuri imediate de predarea fenolftaleinei 
aflată în laboratorul spitalului! spuse dintr-o suflare ofiţerul, 
cunoscut, de altfel, de către medic. Era ofiţerul de legătură, care 
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răspundea de spital din partea securităţii, fiind subordonatul 
Şefului Securităţii din Arad. 

– Cantitatea de care dispune spitalul este extrem de mică, 
abia dacă ajunge pentru nevoile bolnavilor noştri!  

– Adunaţi întreaga cantitate ce se află în unităţile 
spitaliceşti ale judeţului! impuse cu fermitate Palmă.  

– Bine, dar pentru a evalua cantitatea necesară de substanţă 
trebuie să înţeleg cărui scop serveşte aceasta, se grăbi medicul să 
termine fraza, căci ştia, din experienţă, că i se va tăia curiozitatea. 

Mare i-a fost surpriza când, fără să se aştepte, ofiţerul intră 
în detalii şi fără ascunzişuri îi explică. 

– Este foarte clar, scopul este de a împrăştia manifestanţii! 
Coran a înţeles imediat pericolul folosirii fenolftaleniei în mod 
brutal, în doze necontrolate şi ceru din nou cantitatea solicitată. 

– Şeful cere o cantitate cu care se pot prepara 100 de 
kilograme de suc, cu efect laxativ suficient pentru împrăştierea 
manifestanţilor! spuse Palmă, lăsându-l pe doctor nedumerit 
asupra rezolvării problemei, unde şi ce cantitate de substanţă 
trebuia să ascundă, pentru că era hotărât în acest sens. 

– Până la ora 11:00 să daţi dispoziţie pentru evaluarea 
exactă a întregii cantităţi! Din spital în primul rând, încheie 
Palmă. 

Punctuali şi foarte interesaţi să afle răspunsul la cele cerute, 
la ora fixată apelează spitalul şi primesc cu totul altceva decât se 
aşteptau. 

– Deoarece este un produs provenit din import, nu am mai 
primit în ultimul timp niciun gram din această substanţă, spuse 
Coran vorbind de data aceasta personal cu colonelul Şeran. 

– Dacă lucrurile nu stau aşa cum aţi declarat, dacă în spital 
sau în altă parte din judeţ se va găsi fenolftaleină, veţi răspunde 
cu capul! 

– Puteţi veni să căutaţi în spital, dacă nu mă credeţi! plusă 
doctorul şi se pare că a fost crezut, căci nimeni nu a mai întrebat 
de fenolftaleină. În schimb, colonelul Şeran a insistat, cerând 
rezolvarea problemei cu manifestanţii, prin alte modalităţi. 

– Vă mai întreb dacă nu cumva aveţi în spital alte substanţe 
cu efect asupra sistemului nervos, care pot provoca, de exemplu, 
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somnolenţă? Doctorul deveni brusc atent, simţind pericolul de a fi 
manipulat. 

– Nu este nicio substanţă cu acţiune în domeniul neurologic 
sau psihiatric, cel puţin în laboratorul spitalului nostru! conchise 
acesta. 

Stresul a fost prezent din acea clipă în viaţa doctorului 
Coran, în special pentru familia sa. Pentru că vina lui a fost şi 
aceea de a omite, conştient de urmări, să caute la alte unităţi 
medicale din Arad sau din judeţ acea substanţă. Şi, la fel de grav a 
fost faptul că din cele 2 kilograme de fenolftaleină aflate în 
laboratorul spitalului, o parte a fost ascunsă şi alta a fost aruncată. 
S-a făcut o apreciere asupra cantităţii ce trebuia ascunsă, cu 
scopul de a putea fi folosită pentru sugarii cu probleme. 

Mai mult de atât, a luat hotărârea de a nu răspunde la niciun 
apel telefonic primit în spital. Convorbirile cu familia au fost 
efectuate de la telefoanele publice din spital. Medicul a aflat mai 
târziu că în spital se mai afla o cantitate suficientă de substanţă 
pentru a provoca diaree unui număr foarte mare de manifestanţi, 
ea fiind ulterior aruncată la canal de către unul dintre asistenţi, la 
sugestia sa. 

Radna se pregăteşte pentru altă misiune 

Nu departe de municipiul Arad, aceeaşi agitaţie justificată a 
început să-i cuprindă pe militarii acelui important centru de 
instruire, a celor care proveneau din rândul viitorilor studenţi, 
abia reuşiţi la examenele diverselor facultăţi. Era vorba de 
militarii TR de la Radna-Lipova. 

La aproximativ o oră de la inspecţia de dimineaţă, în urma 
indicaţiei Consiliului Politic al Comandamentului Infanteriei şi 
Tancurilor, căruia se subordona, s-a ordonat desfăşurarea unei 
adunări cu întregul personal, pentru condamnarea acţiunilor 
desfăşurate de spionajul străin prin grupuri de huligani în 
municipiul Timişoara. 

După încheierea activităţii şi greaua aşteptare din acea 
noapte, s-a primit de către Iconaru ordinul de a se deplasa la Arad 
şi nu la Timişoara, aşa cum se aşteptase. 
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Iconaru afirmă că nu s-a lăsat nimic la voia întâmplării 
pentru a incita trupele şi pe Comandanţii lor, s-a insistat asupra 
intenţiilor unor elemente duşmănoase, huliganice, care devastau 
centrul oraşului Arad şi atacau sediul Consiliului, lucru complet 
neadevărat după părerea sa. 

Transmiterea şi primirea ordinului s-a desfăşurat într-o 
atmosferă calmă şi plină de încredere, dar cu gravitatea necesară 
unui asemenea demers, trebuia de la început să se accentueze pe 
rolul şi importanţa participanţilor, dialogul derulând cu accent 
asupra lui Iconaru, în care şefii şi-au pus toată încrederea. 

– Plavăţ, tu ţii legătura cu Iconaru din unitate! Gestionezi 
întreaga situaţie! Acum vreau să vorbesc cu el, dă-mi-l la telefon! 
ordonă generalul Panţâru, simţind că momentul următor va fi unul 
pe placul său, avea încredere în ofiţerul crescut la trupă, aşa cum 
i-a plăcut şi lui, la vremea primei tinereţi, era omul potrivit la 
locul potrivit. 

– Nicule, măi băiatule, câți militari ai spus că iei cu tine? i 
se adresă familiar Panţâru, se simţea în vocea sa o undă de 
emoţie, cunoscându-l ca pe un militar foarte hotărât şi energic în 
îndeplinirea misiunilor, îngrijorându-se în acelaşi timp de 
executarea sarcinilor prea după litera regulamentului, uneori nu 
avea simţul umorului, ceea ce putea dăuna celor cu care venea în 
contact. 

– Vă raportez! Iau cu mine un batalion şi jumătate, raportă 
plin de încredere ofiţerul, conştient de aprecierile generalului la 
adresa lui, făcute în diferite ocazii. 

– Misiunea ta este la Arad, nu la Timişoara, aşa cum ştiai! 
Te deplasezi pe itinerariul Lipova-Radna-Păuliş-Arad. E clar? Îi 
aminti încă odată unde era misiunea lui, pentru că, din entuziasm, 
devenea uneori neatent, dar menajându-l cu acel „aşa cum ştiai”. 

– Am înţeles! reuşi maiorul să strecoare rapid. Cu precizia 
caracteristică, generalul a presărat ordinul său cu sfaturi 
părinteşti, gândurile sale îndreptându-se inevitabil spre militarii 
TR, acei tineri reuşiţi la facultăţi, a căror răspundere o purta 
maiorul acela coleric şi relativ greu de condus. 

– Vezi că nu aţi ieşit de mult la conducere cu TAB-urile, 
nici la instrucţie nu prea le-aţi scos! Să nu mergi cu viteză, ai grijă 
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cum conduc mecanicii! Te duci la Arad şi te subordonezi 
maiorului Bălan! Ai înţeles? 

– Mă aşteaptă cineva la intrarea în oraş? se repezi Iconaru, 
mintea lucrându-i febril şi devansând cu întrebările sale 
explicaţiile generalului. 

– Ai răbdare! Acum închei cu asta! La intrarea în Arad te 
va aştepta o maşină cu un ofiţer de miliţie! Clar? 

– Şi cum îl recunosc, îmi daţi o parolă? spuse maiorul 
nerăbdător, îl luase valul întrebărilor fără sens, apoi îşi dă seama 
că cea mai bună parolă era faptul că îl aştepta un miliţian. 
Bineînţeles că în uniformă. 

– Mai taci, ce parolă vrei? îl apostrofă şeful de la eşalon, 
gata să răbufnească. 

– Da, am înţeles! În timp ce Iconaru aştepta ca Panţâru să 
închidă telefonul, se uită mulţumit la Plavăţ, întrebând din priviri 
dacă acesta a auzit discuţia, primind confirmarea prin înclinarea 
capului şi o uşoară clipire. Se părea că nu mai este nimic de 
adăugat de nicio parte. 

Telefonul a sunat din nou şi surpriză, cineva a vorbit cu 
Plavăţ, din partea Primului Secretar de la Arad. 

– Tovarăşa Prim-Secretar al Consiliului, Gunar, cere 
efective suplimentare pentru a se deplasa la Arad! A discutat în 
acest sens cu şefii voştri, spuse hotărât persoana de la capătul 
firului. 

– Înţeleg, dar în momentul de faţă nu dispunem de atâtea 
transportoare în stare tehnică apte de a pleca în misiune! Şi apoi 
nici cu mecanicii-conductori nu stăm strălucit! 

– Problema s-a rezolvat, vor sosi la unitate un număr de 12 
autobuze! Sunt deja plecate de aproximativ 45 de minute, trebuie 
să sosească! 

– Da, chiar acum sunt anunţat de sosirea lor la Punctul de 
Control! Luăm măsuri imediate, după plecarea primului eşalon! 
Nu este cazul să întârziem când suntem gata de a ieşi pe poartă! 
Ceilalţi vor pleca mai târziu, după 2-3 ore, încheie Plavăţ, uşor 
nemulţumit şi îngrijorat că ar trebui să întârzie plecarea primei 
coloane. 

Se gândea la timpul care-l presa, pentru că o modificare a 
planului de marş, ar fi dus la întârzieri mari. Interesul lui era să 
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trimită cât mai urgent efectivele, aşa cum îi ceruse Comandantul 
Infanteriei şi Tancurilor. Suplimentarea acestora era o chestiune 
de timp, ele vor pleca pregătite şi capabile de a-şi îndeplini 
misiunea, gândi Plavăţ. 

Iconaru, un foarte bun organizator, a făcut tot posibilul să 
încheie şi ultima problemă, cea legată de misiunea subunităţilor. 
Locotenentul Codrin îşi notase câteva cuvinte din informarea cu 
care se începe enunţarea oricărei misiuni, în rest nimic nu avea 
caracterul cunoscut din aplicaţiile din teren, ceea ce l-a derutat 
puţin. 

– În Arad au ieşit pe străzi muncitorii din întreprinderi, sunt 
agitaţi de către provocatori şi se îndreaptă ameninţători spre 
Consiliul Judeţean de Partid! Deoarece Regimentul de la Cetate 
este slab încadrat cu ofiţeri şi trupă, nu are posibilitatea de a opri 
manifestaţia, motiv pentru care se solicită unitatea noastră 
potrivită acestei misiuni, atât ca număr de militari, dar şi ca 
mijloace tehnice! 

În acel moment, Iconaru este întrerupt de sosirea unui agent 
care, cu voce scăzută, îi transmite ceva din partea lui Plavăţ, apoi 
continuă. 

– Ordinea de deplasare este cea rezultată pe timpul formării 
coloanei pe măsură ce maşinile ies din parcul auto! Viteza o 
corelaţi cu autovehiculul din faţă, nu se admit depăşiri sau opriri 
nejustificate! S-a poticnit pentru o clipă, a deschis un caiet, apoi a 
mai făcut precizări privind măsurile de asigurarea acţiunilor de 
luptă, stabilind concret responsabilităţile şi tocmai aceste 
„precizări” care vizau pe muncitori aveau un impact greu de 
acceptat în mintea lor. Nimeni nu-l întrerupea şi toţi notau de zor, 
însă lipsiţi de convingere faţă de cele auzite, dar dacă i-ar fi 
întrebat cineva ce au de făcut, mintea s-ar fi blocat, refuzând să 
răspundă şi, mai ales, să execute. 

În tot acest timp, subunităţile continuau pregătirile cu 
febrilitatea specifică în orice situaţie de alarmă. Alergau în toate 
părţile, în aparenţă haotic, dar toată lumea ştia ce are de făcut, s-a 
exersat în numeroase situaţii. Alergau, gâfâind sub greutatea 
lăzilor de muniţie, cu cartuşe de manevră şi de război, cu raniţe 
burduşite cu tot ce poate duce un soldat pentru bunul trai, unii au 
avut grijă să ia cu ei şi lucruri care le aminteau de „acasă” şi 
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nelipsitele poze, care le întăreau sentimentul de apartenenţă şi de 
iubire a celor dragi. 

– Sunteţi liberi! Să transmiteţi ordinele primite la micii 
comandanţi şi într-o oră cel mult plecăm, încheie maiorul într-o 
manieră specifică, scurt şi concis, fără a mai lăsa loc de 
comentarii. 

De ce Orologeria? 

Maiorul Săcel avea legătură permanentă cu subunităţile, 
facilitată atât de comunicarea directă, dar mai ales prin Grupa 
Operativă, cu care colabora la nevoie, ceea ce l-a ajutat să 
cunoască la timp şi situaţia manifestanţilor, care nu îşi făcuseră 
încă apariţia în centrul oraşului. Simţea nevoia să afle ceva despre 
starea de spirit a muncitorilor, având totuşi multe nelămuriri. 
Astfel s-a întrebat care este motivul declanşării mişcărilor de către 
cei de la Orologerie, în condiţiile unei calităţi a vieţii mai bune a 
angajaţilor de acolo, se putea spune despre remunerarea acestora 
că se apropia mult de standardele occidentale, ceea ce părea un 
motiv suficient de mulţumire, comparativ cu muncitorii din 
celelalte fabrici. Cu gândul la curajul tinerilor de acolo, Săcel îşi 
aminteşte despre o discuţie mai veche cu unul dintre inginerii 
fabricii. 

– Tovarăşe Mişa, am auzit multe lucruri despre Orologerie, 
nu toate, însă, uşor verificabile! Posibil să fie o legendare 
menţinută de structurile partidului? Sau o realitate ascunsă de 
ochii maselor?! Mă întreb cu ce scop atâta „discreţie”? 

– Orologeria este considerată o întreprindere de elită, 
inclusiv la nivelurile superioare a partidului! Ea a fost înfiinţată 
cu un scop extrem de important din punct de vedere tehnic...! aici 
ezită, parcă alegându-şi cuvintele. 

– Dar faptul că de fabricarea ceasurilor se ocupă aproape 
toate ţările socialiste, suntem atât de buni, încât marfa noastră să 
fie căutată în mod deosebit? interveni maiorul, trecând peste 
momentul care l-a îngrijorat o clipă, şi inginerul, hotărât se avântă 
în explicaţii. 
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– Trebuie avut în vedere că ruşii, folosindu-se de 
priceperea strungarilor noştri, au considerat că le va fi mai uşor să 
formeze specialiştii în domeniul aparaturii de mare precizie şi 
fineţe! 

– După câte ştiu, nu era nicio clădire pe acel loc! 
– S-a considerat că nu era un impediment lipsa unui spaţiu 

adecvat! Cel puţin atunci! De altfel, clădirea principală a fost 
începută după ce s-a înfiinţat o mini-şcoală! Tinerii elevi au fost 
atent selecţionaţi, ca pe parcursul celor trei ani cât va dura 
construcţia clădirii, pe timpul orelor de practică şcolară, să 
pornească formarea viitorilor muncitori specialişti!  

– Am auzit că locul de muncă este total diferit faţă de cele 
de la Strungul, sau ştiu eu, chiar faţă de UTA! Să zicem că sunt 
condiţii mai omeneşti? 

– Da, regimul de muncă şi viaţă în întreprindere este total 
diferit de celelalte din Arad! Acolo locul de muncă este ca o 
farmacie, se lucrează steril şi la o temperatură constantă, astfel 
strungurile de mare precizie se opresc când scade sub 22 de 
grade! Salariile celor de la Strungul sau de la Vagoane, unde se 
prestează o muncă fizică grea, sunt cu 80-90% mai mici ca a celor 
de la Orologerie! Tinerii de la „ceasuri”, cum li se mai spune, 
erau luaţi la rost, unii de către taţii lor din uzinele amintite, cum 
reuşesc să aibă salarii aproape duble! 

– Abia acum încep să înţeleg rostul acelor piese fabricate în 
asemenea condiţii, dar vă rog să mă scuzaţi că nu mai am răbdare! 
spuse Săcel. 

– În timpul lucrului au voie şi dispun din partea 
întreprinderii de căşti audio, pentru a mări randamentul muncii 
prin muzică! Au, de asemenea, televizoare ca pe timpul pauzei de 
masă să se destindă şi nu li se permite să lucreze peste program! 
Întreprinderea fabrică piesele sateliţilor sovietici, a aparaturii de 
precizie de pe avioanele Tratatului de la Varşovia şi ceasurile de 
masă, care, fie vorba între noi, constituie o „mască” aproape 
infailibilă! încheie Mişa. 

Discuţia în sine a pornit atunci dintr-o curiozitate a lui 
Săcel, nu îi venea să creadă că angajaţii de acolo sunt privilegiaţi 
în aşa măsură, încât să fie consideraţi aproape stat în stat. 
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Rememorând discuţia de atunci, Săcel îşi explică ieşirea 
celor de la Orologerie şi nu a oricăror altora din celelalte fabrici, 
doar având în vedere faptul că acei tineri, nefiind înrobiţi cu totul 
de muncă şi de lipsuri materiale, de responsabilitatea unei familii, 
precum părinţii lor, au timp să asculte ce se întâmplă prin alte 
părţi ale lumii, să gândească şi să dorească altceva. Într-un 
cuvânt, erau mai informaţi, aveau modele de urmat, li se 
deschiseseră ochii, au înţeles că sunt şi alte orizonturi de privit şi 
asta explica totul, merita să lupte pentru schimbare. În cele din 
urmă maiorul a înţeles motivaţia celor de la Orologerie de a porni 
primii spre centrul oraşului. 

Sosise clipa 

În acea dimineaţă starea de spirit a tinerilor muncitori de la 
Orologerie era de adâncă frământare. Se agitau din loc în loc, se 
simţea dorinţa aproape nestăpânită de a se aduna mai mulţi într-
un grup, fapt care s-a realizat în cele din urmă. Îngrijorarea 
oamenilor Securităţii , care răspundeau de „starea de spirit” a 
angajaţilor devenise uriaşă, lucru materializat prin tăierea 
legăturilor telefonice, izolând întreprinderea de restul oraşului. 
Alex încercase de câteva ori să ia legătura cu Luminiţa, pentru a 
se asigura că totul este în bună regulă, dar, îngrijorat, a renunţat. 
Grupul tinerilor muncitori se îngroşase între timp, substanţial, 
determinând apariţia Conducerii întreprinderii în secţia de 
sculărie, din care făcea parte mai vârstnicul Firea. Tinerii, printre 
care se remarca şi Alex, l-au rugat pe acesta să participe alături de 
ei la discuţia cu cei din fruntea fabricii. La întrebările adresate de 
Conducere muncitorilor, răspunsurile se lăsau aşteptate. Se lăsase 
linişte. 

– Voi vă daţi seama ce faceţi? Sunteţi în mare pericol şi ne 
împingeţi şi pe noi în necaz! Ca întreprindere..., adăugă inginerul-
şef, încercând să „dreagă busuiocul” , pentru a nu crea impresia că 
victimizează conducerea. Şi-a dat seama că oamenii s-au 
emancipat, iar cei mai mulţi, fiind tineri, aveau un nivel ridicat de 
pregătire, unii făceau studiile la seral, aşa că trebuia să fie atent ce 
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fraze construieşte, trebuia să fie credibil şi să renunţe la limbajul 
de prin adunările de partid, oricum acea perioadă trebuia depăşită. 

Nemulţumirea personală exprimată de Firea a fost apreciată 
ca o poziţie tranşantă, pe gustul muncitorilor. 

– Vreau să ştiu de ce a spus...ceea ce a spus aseară la 
televizor! De ce ne-a făcut bandiţi? 

Nu se referea la cineva anume, dar toţi cei de faţă ştiau 
despre cine vorbea. Nelăsând timp pentru un răspuns, avansează 
ideea că toţi cei prezenţi doresc să ştie ceva despre Timişoara. 

– Despre Timişoara, să ni se spună...de către cineva din 
conducere! Ce se întâmplă acolo? 

– Ce să fac tovarăşe Firea, nu cunosc! răspunse inginerul 
şef Fănică, care ţinea locul directorului în acea zi. 

Fără a comenta atitudinea lui Fănică, hotărât, Firea care 
ieşise spontan în curte urmat de ceilalţi tineri muncitori, pentru 
moment îi lăsă pe aceştia să se manifeste după propria dorinţă. 
Tinerii au format un cerc, s-au prins unul de altul cu braţele 
încrucişate, începând să strige „Libertate-Timişoara” . De Fănică 
se apropie un personaj robust, cu faţa încruntată. 

– Să dai imediat dispoziţie să se încuie porţile fabricii! 
– Asta nu pot să fac, nu vreau să incit muncitorii! La 

nevoie, vor putea părăsi fabrica chiar fiind închise porţile şi atunci 
care ar fi rezultatul?! Şoferul Securităţii, căci era unul de la ei, nu 
s-a stăpânit şi a lansat o ameninţare. 

– Deseară o să-ţi treacă un glonte prin cap! Şi fără a mai 
zăbovi, securistul, în timp ce părăsea în viteză cu maşina curtea 
fabricii, ordonă portarului. 

– Pune lacătul pe poartă să nu iasă nimeni! Ai auzit? strigă 
acesta. 

Acum se ştia că nu există cale de întoarcere, sosise 
momentul decisiv. Privindu-i pe cei care îl urmau, îi trecu prin 
minte ce a citit, cândva, dintr-un ziar vechi, „Tribuna” parcă, din 
Arad, dintre cele lăsate de tatăl său în debara, impresionându-l: 
„ ...vremea îndelung răbdării noastre s-a plinit”. Se referea la 
condiţia românilor în preajma Marii Uniri. Şi, fără îndoială, a 
asemuit-o cu cea din acele momente, întrebându-se dacă este 
posibil. În acelaşi timp Firea, urmat de un număr destul de 
restrâns de tineri, făcând semne cu mişcări energice către portar, 
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îi dă de înţeles să nu închidă poarta, pentru ca ei să poată părăsi 
incinta. Numărul celor din grupul ce îl urma era, după părerea lui 
Firea, minuscul şi îi era teamă că vor fi o pradă uşoară pentru 
organele de represiune, motiv care îl determină să se grăbească 
către „Strungul” , spre platforma industrială, de unde să adune 
suficienţi oameni pentru a îngroşa rândurile. Firea a strigat, 
uitându-se la tineri: 

– Copii, acuma-i clipa! Plecăm! Şi îi conduse spre poarta 
întreprinderii, cântând cu toţii „Deşteaptă-te, Române” . La ieşire, 
aşa cum au stabilit cu o seară înainte, aştepta Cedar. Când cei doi 
vechi prieteni s-au apropiat unul de altul, Firea, în loc de salut, îi 
adresează cuvintele: 

– Dacă ajungem până la gara CFR, am scăpat cu viaţă! 
– Da! răspunse Cedar, cu gândul la cele auzite, încercând 

să-şi imagineze drumul până acolo, brusc simte o imensă bucurie, 
înţelege că trăieşte începutul revoltei din Arad. Este şi pentru 
familia lui o mare satisfacţie şi o oarecare compensaţie pentru anii 
trăiţi în chinurile deportării în Bărăgan, a generaţiei în vârstă. În 
sfârşit scapă de conducătorul „ iubit” , poate şi de comunişti, dar 
asta nu îndrăzneşte s-o gândească până la capăt, părea imposibil. 

 
Inginerul şef Fănică este anunţat de inginerul Scundu. 
– Daţi urgent un telefon conform „consensului”! 
– Las-o baltă, sunt destui cei care au făcut asta! i-o reteză 

Fănică, amândoi cunoscând exact la cine se referea acel consens. 
Acel apel se dădea în situaţiile deosebite ivite în fabrică, iar 

în acel moment, oprirea lucrului era o asemenea ocazie. 
Ajungând aproape de fabrica vagonarilor, numărul celor ce 

îl urmau era de doar 15-20 de tineri, dar se alăturau treptat şi alţii. 
Uneori ieşea din rânduri cineva, pentru ca mai apoi să revină, 
parcă cochetând cu soarta, dar nimeni nu încerca să-l oblige să 
facă ceva împotriva voinţei proprii. 

– Ce ne facem, că sunt prea puţini, spuse Firea îngrijorat, 
neîndrăznind să privească în urmă. 

– Să chemăm cât mai mulţi de la Vagoane! Apoi avem 
şanse şi la Strungul! răspunse Cedar. 

Cei doi erau concentraţi mereu pe obiectivul principal, 
mobilizarea unui număr sporit de manifestanţi, motiv pentru care 
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nu priveau înapoi să vadă câţi îi urmează, aveau sentimentul că, 
urmărindu-i, vor pierde din vedere esenţialul şi, bineînţeles, nu 
voiau să se descurajeze de ceea ce puteau să vadă. În permanenţă 
numărul manifestanţilor fluctua, după cum unii se alăturau, alţii 
se desprindeau de mulţime şi ei ştiau asta. Era un „ joc” de 
tatonare, se urmărea de către cei neîncrezători efectul produs 
asupra celor cu eventuale misiuni de reprimare, totuşi, pe parcurs, 
majoritatea prinzând curaj şi rămânând în coloană.  

– Tu ce crezi, sunt semne că cineva ar încerca să destrame 
coloana? 

– Nu cred, m-am uitat la unii care după ieşire din coloană 
au revenit! Dacă era ceva ar fi renunţat! explică Cedar. 

– Oare chiar nu ne urmăresc? Şi unde sunt „şoptitorii”? 
– Au rămas în fabrică de frică! râseră amândoi cu poftă, 

descătușându-se de stresul acumulat. 
Mirel, care lucra în acea vreme ca şef de depozit piese frigo 

la UJECOOP, s-a alăturat grupului de manifestanţi de la 
Orologerie, în drumul lor spre Strungul. Coloana era eterogenă, 
toţi erau conduşi parcă de un miraj, fie tineri sau mai în vârstă, nu 
aveau nici cea mai mică grijă că la acea oră, Securitatea şi 
Tăbăcescu erau încă la putere. 

 
Pe de altă parte, la un alt nivel, apăruse îngrijorarea privind 

responsabilităţile în faţa organelor de partid, de a acţiona 
împotriva muncitorilor. 

– Muncitorii de la Orologeria Industrială au părăsit locurile 
de muncă, ieşind în stradă, şi se îndreaptă spre centru! A fost 
anunţat telefonic Statul Major al Gărzilor Patriotice de către o 
persoană necunoscută. Pentru a preveni dezinformarea, mai mulţi 
reprezentanţi ai gărzilor ţineau legătura cu şeful lor, colonelul 
Nistrean, dând telefoane din loc în loc, pe măsura deplasării 
coloanei pe care o urmau îndeaproape. Sistemul, constituit la 
început ad-hoc, apoi devenind o necesitate în scopul obţinerii de 
informaţii despre manifestanţi, a fost aplicat atât de către unităţile 
militare, cât şi de Centrul Militar, Casa Armatei, Căminul de 
garnizoană, Miliţie şi Securitate, precum şi din proprie iniţiativă, 
de către civili şi militarii aflaţi în zonele de interes. 
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În cazarma Cetate, primele informaţii despre manifestanţi 
sunt aduse de către un subofiţer din muzica regimentului, care 
tocmai sosise grăbit din oraş. Acesta raportează şefului Grupei 
operative, de faţă fiind un grup mare de cadre militare. 

– Mulţimea se deplasează dinspre depoul de tramvaie spre 
UTA pe Calea Victoriei! spuse cu răsuflarea tăiată subofiţerul, 
după alergarea de la punctul de control. 

Aceeaşi preocupare îi animă şi pe cei de la Interne, care 
intră în alertă. Astfel, locotenent-colonelul Cais, fiind el însuşi 
deosebit de agitat, transmite propriilor structuri indicativul 
„Realizaţi URGENŢA 14” , prin care se punea în aplicare planul 
de urmărire a acţiunilor populaţiei. În cel mai scurt timp, 
personalul, aparținând structurii profesionale a filajului, a trecut la 
angajarea întregului efectiv în obţinerea informaţiilor, colaborând 
cu „şoptitorii” din rândul populaţiei. 

 
La început, spre neplăcuta surpriză a celor de la Orologerie, 

nimeni de la Strungul nu s-a alăturat coloanei destul de firave. De 
altfel, în rândul strungarilor, cum au fost porecliţi, s-a observat o 
teamă la cei din tura de noapte, după cum se ştia deja, astfel că, la 
solicitarea maistrului Şargu, s-au prezentat doar cei doi gemeni 
Gonar. Constatând situaţia de fapt, acesta simţindu-se dator, le-a 
făcut o invitaţie acasă. Doar unul acceptă, iar după servirea cafelei, 
însoţit de acesta, ajunge în apropierea Tribunalului, fiind apoi 
părăsit de colegul său. Au văzut amândoi un număr de 
autocamioane, precum şi forţe de ordine prezente pentru paza 
Consiliului. În faţa clădirii a văzut un dispozitiv de pază, format din 
luptători ai Gărzilor. Abia atunci îşi dă seama maistrul că a pierdut 
una din cele mai importante informaţii cu privire la ieşirea celor de 
la Orologerie. Dacă ar fi ştiut la momentul oportun, nu pleca din 
fabrică, ar fi reuşit poate, în acel caz, să schimbe atitudinea celor de 
la Strungul şi i-ar fi primit cu porţile deschise pe tinerii lui Firea. 

 
Când a ajuns în centrul oraşului, Nae constată că cei 

dinspre Vlaicu au întârziat faţă de ora stabilită pentru sosirea în 
piaţă. Până la întâlnirea cu ei mai erau de făcut câteva lucruri, mai 
precis, era nevoie de a aspecta cu atenţie întreaga zonă din faţa 
Consiliului. Observă cu îngrijorare un număr mare de oameni din 
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forţele de ordine, multe autocamioane de-a lungul bulevardului, 
de la Teatrul de stat şi până la cofetăria Libelula, ocupând 
anumite intersecţii şi unele străzi lăturalnice. 

Nae se felicita în gând că a dus la bun sfârşit însărcinarea 
primită de la câţiva ofiţeri de la Gărzile Patriotice, cu care avea 
legături mai vechi, printre care colonelul Duma, tatăl locotenentului-
major cu acelaşi nume. Aceştia, l-au îndemnat să facă tot posibilul 
pentru a-i mobiliza pe muncitorii din fabricile arădene pentru a grăbi 
ieşirea la manifestaţie. Lui Nae i s-a părut ciudată rugămintea 
primită. Cum pentru el puţine lucruri erau greu de realizat, a ajuns la 
concluzia că şi asta era floare la ureche. Se aştepta să se apeleze la el 
şi de către armată, ceea ce nu va întârzia prea mult. 

 
Voia ajunge în faţa Consiliului, unde rămâne surprins de 

numărul destul de mare a demonstranţilor, dar ştia că încă nu 
sosiseră cei de pe platforma industrială Vlaicu. Spre deosebire de 
cu o seară înainte, acum, grupurile de oameni erau mai multe şi 
fără îndoială mai mari. S-a alăturat unui grup de tineri, aceştia 
predominau acolo, şi, împreună cu ei, a scandat „Jos Tăbăcescu” , 
„Jos dictatura” . Cam în acelaşi timp, şeful de secţie de la OGA 
era prezent în piaţa din faţa primăriei. Venise, asemenea multor 
arădeni să vadă ce se întâmplă acolo, nu se considera un 
participant la manifestaţie, ci mai degrabă un simplu privitor. 

 
Firea şi Cedar sunt preocupaţi de creşterea numărului 

participanţilor, amândoi sunt la fel de motivaţi să continue prin 
toate mijloacele acţiunea de mobilizare a muncitorilor de la 
Strungul. În prima fază, ei exercită multă presiune asupra 
paznicului care refuză deschiderea porţii.  

– Descuie lacătul, ce dracu’, doar eşti de al nostru! strigară 
cei de afară. 

– Nu pot, mă nenorocesc ăştia dacă deschid! striga la 
rândul său, timorat, portarul. Dinspre hale apare un om 
providenţial, macaragiul, însoţit de un număr relativ mare de 
muncitori şi lacătul a fost spart în cele din urmă. Eroul a fost 
strungarul-vagonar Peruş, fără a fi oprit de cineva, Securistul 
întreprinderii tocmai plecase cu câteva minute înainte. Totuşi, cei 
mai mulţi nu au avut curajul să iasă din fabrică, marea masă a 
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muncitorilor a rămas. Dorinţa electricianului Vartan, care ştia ce 
importanţă avea sirena ca un simbol dintotdeauna pentru arădeni, 
a fost aceea de a se trage semnalul că ceva se întâmplă. În trecerea 
sa prin uzină a rugat un luptător de la gărzi, din cei cu consemn de 
a zădărnici acţiunile lor, a manifestanţilor. Ciudată alegere, dar în 
acele clipe nu avea altă variantă. 

– Trebuie neapărat să tragem sirena...! Cuvintele au fost 
rostite cu o uşoară coborâre a glasului, care putea fi interpretată 
ca o vagă nehotărâre, dar, în acelaşi timp, cu scopul de a trezi 
curiozitatea, de a-i implica şi pe alţii. Parcă acest mod de a lansa o 
rugăminte punea pe umerii celui rugat o parte din răspundere, fără 
ca acela să-şi mai pună întrebări, lăsând să acţioneze liberul 
arbitru al celui în cauză. Nu a aşteptat vreun răspuns, se 
acomodase cu atitudinea reţinută a celor din jur, se acţiona fără a 
ieşi în evidenţă pentru că pur şi simplu îşi riscau viaţa. 

Unii de la Gărzi 

Gărzile patriotice s-au alăturat fără ezitare celor sosiţi la 
„Vagoane”, astfel, maiorul de armată Dorel i-a însoţit 
încurajându-i până la ieşire, relatează entuziasmat Vuia, colegilor 
săi. Chiar în acel moment, Vartan aude sirena de încetare a 
lucrului, spre marea bucurie a tuturor. Atunci îşi întăreşte 
convingerea că hotărârea lui şi a colegilor a avut un rol esenţial în 
trezirea scânteii revoltei la Strungul şi Vagoane. Tehnicianul de la 
Vagoane, şi-a dat seama că acel semnal se datorează 
evenimentelor de la Timişoara, că şi arădenii sunt hotărâţi să 
urmeze exemplul lor. Fără nicio ezitare, lăsă lucrul şi se alătură 
muncitorilor. Până la Vagoane şi inginerul Fănică a fost alături de 
tinerii săi, apoi s-a înapoiat la Orologerie.  

– Îmi dau seama că numărul demonstranţilor a crescut! 
spuse Firea fără a preciza concret. 

– Aş spune că s-a dublat prin alăturarea celor de la Vagoane! 
răspunse Cedar, de data aceasta fără a se zgârci cu aprecierile. 

– Cred că veştile despre noi au întrecut cu mult coloana! 
Firea era sigur că în oraş se cunoştea evoluţia crescândă şi puterea 
manifestanţilor, şi acest gând îi întărea încrederea. 
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La UTA şi CPL nu s-a putut pătrunde şi rezultatul a fost 
dezamăgitor după aprecierea lui Firea, iniţiatorul mişcărilor de 
stradă. Paza fabricii de textile era în mâna Gărzilor, iar acolo, 
aceştia nu acţionau la fel cu cei de la Vagoane. La un moment dat, 
cineva din interior a aruncat o sticlă incendiară asupra coloanei. 
S-a spart şi a luat foc, astfel că, unul dintre muncitori a fost în 
pericol să i se aprindă hainele. S-au mai încercat violenţe, dar 
pentru prima oară tendinţele de a acţiona paşnic au devenit un 
mod acceptat de manifestanţi, atunci când s-a încercat de către 
cineva spargerea geamurilor şi a porţii la UTA, cu scopul de a-i 
elibera pe cei închişi acolo. 

– Fără violenţă! a strigat în acel moment Vuia, apelul său 
fiind preluat de sute de oameni, şi „vitejii ” au fost opriţi. 

Din cele transmise către capul coloanei, ulterior, nucleul 
muncitorilor de la UTA, format încă de dimineaţă, urmat de o 
masă mare de oameni, a reuşit să părăsească în cele din urmă 
întreprinderea şi s-a alăturat demonstranţilor. La scurt timp, după 
câteva ocoluri făcute pentru a anunţa şi alţi prieteni, Piciu a ajuns 
coloana în dreptul „ textilelor”, participând cu entuziasm la 
scandarea unor lozinci de alăturare faţă de timişoreni, de 
proclamarea apartenenţei la tagma „huliganilor şi fasciştilor” . 
Sentimentele manifestanţilor şi, pe de altă parte a privitorilor de 
pe trotuare, au fost predominant de frică, primii fiind îngrijoraţi 
că sunt prea puţini pentru a-i impresiona pe cei aflaţi încă la 
putere, iar ceilalţi, îngrijoraţi de cele invocate prin lozincile 
strigate. Entuziasmul lor uriaş încerca să ascundă îngrijorările ce 
i-au însoţit permanent. 

– Sunt nemulţumit de rezultat! Mă aşteptam la mai mulţi! 
spuse Firea posomorât. 

– Nu-i niciun bai, abia suntem la început! răspunse Cedar, 
privind mândru către mulţimea de pe trotuare. 

În stradă, manifestanţii s-au confruntat cu aspecte la care 
nu se aşteptau, unii din interiorul fabricii aruncau tot felul de 
obiecte, iar alţii din jurul lor huiduiau, făcându-i bandiţi. Cedar a 
recunoscut printre aceştia pe unul dintre devotaţii regimului, din 
structurile de partid. 

– Eşti un nenorocit, huliganule! îi strigă plin de ură şi cu 
dispreţ nedisimulat omul „ regimului”. 
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Nu i-a căzut prea bine ceea ce a auzit, dar spera să-i poată 
da replica într-un viitor nu prea îndepărtat. 

După o scurtă oprire, capul coloanei reia mişcarea şi Vuia 
constată cu bucurie, alăturarea câtorva sute de oameni de la CPL. 
Printre ei se afla şi un tâmplar-decorator prezent acolo din 
întâmplare, venise pentru a ridica materiale. Văzând amploarea 
manifestaţiei, s-a hotărât ca după ce se schimbă de „hainele 
curate” să se întoarcă pentru a se alătura demonstranţilor. Atât era 
de entuziasmat de clipele trăite, încât, în timp ce se îmbrăca, soţia 
l-a surprins fredonând „Deşteaptă-te, Române” . Locuia în zona 
pieţei Avram Iancu, la câţiva paşi de Consiliu, aşa că a ajuns în 
scurt timp în rândurile manifestanţilor. 

Cei aflaţi pe trotuare, la început ca simpli privitori, la 
chemările celor din coloana mare, parte se alăturară muncitorilor, 
îngroşând rândurile. Entuziasmat, Firea întoarse capul spre 
mulţime şi, încurajat, exclamă: 

– Suntem în total vreo 400 de oameni! Nu-i rău! 
– Eu aş fi mai modest în aprecieri, suntem cu mult mai 

puţini! răspunse Cedar. Oricum, acea masă de oameni avea o 
uriaşă greutate în ochii privitorilor. 

– Tu auzi vuietul adânc care ne însoţeşte? remarcă unul 
dintre participanţi, la care Cedar adaugă plin de mândrie: 

– Dar, vă daţi voi seama cum se aude din depărtare?! 
Strigătele şi scandările împotriva lui Tăbăcescu, dar şi huiduielile 
„opozanţilor” de pe margine, aveau ca rezultat un zgomot ca de 
furtună care se apropia implacabil. 

Armata se mișcă 

Direcţionalul de la Oradea, Bălan, sosind val vârtej de la 
Consiliu, ordonă aproape răcnind celor din Cetate. 

– Executaţi indicativul „Radu Cel Frumos!” 
Divizia îi dăduse un însoţitor care îl urma peste tot, 

urmărind probabil, ca acesta să nu-şi uite rolul pentru care a fost 
adus în pripă din estul ţării. Da, Bălan era folositor celor încă 
aflaţi în vârful piramidei puterii, acesta nu avea rude şi cunoștințe 
în Arad şi s-a mizat tocmai pe acest fapt, nu era legat sentimental 
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de nimeni, iar mustrările de conştiinţă pur şi simplu nu existau 
pentru un oportunist ca el, cei revoltaţi erau doar obiectul unei 
misiuni oarecare. 

– Daţi alarma, se execută „Radu Cel Frumos”! anunţă, la 
rândul său, Meterez telefonic pe Ofiţerul de Serviciu, el personal 
punându-şi centura cu diagonală şi pistolul la brâu, masca contra 
gazelor şi portharta pe umeri, şi, părăsind biroul se îndreptă către 
platoul de adunare a subunităţilor. 

– Sună alarma! strigă Ofiţerul de Serviciu către gornistul 
unităţii, un militar mic de statură, dar foarte înfipt. Acesta ieşi în 
mijlocul platoului, se propti cu picioarele în pământ, umezindu-şi 
rapid buzele, lăsă capul pe spate şi trase aer în piept, slobozind 
înspre cer acea melodie alertă, care punea în mişcare întreaga 
suflare. Între colegi nu odată s-a lăudat cu puterea pe care o are, 
reuşind fără a scoate un singur cuvânt, să trezească din amorţeală 
întreaga unitate, aducând-o pe platoul unde se găsea el. 

Agitaţia cuprinsese întregul efectiv din Cetate, punând în 
mişcare angrenajele neexperimentate a subunităţilor. 

Un lung şir de activităţi, cu care nu s-au întâlnit până atunci 
militarii, au fost puse în aplicare cu oarecare stângăcie, în multe 
dintre acestea comiţându-se greşeli în mod frecvent, din fericire 
fără consecinţe grave. 

Batalioanele de infanterie au ieşit în punctele de adunare cu 
muniţia aferentă, respectiv întreaga unitate de foc pentru toate 
categoriile de arme, cu tehnica de luptă şi maşinile din dotare. 
Artileria a primit ordin să scoată doar o treime din muniţie în 
punctele de adunare, restul rămânând în depozit, sub pază. Iar 
tancurile au pornit motoarele, verificând starea de funcţionare, 
fără a le mişca de pe locurile fixate fiecăruia în Parcul cu Tehnica. 

Săcel, care în acea situaţie nu avea obligaţii în cadrul 
Regimentului ce se înfiinţa la război, a trecut la verificarea gărzii 
unităţii şi, mai ales, a santinelelor de la posturile din perimetrul 
exterior. 

– I-ai băgat în priză, cocoş? spuse Săcel, trecând pe lângă 
gornist şi privindu-l cu simpatie, era un militar pe cinste, îl 
cunoştea de la tragerile cu armamentul de infanterie, unde excela 
în special la puşca cu lunetă. Îi trecu prin minte că în cazul unui 
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conflict real, inamicul luat în colimator, nu avea nici cea mai mică 
şansă, aşa că merita tot respectul din partea lui. 

– Nu m-au crezut...! răspunse şugubăţ soldatul. 
În scopul informării permanente a Companiei de Pază, 

precum şi a Bateriei Apărare Aeroport, maiorul Săcel ţinea 
legătura cu ele, având grijă ca şi informaţiile despre manifestanţi 
să fie transmise acestora oportun, inclusiv cele din surse 
neoficiale, respectiv de la cetăţenii care treceau prin zona lor de 
responsabilitate şi care anunţau Cetatea prin orice mijloace. 

 
La Consiliu se ia măsura, de către conducerea judeţeană a 

Gărzilor, ca cele două plutoane, mai puţin o grupă, de la 
Întreprinderea de Vagoane şi Strungul, aflate în sediu, să fie 
dispuse în cordon înapoia efectivelor de la Interne, cu scopul de a 
întări paza şi apărarea. Generalul Puşkin ordonă căpitanului 
Meterez, care în acel moment era la comanda Cetăţii : 

– Fii atent să nu intri în dispozitiv la Consiliu aşa cum se 
preconizează, decât la ordinul meu! Situaţia este destul de 
periculoasă, atenţie la obiectivele avute în responsabilitate! Ai 
înţeles? 

– Da, vă rog precizaţi dacă este posibilă acţiunea unor 
forţe? Noi nu avem nicio informaţie în acest sens! 

Meterez simţea că lucrează pe un teren minat, care la 
fiecare pas putea să-l arunce în aer, motiv pentru care insista 
asupra sărăciei informaţiilor despre un inamic, fie şi aflat departe, 
deocamdată invizibil, dar existent în realitate. 

– Vezi că primeşti o notă telefonică referitor la muniţia 
aflată în dotarea militarilor! Mare atenţie la cei de la Aeroport! 
încheie Puşkin, omiţând că subordonatul său mai aştepta şi alte 
detalii. 

Din partea eşaloanelor superioare, de la Divizie în sus, au 
parvenit unele informaţii neverificate şi, din acest motiv 
nerealiste, respectiv că sunt posibile acţiuni în forţă a adversarului 
cu aviaţia şi forţele terestre. Această psihoză fiind inoculată încă 
din data de 20 decembrie, când Batalioanele arădene, aflate la 
Timişoara, au primit ordinul de luptă de la divizia de acolo, în 
care se specifica ferm trecerea la apărare pe graniţa de vest. 
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Situaţia era considerată periculoasă şi în ochii diviziei 
Oradea, având în vedere probabilitatea unei agresiuni. La Bateria 
Aeroport, dar şi la Compania de Pază Aeroport, Cetatea a luat 
măsura distribuirii muniţiei diferit faţă de subunităţile 
Regimentului. Săcel a transmis Aeroportului amănuntele. 

– Se asigură până la o unitate de foc pentru armamentul de 
infanterie! Căpitanul de la Pază a rămas surprins de numărul mare 
de cartuşe, dar întrebă altceva, considerând normală situaţia, deşi 
nu se mai întâlnise cu aşa ceva. 

– Cât se dă la militari şi unde punem diferenţa? întrebă 
Comandantul Companiei, având deja în minte locul probabil de 
depozitare a rezervei de muniţie. 

– Asupra militarilor se vor afla 120 de cartuşe, din care 35 
trasoare, în cele 4 încărcătoare! Celelalte 180 cartuşe, în cazul 
Companiei, se depozitează în rastele, iar ale bateriei în nişele 
locașelor de tragere, gata a fi distribuite în orice moment, deci 
300 cartuşe total pentru fiecare militar! preciză Săcel convins că a 
fost înţeles şi închise. 

Și Aradul se mișcă 

Ieşind în stradă, Marian o luă spre centru pe malul 
Mureşului. Nu mică i-a fost surpriza când a văzut în zona 
Tribunalului autocamioane cu militari echipaţi în ţinută albastră, 
iar în spatele Primăriei staţionau militari cu scuturi. Apoi a 
traversat pe lângă Primărie până în faţa CEC-ului şi, deodată, auzi 
un zgomot uriaş, o rumoare continuă, pe care o percepea în valuri, 
când crescând, când pierzându-se în aerul din jur. Şi-a dat seama 
că erau miile de manifestanţi care ieşiseră din fabricile de pe 
platforma industrială şi care se apropiau de centrul oraşului.  

Zgomotul ca de tăvălug a fost perceput şi de Nae, care, 
după scurt timp vede coloana de manifestanţi dinspre Vlaicu. 
După un timp de umblat printre cei care se pregăteau să-i 
întâmpine pe manifestanţi, fără a fi oprit sau măcar întrebat ce 
este cu el acolo, Nae exclamă cu entuziasm: 

– Iată că şi Aradul se mişcă, spuse întorcându-şi faţa spre 
cei doi prieteni, Zoli şi Iacob. 
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Discutaseră un plan imaginar cu puţin timp în urmă, ca la 
sosirea celor aşteptaţi să li se alăture fără ezitare. 

– Te sfătuiesc să mai aştepţi puţin, pentru că vei fi urmărit! 
îl sfătui Zoli. 

– Ce, te-a apucat teama? replică Nae uşor răutăcios, 
uitându-se la cei doi. 

– Nu este cazul, probabil s-a gândit că avem de pierdut 
dacă vom fi prinşi de la început, printre primii! Vom fi urmăriţi şi 
ne vor vâna fără milă! îi luă apărarea Iacob prietenului său, 
văzând nerăbdarea lui Nae. Discuţia lor părea mai degrabă o 
analiză a situaţiei, pentru a-şi limpezi opţiunile, pentru ca mai 
târziu să nu le pară rău de hotărârea luată. Nu a mai fost cazul de 
a hotărî ceva, în timp ce vorbeau, s-au apropiat de mulţimea sosită 
de câteva minute, dinspre Teatru şi străzile adiacente Consiliului, 
intrând în rândurile acesteia. 

Cei de la Clubul UTA, printre care şi Bogar antrenorul, 
auzind focurile de armă dinspre centru şi fiind informaţi despre 
manifestanţii ce ieşiseră din fabrici, se deplasează spre Consiliu 
cu maşina lui Maltezu. Pe strada Horea parchează acel ARO, 
primit cadou după fapta de la Sevilla, şi se opresc în piaţa 
Primăriei. Activitatea lor nu s-a rezumat doar la cele cunoscute 
până atunci, astfel echipa lor a condus o coloană de manifestanţi 
din Aradul Nou spre centru, apoi a încercat să-i mobilizeze pe cei 
din Micălaca, dar cu rezultate mai puţin notabile. Nu au avut 
astâmpăr, erau continuu în mişcare, folosindu-şi energia pentru a-
i ajuta cu tot ce era posibil pe manifestanţi. Îşi asumaseră rolul de 
a mobiliza populaţia să iasă pe străzile oraşului. 

Ordinul de reprimare. Armata - atuul partidului 

Cu ceva timp înainte de ora 10:00, cei aflaţi în Consiliu 
aveau deja detalii despre cele petrecute în întreprinderi. Ca 
urmare, tovarăşa Gunar - Prim-Secretar şi Comandant al 
Comandamentului Judeţean de Apărare, se adresează lui Meterez 
cu un ton de comandă. 

– Tovarăşe căpitan, veniţi să apăraţi Consiliul! ceru aceasta 
cu fermitate, neadmiţând întrebări, cu atât mai puţin ezitări. 
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– Am înţeles! răspunde acesta, închide şi imediat duce 
telefonul la ureche, solicitând legătura cu Divizia pentru a cere 
confirmarea, după cum le-a fost înţelegerea. Aceasta, prin 
generalul Puşkin, aprobă fără rezerve. 

– Când se termină „Planul de Măsuri” , să ajungă la tine la 
Consiliu şi să-l prezinţi Primului Secretar! adaugă Puşkin. La 
planul în cauză lucrau câţiva ofiţeri din Grupa Operativă, printre 
care se aflau maiorii Horga şi Tunaru. Era o hartă cu obiectivele 
avute în vedere a fi puse sub protecţia armatei, pentru a le feri de 
atacurile unor elemente duşmănoase, care era posibil să acţioneze 
cu violenţă şi folosind mijloace distructive, afectând subunităţile 
armatei şi populaţia. 

Meterez luă legătura cu Tunaru şi îi trasă pe scurt misiunile 
necesare a fi evidenţiate în Plan. 

– Scopul principal al acţiunilor este lupta împotriva unor 
entităţi despre care se bănuieşte că vor acţiona similar celor de la 
Timişoara, provocând populaţia împotriva armatei! 

– Da, cunoscând modul lor de acţiune, suntem în avantaj! 
Chiar dacă nu-i putem denumi exact, interveni Tunaru, cu 
experienţa vechimii în sistemul militar. 

– Mai avem avantajul de a fi informaţi cu privire la 
orientarea majorităţii cadrelor Miliţiei şi Securităţii, care, în cele 
din urmă, admit trădarea lui Tăbăcescu! Ei de partea noastră, noi 
cu poporul! încheie Meterez, încercând să îl încurajeze pe Tunaru. 
Acesta nu era dispus în acel moment să dea curs vreunei 
amabilităţi, dar recunoscând că şeful lui a emis o concluzie 
strălucită, deşi admitea că afirmaţia l-a surprins. S-a gândit că este 
mai bine să fie reticent, pentru că în acele zile a observat lucruri 
care sfidau înţelegerea oricui. 

Ziua de 21 decembrie se contura să devină cea mai 
stresantă de până atunci, implicarea structurilor de partid 
simţindu-se din ce în ce mai acut, urmare a disperării induse de 
pericolul pierderii puterii. Aceştia mai aveau o speranţă prin 
folosirea armatei. Astfel, se pune în mişcare primul eşalon din 
Cetate, cu o compunere considerată compactă şi un efectiv pe 
măsura viitoarei misiuni. La ieşirea din gangul punctului de 
control aştepta un colonel de la divizie, care se adresă lui Valer, 
strigând pentru a acoperi zgomotul motoarelor TAB-urilor. 
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– Să nu trageţi în oameni, în populaţie! Se subînţelegea că 
se referea la demonstranţi, dar nu îndrăznea să o spună pe şleau, 
în acel moment omul din el se lupta cu funcţia sa, făcea parte din 
aparatul politic al Diviziei. Dar nu era nicio îndoială că Valer şi 
Stana, care auziseră foarte clar, au înţeles şi, chiar mai mult, au 
fost încurajaţi de atitudinea ofiţerului. Coloana, ajungând la 
intersecţia de după pod, a luat virajul spre Consiliu, fiind 
observată din clădirea Liceului Moise Nicoară de către profesorul 
de serviciu Aldea, care privea pe geamul unei săli. Acesta a făcut 
imediat legătura cu cele petrecute la Timişoara. Era vacanţă şi 
copiii, aflaţi la activităţile din perioada respectivă, puteau fi în 
pericol, motiv pentru care a luat măsura de a-i trimite la casele 
lor, telefonând la părinţii acestora. Apoi a încuiat clădirea şi s-a 
îndreptat spre piaţa din faţa Primăriei, să vadă ce se întâmplă 
acolo. 

 
La scurt timp, căpitanul Valer ajunge cu Batalionul la 

destinaţie. În coloana acestuia se afla şi Şeful de Stat Major a 
Regimentului, căpitanul Meterez. Deşi era şeful lui Valer, lăsase 
comanda acestuia din simplul motiv că acea forţă era structurată 
la nivel Batalion, ulterior sosind şi celelalte subunităţi din 
compunerea Regimentului. Apoi soseşte Batalionul 2 Infanterie, 
Compania Cercetare şi Divizionul de Artilerie. După ajungerea la 
Consiliu a subunităţilor amintite, maiorul Bălan cheamă la ordin 
pe cei doi căpitani pentru a le preciza misiunile. Meterez era în 
rolul Comandantului întregului dispozitiv, iar Valer, având în 
subordinea sa efectivele din faţa clădirii Consiliului, inclusiv 
gărzile patriotice. În flancul stâng se afla al doilea Batalion de 
Infanterie şi Compania Cercetare, în frunte cu comandanţii lor, iar 
în rezervă, Divizionul de Artilerie. Dispozitivul lor se întindea 
până în faţa hotelului Astoria. Totul, în mintea reprezentantului 
diviziei de la Oradea, era simplu şi se reducea la necesitatea 
opririi mulţimii de oameni ce se apropia, apoi reprimarea 
acestora. Astfel, cei doi ofiţeri sunt instruiţi în acest sens. 

– Vă atrag atenţia să faceţi tot ce depinde de voi pentru a 
interzice afluirea mulţimii în piaţă! Îi lichidaţi de la primele focuri 
de armă, să nu ezitaţi, ei sunt împotriva voastră, a noastră a 
tuturor! 
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Ordinul de luptă a fost scurt, concis, şi la obiect, nu a 
permis întrebări, nu s-a primit nimic în scris. Apoi Bălan le-a 
întors spatele şi i-a lăsat derutaţi, pentru că niciunul dintre ei nu s-
a aşteptat la un asemenea ordin total în afara regulamentelor 
militare, a poziţiei armatei în sistemul de apărare a ţării, pe scurt, 
ordinul era ilegal. El a fost dat din proprie iniţiativă, fără 
aprobarea Diviziei sau a Armatei de la Cluj, dar şi fără cunoştinţa 
Ministrului Apărării. Cu gândul la absurditatea acestui ordin de a 
lichida pe cei în rândurile cărora sunt cunoştinţe, prieteni, rude, 
poate proprii copii, rezervişti, persoane care au participat la 
pregătirea militară în cazarmă sau în localităţile de reşedinţă, cei 
doi ofiţeri se priveau cu îngrijorarea întipărită pe faţă. În timp ce 
Valer lua măsuri de instalarea celor patru Transportoare Blindate 
într-un dispozitiv pe linia Bisericii Roşii cu faţa spre gară, cei doi 
dialoghează. 

– A zis ceva despre jurământ? întrebă puţin confuz 
Meterez. 

– Da, chiar aşa, acela este pentru noi cum ar fi Constituţia 
României pentru ţară! 

– Aşa cred şi eu! Dar acolo nu se spune nimic despre 
lichidarea populaţiei! 

– Nu, nu ne poate prosti, poporul este parte componentă a 
sistemului apărării! îi veni revelaţia lui Valer. Nu era foarte sigur 
dacă poate folosi în mod corect un asemenea exemplu, dar simţea 
nevoia unui argument pentru a încălca un ordin direct, deşi tuturor 
cadrelor li se părea absurd să acţioneze altfel decât pentru 
înlăturarea lui Tăbăcescu. Era modul natural de gândire de la bun 
început. 

– Da, apropo de „ războiul întregului popor” , ceva „nou”, 
dar împrumutat de la ruşi... partizanii ruşi! spuse încântat de 
elocvenţa sa Meterez. 

– Oare ştie ceva despre cele petrecute şi, totuşi rămâne fidel 
lui Tăbăcescu? 

– Ăsta habar nu are de „pulsul” din unităţile Diviziei... ce 
gândim noi...! spuse Meterez fără a termina ideea. 

– Tu ce zici? întrebă Valer cu fermitate în glas, fiind sigur 
de răspunsul lui Meterez. 

– Nu am nimic de spus, n-am să ordon aşa ceva! 
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– Nici eu! 
– Pentru că nu doresc ca ai mei copii să aibă un tată 

criminal! Din acest moment, eu nu-ţi voi da niciun ordin, nici să 
nu mă mai cauţi pentru că nu mă vei găsi! încheie alambicat 
Meterez, fără a-şi căuta cuvintele, fiind prea marcat de ordinul 
primit şi hotărârea luată. 

Valer s-a apropiat de Batalionul său şi a chemat 
comandanţii de subunităţi. 

– Orice s-ar întâmpla, vă interzic categoric să trageţi în 
demonstranţi! îşi impuse ofiţerul conduita asumată. 

– Am înţeles! răspund cei prezenţi răsuflând uşuraţi, parcă 
eliberaţi de o grea povară, tocmai scăpaseră de teama ce îi apăsa 
încă înainte de plecarea din cazarmă. S-au întrebat mereu din 
momentul sosirii în piaţă, ce ar fi fost să primească un ordin 
contrar? Niciunul nu cunoştea ordinul dat de Bălan, aşa că aveau 
o mai mare libertate în cele ce urma să întreprindă, fără ezitările 
inerente. 

– În situaţia în care vom fi agresaţi verbal sau fizic, inclusiv 
cu pietre, obiecte contondente, sticle incendiare, vom executa 
doar foc de avertisment în plan vertical! Scopul nostru este 
demoralizarea demonstranţilor şi a câştiga iniţiativa, de a 
descuraja violenţele! Aţi înţeles? Răspunsul a fost cel obişnuit, iar 
Valer a continuat. 

– Ofiţerii vor fi alături de militari şi vor avea grijă să fie 
bine auziţi, să-i îmbărbăteze şi să nu permită comiterea de greşeli! 
Nu a mai aşteptat vreun răspuns, era de la sine înţeles rolul 
ofiţerilor. Fără îndoială, cele ordonate au afectat, pe moment, 
starea morală a cadrelor, iar ordinele date de aceştia, cu multă 
reţinere şi fără a detalia, ca atunci când eşti derutat şi te apasă 
nesiguranţa, ofiţerii au insistat mai mult pe focurile de armă trase 
în sus. Gradaţii, micii comandanţi cum li se spunea, dar şi trupa, 
au început să simtă pericolul ce îi pândea şi se temeau, în special 
de cei puşi să provoace situaţii care puteau degenera în violenţe. 

Auziseră despre Timişoara cum „unelte ale securităţii ” 
aflate în mulţimile agitate care îşi revendicau drepturile, se 
foloseau tocmai de nemulţumirea maselor, provocând atitudini 
duse până la exaltare şi, prin violenţă, la agresiunea fizică a 
tuturor celor ce reprezentau puterea într-o formă sau alta. 
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Militarilor nu le rămânea altceva de făcut decât să aştepte 
derularea evenimentelor, în speranţa unui final cel puţin normal. 
Valer ştia ce important a fost pentru el, dar şi celorlalte cadre din 
Comandamentul regimentului faptul că au ţinut legătura cu 
Batalioanele arădene aflate la Timişoara. Tot ce se aflase despre 
situaţia de acolo l-a convins pe Valer şi ai săi de un fapt cel puţin 
transparent, acela că în suflet şi gând militarii din Arad erau de 
partea demonstranţilor, încă înainte cu câteva zile de a pleca în 
misiune. 

Frica lui Aristică. Tăvălugul se apropie 

Unitatea din Gai a avut o relativă perioadă de linişte până 
după ora gustării, când, la scurt timp, Aristică aflându-se în biroul 
său împreună cu Colan care vorbea la telefon cu soţia, aude: 

– Dragul meu, în oraş se aude despre ieşirea oamenilor în 
stradă! Se petrec unele lucruri... nu, nu, nu se poate, se trag focuri 
de armă! Se aude un strigăt prelung şi vocea ei se pierde, plecase 
de la telefon. Soţia maiorului Colan ştia desigur, cum se aud 
împuşcăturile de armă şi ce ar putea să însemne, având în vedere 
cunoaşterea situaţiei de la Timişoara. Acesta era motivul 
îngrijorării sale, nu ştia dacă focurile de armă erau îndreptate 
împotriva mulţimii. În scurt timp, a aflat că focurile auzite erau de 
avertisment, trase de câţiva miliţieni din paza „Căii Ferate” , de pe 
acoperiş. Aceasta s-a întâmplat când coloana de manifestanţi 
trecea prin dreptul gării principale. În câteva clipe, sună telefonul 
care îl pune în legătură pe Aristică cu generalul Puşkin şi acesta, 
fără menajamente îi dă următorul ordin: 

– Cu detaşamentul constituit te deplasezi la primăria Arad, 
intri în dispozitivul de apărare a clădirii şi nu permiţi accesul 
huliganilor! Ai grijă că pe traseul de deplasare, poţi fi atacat de 
către aceştia! Răspunzi cu foc de avertisment, apoi cu foc direct, 
în cazul atacului vreunei maşini!  

– Am înţeles! răspunse Aristică cu glas răguşit, gândindu-
se la Timişoara şi la cele spuse de Colan mai înainte. 

A ordonat pornirea motoarelor şi îmbarcarea oamenilor fără 
a preciza misiunea. Apoi vorbi o clipă cu soţia sa la telefon, 
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aflând, cu stupoare, că fiica lui este plecată în oraş cu o colegă, 
veste care l-a neliniştit profund. Simţea că se scufundă pământul 
cu el. 

– În oraş situaţia este extrem de gravă, se trag focuri de 
armă...! strigă Aristică cuprins de deznădejde, apoi, dându-şi 
seama că nu o poate ajuta cu nimic, coboară vocea cerându-şi 
scuze. 

 
În timp ce în cazarma Gai se desfăşoară activităţile de 

pregătire a deplasării, în oraş coloana de manifestanţi dinspre 
Vlaicu era pe punctul de a ajunge în dreptul intersecţiei 
bulevardului cu strada Crişan, nu mai aveau mult până la 
contactul cu primul aliniament al armatei. 

 
Coloana Gai-ului a pornit. Drumul până la primărie, după 

spusele lui Aristică, cel mai lung din viaţa sa, era pe deasupra 
încărcat cu gânduri sumbre. O vedea pe fiica lui în ipostaze greu 
de închipuit, simţea un cuţit în inimă. Secretarul Comitetului de 
Partid pe unitate care-l însoţea, încerca să-l lini ştească, dar nu 
prea avea succes. De parcă Aristică nu auzea nimic. Pe de altă 
parte, şi colegul avea îngrijorările sale, uitase pistolul în unitate, 
aşa că nu părea destul de convingător. Nu mai era posibil să 
îndrepte ceva, faptul era consumat. Pe drumul prin cartierele 
Aradului au văzut grupuri de oameni care nu păreau huligani, 
mergeau cu capul plecat, erau preocupaţi şi nu se uitau la ei, nici 
vorbă de intenţii agresive. Doar câţiva copii le făceau semne cu 
mâna, probabil că nici nu ştiau ce se petrece în oraş. Deplasarea a 
decurs aproximativ o oră, deoarece Aristică a ales o rută 
ocolitoare prin cartierul Alfa. 

 
Spre deosebire de seara anterioară când au constatat cu 

dezamăgire că în oraş nu se întâmpla nimic semnificativ, 
strungarul Peruş vede acum o nouă faţă a celor care manifestau şi 
se alătură, împreună cu colegii, coloanei de muncitori. În dreptul 
gării a trăit alături de ei momentele de emoţie, când de pe clădire, 
s-au tras primele salve de către miliţienii de la Căile Ferate. La 
auzul lor, o parte a mulţimii s-a oprit, cutremurată de spaimă, unii 
aruncându-se pe asfalt sau fugind în toate părţile, dar imediat 
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coloana şi-a reluat drumul, cu acea convingere inconştientă că nu 
este în pericol. 

– Au tras spre noi? întrebă cineva aproape strigând. 
– Poţi fi sigur că nu! veni răspunsul cu o voce tremurată. În 

acel moment a pornit fluieratul locomotivelor, ca semn de 
întâmpinare a mulţimii.  

Firea priveşte la un moment dat către coloana ce se îngroşa 
văzând cu ochii şi descoperă drapelul tricolor în mulţime. Era la 
Piciu. Mulţumit de cele văzute, îi cere acestuia să treacă în faţă 
pentru a fi văzut mai bine de toată lumea, dar cum era destul de 
greu să pătrundă prin mulţime spre capul coloanei, Piciu dă 
drapelul unui copil, apoi îl ia pe umerii săi, rezolvând excelent 
problema vizibilităţii din toate direcţiile. 

Un demonstrant aflat alături de prietenul său pe rândul 
cinci sau şase, care auzea scandările strigate din răsputeri şi se 
alăturase mulţimii , fascinat de scena electrizantă, acţiona stăpânit 
de instinctul de conservare, la fel ca mulţi alţii. Simţea că în 
mintea lui nu era niciun gând, nici frică, singura preocupare ce 
domina fiinţa sa era acea descătuşare verbală de toate inhibiţiile. 
Tânărul, un retuşor offset de la Tipografie, pe nume Sorin, un om 
ca toţi ceilalţi, cu copil şi grijile zilei de mâine, trăia clipe inedite, 
aşa cum nu şi-ar fi închipuit vreodată. În seara precedentă, 
discutând cu un bun prieten, s-a ajuns la nelipsitele sfaturi ca între 
amici care se înţeleg şi sunt toleranţi, luând în serios problemele 
de a doua zi. 

– Sorin, tu ai de gând mâine să ieşi în oraş? întrebă curios 
prietenul său, mai degrabă dorind să aibă acolo un însoţitor cu 
care putea schimba o impresie. 

– Nu m-am gândit! răspunse retuşorul, lăsând impresia, ca 
de obicei, că este indiferent la ceea ce se întâmplă în jurul său, 
ştiind una şi bună, se săturase de viaţa searbădă pe care o ducea. 
Avea un suflet delicat, de artist, şi vibra la nedreptăţi, încruntarea 
lăsase urme adânci pe faţa lui, doar familia şi prietenii reuşeau să-
i dea o oarecare speranţă. În sinea lui, spera să vadă ce ar putea să 
iasă din nemulţumirea oamenilor, dar nu s-a gândit că ar vrea să 
„defileze” , aşa cum spunea uneori în discuţiile cu colegii despre 
cei ce doreau să se arate „mari” . Prietenul său, văzând 
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preocuparea de pe chipul lui de a găsi răspuns la propria 
nehotărâre, schimbă tonul trecând la glumă. 

– Tu ştii că din cele auzite este indicat să nu mănânci nimic 
dimineaţa? spuse Andrei, cu convingerea că pentru moment îl va 
face să creadă, dar şi cu o uşoară ironie, pentru a-l lăsa să se 
dumirească ca de o glumă bună. 

– Da, pentru că o rană de glonţ nu mai poate fi operată!? 
răspunse Sorin, fiind pe fază, amândoi izbucnind într-un hohot de 
râs nestăvilit, comentau ca la fotbal, ştiau totul despre arme şi 
efectele lor, de fapt făceau presupuneri hilare, doar-doar vor reuşi 
să scape de presiunea psihică ce îi apăsa, deşi nu recunoşteau. 

 
Cedar observă, îngrijorat, momentul ajungerii 

manifestanţilor la Podgoria, când foarte multă lume s-a 
împrăştiat, astfel că nu au rămas mai mult de 200 de persoane în 
coloană. 

– Măi oameni buni, voi ştiţi că armata se află deja pe 
centru? strigă cineva dintre cei aflaţi pe trotuar, îngrijorat. 

– Soldaţii aliniaţi vă aşteaptă, au şi TAB-uri multe! 
completă un altul, încercând să-i oprească. Nu au primit niciun 
răspuns, iar cei din capul coloanei, simţind că momentul era prea 
delicat pentru a mai ezita, s-au întors cu faţa la mulţime, făcându-i 
semn să vină după ei. 

La ajungerea în dreptul străzii Crişan, unii curioşi de pe 
trotuare aplaudau, dar erau şi din cei care îi înjurau pe oameni. 
Al ţii îi avertizau pe manifestanţi, strigând la ei: 

– Nu mergeţi mai departe, a ieşit armata o să tragă în voi! 
O să fiţi cu toţii împuşcaţi!  

Cedar observase teama celor ce se adresau mulţimii, dar 
erau printre ei şi dintre aceia pe faţa cărora era zugrăvită mai 
degrabă hotărârea de a-i determina să renunţe, decât îngrijorarea 
pentru vieţile lor. Acest lucru i-a dat de gândit, şi nu numai lui, 
acolo era şi Sorin care, imediat ce coloana a intrat în bulevard, 
dinspre Podgoria, a observat numeroşi oameni „de bine” , care i-
au urmărit pas cu pas până acolo şi au încercat să-i întoarcă din 
drum. 
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– În centru sunteţi aşteptaţi de armată... va folosi muniţie 
de război! strigau pe mai multe voci unii interesaţi să deturneze 
scopul manifestaţiei. 

Aceştia au mers în cadrul coloanei o bucată de drum, apoi 
s-au retras, renunţând şi trecând pe trotuar în mulţimea interesată, 
dar neimplicată. Coloana se deplasa greoi, fiecare mişcare era 
calculată, erau porţiuni unde se făcea o jumătate de pas, micile 
ezitări fiind completate cu ovaţii, fluturări de drapele, strigăte de 
încurajare. Pe nesimţite, cei de pe margine reveneau în mulţime, 
iar alţii se retrăgeau pe trotuare, dar privind ansamblul tabloului, 
era o creştere firească a numărului oamenilor aflaţi pe bulevard, 
în detrimentul celor de pe trotuar. 

Blindatele gata de acţiune. 
Soarta lor a fost pecetluită 

Ajungerea coloanei la intersecţia străzii Crişan cu 
bulevardul, le-a permis manifestanţilor să vadă foarte clar 
blindatele care îi aşteptau puţin mai încolo de intersecţie. Oricare 
dintre cei prezenţi a simţit un junghi în inimă, chiar şi cei de pe 
trotuare, din imediata apropiere a TAB-urilor, erau terifiaţi. Ciudat 
însă era faptul că acea teamă pentru vieţile lor constituia un factor 
mobilizator. Cedar a înţeles cum funcţiona în acel moment 
mecanismul ce ţinea omogenă mulţimea să nu se destrame. În 
primul rând al manifestanţilor se aflau el cu prietenul său Firea şi 
trei tineri, printre care doar Alex era cunoscut de „primaşi” ca fiind 
de-al lor, care au avut un rol important în funcţionarea coloanei. În 
principal, era asigurată prin prezenţa lor componenţa ideală tineri-
vârstnici, iar faptul că prima linie a demonstranţilor rămânea mereu 
stabilă, avea darul de a crea sentimentul reconfortant al siguranţei 
că cei care îi conduc nu îi vor părăsi. Coloana părea în mişcare, 
deşi numai forfota din rândurile sale dădea această impresie, 
temători, parcă aşteptau ceva. 

 
Cedar, Firea şi cei trei tineri în frunte cu Alex, au continuat 

să înainteze încet pe mijlocul bulevardului. 
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– Nu mai înaintaţi că vă împuşcă! spuse îngrozit cineva, 
convins că acel fapt se va petrece. 

– Nu-i nimic, să ne împuşte dacă au curajul! a fost 
răspunsul lui Cedar, care se oprise pentru moment, pentru ca apoi 
coloana să pornească încet. Cei din compunerea ei observau 
continuu în jur fără a pierde niciun amănunt. 

Pe Cedar îl preocupa şi avea sub observaţie blindatele, 
reţinând cu acurateţe dispunerea şi numărul lor. Astfel, atât în 
dreapta, cât şi în stânga lor, era câte un TAB, iar pe mijlocul 
carosabilului încă două. Nu era niciun motiv să fie îngrijoraţi, nu 
se observa nicio atitudine belicoasă, vreo privire duşmănoasă sau 
mişcări ascunse de ochii lor. Cedar a reţinut cu bucurie 
participarea celor trei tineri, care nu s-au dezlipit de ei pe 
parcursul manifestaţiei, cum desfăşurând drapelul fără stemă, l-au 
fluturat cu mişcări ample să poată fi observat de toată lumea, a 
fost momentul lor de triumf. Apoi, fără odihnă, Cedar, care căuta 
din priviri în jurul său, constată liniştit „dispariţia” a doi dintre 
tineri şi nu se miră, era ca şi cum se aşteptase la asta, pentru că nu 
odată a avut ocazia să trăiască momente asemănătoare, că, aşa 
cum ştie românul, „ce este bun nu este şi veşnic” , îi trecu prin 
minte. Scopul lor a fost împlinit şi au ieşit din peisaj. Probabil, 
gândea el, niciunii nu vor afla vreodată cine erau şi ce misiune au 
avut. Alex preluase drapelul cu stema decupată de la ei şi, cu 
avântu-i caracteristic, îl flutura, zâmbind larg deopotrivă către 
armată şi populaţie, dar cu gândul îndreptat către Luminiţa, 
sperând din tot sufletul că este văzut, simţea că mesajul său 
subliminal îşi va atinge ţinta. 

Rumoarea mulţimii se accentuă uşor şi cineva întrebă 
speriat, privind neliniştit spre Cedar: 

– Voi vedeţi ţevile mitralierelor...?! Firea care era focusat 
pe TAB-urile armatei, tocmai şi-a dat seama că lucrurile nu 
stăteau pe roze. 

– Da, ţevile sunt la orizontală! strigă Firea realizând 
pericolul cumplit ce îi aştepta. În subconştientul lui Cedar, tocmai 
acest aspect, în mod ciudat a produs declicul care l-a făcut să 
acţioneze. Nu gândea suficient de limpede, considera acel 
moment ca unul de neocolit, nu mai era altă posibilitate, nu mai 
simţea vreo împotrivire, răspunse celui mai puternic imbold al 



183 

fiin ţei sale şi atunci ezitarea uşoară a coloanei l-a făcut pe acesta 
să intervină, folosind argumentul venit de niciunde. 

– Să nu daţi înapoi, este singura noastră salvare, în caz 
contrar, vom fi prinşi şi arestaţi... ori vom fi măcinaţi cu gloanţe 
de armată! striga din răsputeri, îmbărbătându-i permanent pe 
manifestanţi. Teama plutea în sufletele lor, ea fiind amplificată de 
o nouă încercare, chiar acolo sub 100 de metri de blindatele 
armatei. Au apărut în faţa lor doi cetăţeni, care au încercat să-i 
oprească definitiv, implorându-i: 

– Nu mai înaintaţi că vă împuşcă armata! au strigat ei 
mimând spaima. Nu păreau oameni din rândul demonstranţilor şi 
nici nu prezentau încredere, dimpotrivă, ca atitudine şi gesturi, au 
fost asimilaţi cu persoane special pregătite să intervină în astfel de 
situaţii, ceea ce pentru mulţi manifestanţi, dar mai ales pentru cei 
de la armată, era oarecum nefiresc. Valer „vedea” acest lucru ca 
pe ceva jignitor, el nu avea nevoie de ajutor pentru a opri orice 
acţiune. Era hotărât să demonstreze contrariul, ştia că de el 
depinde în ultima instanţă ce va alege, viaţa sau moartea. 

În acel moment deosebit de grav, când totul atârna de un fir 
de păr, Cedar, temându-se la rândul său, i-a încurajat din nou pe 
Firea şi pe cei care fluctuau înapoia primului rând. 

– Să nu ne lăsăm prieteni! strigă el din toată inima, starea 
lui fiind una de surescitare, dar şi una de curaj nestăvilit, 
adrenalina se revărsate în fiinţa sa în faţa pericolului. Era în 
comportament ca soldatul care, deşi plin de teamă, totuşi 
înaintează, de fapt în adâncul fiinţei sale se întreba dacă ar fi 
capabil să dea jertfa supremă şi, deşi nu ştia răspunsul, 
subconştientul său a acţionat, primind un imbold încurajator chiar 
de la mulţime. 

– Nu dăm înapoi, mergem paşnici înainte! au răspuns tineri 
şi vârstnici la unison, privind cu mândrie spre vecinii lor, cu 
zâmbetul uşor forţat, conştienţi de responsabilitatea imensă ce 
apăsa pe umerii lor. Trecând mai departe, au înaintat câţiva paşi şi 
soarta lor a fost pecetluită. 

 
Despre ajungerea coloanei manifestanţilor în dreptul 

Bisericii Roşii, al cărui număr este apreciat de tânărul Vuia la 
aproximativ 20.000-30.000 de oameni, coada fiind la Podgoria, 
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pe toată lăţimea străzii, Valer are o imagine diferită. Până în 
apropiere de dispozitivul militar, scenele cu manifestanţii care se 
apropiau erau văzute ca o mulţime uriaşă şi ameninţătoare, 
strigau, înjurau, erau dotaţi cu răngi, bâte, sticle, pietre, dar şi 
drapele şi lozinci. Numeric, cei din primul grup masiv, erau în jur 
de 400-500 de oameni. În cea mai mare parte, aceştia nu puteau fi 
controlaţi de conducătorii lor, aruncau cu tot ce aveau la 
îndemână pe direcţia dispozitivului militar. Deveniseră foarte 
înfierbântaţi, în special cei de pe flancurile coloanei, pe lângă 
aceştia, erau unii care consumaseră alcool, aveau sticle în mână 
şi, după aprecierea lui Valer, erau şi din cei „ înfiltraţi” care 
urmăreau escaladarea tensiunilor, în scopul provocării unor 
violenţe împotriva militarilor. 

Antitero sau cum i se mai spunea. 
Momentul adevărului 

Valer cu ai săi nu constituia singurul pericol ce-i aştepta pe 
manifestanţi. La o foarte mică distanţă de coloana ce se apropia, 
în Consiliul Judeţean de Partid se afla subunitatea antiteroristă 
comandată de colonelul Şoimu. Aceasta, în jurul orei 08:00, ca 
urmare a informaţiilor primite de la ofiţerii de Securitate din 
întreprinderi despre începerea unor mişcări de stradă, a primit 
ordin de a intra în dispozitiv chiar în clădire şi aştepta cu inima 
strânsă derularea evenimentelor. 

Datorită interceptării unor convorbiri din Timişoara care se 
auzeau în staţiile proprii şi o mai bună înţelegere a situaţiei, 
Comandantul Antitero era pregătit pentru asemenea momente 
tensionate. Desigur, a contat pregătirea militară specifică în 
domeniu, dar, mai ales experienţa personală îndelungată. Despre 
componenţa subunităţii din subordinea colonelului Scăianu, Şeful 
Inspectoratului Judeţean de Securitate, colonelul Filcaciu, cu doar 
câteva ore în urmă într-un moment de acalmie, a făcut câteva 
precizări cadrelor armatei interesate. 

– Plutonul compus din miliţieni are rolul de restabilire a 
ordinii publice în situaţii tulburi! Un alt pluton este constituit din 
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trupe de securitate-mili ţie având aceeaşi subordonare directă lui 
Scăianu! Cel de al treilea pluton este format din ofiţeri de miliţie 
şi securitate, condus nemijlocit de colonelul Şoimu, dar în mod 
direct tot de Scăianu! 

Unele cadre ale armatei auzeau pentru prima dată asemenea 
informaţii despre subunitatea antitero, aşa zisa USLA. Filcaciu a 
continuat cu explicaţiile. 

– Antitero are în compunerea sa oameni special pregătiţi în 
lupta împotriva unor elemente sau grupări teroriste, cu misiunea 
importantă de a salva, fie vieţi omeneşti, a proteja anumite 
personalităţi ale vieţii politice sau pentru apărarea unor instituţii 
de importanţă deosebită! Cu rolul ştiut, subunitatea a primit 
misiunea de a observa şi a fi la curent în permanenţă cu ce se 
întâmpla în faţa primăriei, asta până când situaţia s-ar fi înrăutăţit 
şi se cerea împrăştierea demonstranţilor şi arestarea lor. 

 
Acei câţiva paşi făcuţi de manifestanţi spre militari au 

determinat declanşarea acţiunii de ridicare a ţevilor şi comanda 
pentru deschiderea focului. 

– Cu tot armamentul foc de salvă, FOC! se auzi comanda 
ce îngheţase sângele în vene, iar salvele au stins orice sunet venit 
din partea mulţimii, lini ştea aşternută devenind aproape 
dureroasă. 

A fost momentul psihologic, atunci au înţeles manifestanţii 
cu adevărat gravitatea situaţiei şi riscurile pe care şi le-au asumat, 
dar, totodată respectul pe care trebuiau să-l acorde armatei. 
Aceasta a jucat ultima carte, cea câştigătoare, prin care şi-a 
demonstrat forţa de care dispunea, dar pe care nu dorea s-o 
folosească. În asta a constat măreţia ei. Valer a organizat dinainte 
cooperarea între mitraliorii de pe TAB-uri şi soldaţii din cordonul 
aflat în faţa mulţimii, precizând ca la comanda de deschiderea 
focului să se ridice ţevile blindatelor pentru a nu acţiona cu 
acestea, din greşeală, asupra manifestanţilor. Oricum, acestea nu 
aveau cartuşele pe benzi. 

Cei din faţa Consiliului au auzit salvele trase de militari ca 
pe vaiere prelungi, pentru că au fost trei la număr, şi au 
încremenit, la rândul lor. 
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Mulţimea nu observase din primele clipe ridicarea ţevilor 
către vârful copacilor, aceasta fiind cauza bulucirii şi plonjării pe 
jos a celor mai mulţi, fiind convinşi că s-a tras în plin, dar nu s-a 
tras cu armamentul de pe TAB-uri, ci cu pistoalele-mitralieră. 

 
Coloana lui Aristică, cu geniştii lui , tocmai ieşise de pe 

strada Eminescu în bulevard, când au auzit acel zgomot 
inconfundabil pentru cei cu experienţă în tragerile din poligon sau 
pe timpul aplicaţiilor. Parcă se năruia cerul peste ei. Cine ar fi 
crezut altceva, toţi erau convinşi că focul acela nimicitor a fost 
tras spre oameni şi nu în ţinte de carton. Cât despre efecte, 
niciunul nu îndrăznea să se gândească. Priveau cu respiraţia tăiată 
unii spre alţii  şi cu privirea înceţoşată, puteau spera doar că cei 
dragi lor sunt bine. 

 
Celia era în dreptul cofetăriei Corso, alături de câteva 

colege ale soţului ei de la Orologerie, când salvele au surprins-o. 
A reuşit din reflex să împingă pe două dintre ele sub un gang, 
pentru a le feri de pericol. Au constatat că a căzut tencuială peste 
ele, ceea ce le-a speriat, temându-se că puteau fi rănite. 

 
Piciu şi-a dat seama imediat că salvele erau de la gloanţe 

reale şi nu de manevră, a fost doar lunetist în stagiul militar şi era 
familiarizat cu tragerile. I s-a confirmat bănuiala odată în plus, 
atunci când a văzut cum sare tencuiala din locurile lovite de 
gloanţe. Apoi s-au oprit salvele şi s-a pus armamentul în poziţia 
„pentru control” , descărcându-se. 

 
Cei rămaşi în fabrica Orologerie, în frunte cu inginerul 

Fănică, îngrijoraţi de salvele trase în oraş, s-au urcat pe acoperişul 
clădirii şi, cu gândul la tinerii muncitori aflaţi în coloana de 
manifestanţi, au privit spre oraşul care se vedea ca în palmă. Nu 
au reuşit să vadă amănuntele, dar, mai târziu au aflat despre ele. 

 
După ce s-a auzit puternica rafală, unul dintre manifestanţi 

revede cu ochii minţii scenele ce se derulaseră cu viteză prin faţa 
lui. Lumea pe de o parte s-a aruncat pe asfalt, alţii au fugit în 
toate părţile din faţa cordonului de militari. Câţiva demonstranţi 



187 

s-au adresat militarilor cu rugămintea de a nu se trage în ei, pentru 
că vor fi paşnici, nu vor ataca armata şi să-i lase să treacă. 

Iuga are în acel moment o tresărire văzând un arădean 
îngenuncheat în faţa TAB-urilor, era imaginea halucinantă a celor 
văzute la Timişoara. În aceleaşi clipe, o persoană s-a desprins din 
mulţime şi a introdus în ţeava unei puşti o garoafă albă, ca semn 
al iubirii, observă Caloianca cuprinsă de un fior. 

 
Acel moment terifiant l-a surprins pe strungarul Peruş, 

rămas în picioare, în jurul său se aflau pe şosea numai oameni 
căzuţi pe asfalt, nu ştia dacă sunt ori nu morţi, câţiva mişcându-
se. Şi i-a întrebat îngrijorat: 

– Măi, este careva rănit? Răspundeţi, ce... aţi murit?  
– Nu, nu avem nimic! răspunseră prinzând curaj, câţiva 

dintre cei de pe asfalt. 
După acele momente de stupoare şi încremenire, au urmat 

strigătele entuziaste ale lui Peruş: 
– Urraaa, Urraaa! Veniţi după mine! Înainteee...! 
La acest apel strigat din toţi plămânii de strungarul inimos, 

dar şi extrem de speriat, oamenii s-au ridicat şi, înţelegând că 
armata nu le doreşte răul, ci dimpotrivă, au format din nou 
coloana, care a reluat mişcarea spre Consiliu. În timpul pauzei 
scurte de după salve, pentru că toţi au înţeles că au fost de 
avertisment, un fost cadru militar, recent trecut în rezervă, s-a 
desprins cu o oarecare ezitare din rândul coloanei culcate la 
pământ, deplasându-se spre ofiţerul ce comanda soldaţii de pe 
primul TAB, adresându-se acestuia cu întrebarea: 

– Domnule ofiţer, doar nu aveţi de gând să trageţi în noi, 
concetăţenii voştri?!  

Ofiţerul căruia i s-a adresat, era Comandantul întâiului 
Batalion al unităţii din Cetate, Valer, care a răspuns cu mult calm: 

– Nu vom trage, doar am tras în sus! 
Cedar, pe de altă parte, a avut o scurtă discuţie cu acelaşi 

ofiţer, asigurându-se reciproc de bunele intenţii , pentru a evita 
orice neînţelegeri între armată şi manifestanţi. Totul revenise pe 
făgaşul dorit de ambele părţi. Din acel moment manifestanţii s-au 
convins că armata este de partea lor, era cel mai concludent semn 
al fraternizării. 
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Teama lui Valer. O altă teamă, cea a lui Bălan 

Acel tânăr ofiţer, recent venit din Academia Militară, a trăit 
doar înainte cu câteva momente, poate cel mai emoţionant episod 
din viaţa sa, când a ordonat executarea salvelor de foc. Dar, în 
egală măsură, şi când rezervistul l-a întrebat de intenţiile viitoare 
sau când trecea mulţimea de oameni prin culoarul deschis în 
rândurile militarilor. Dacă am afirma că cel în cauză nu a avut 
teamă în faţa puhoiului, am minţi. Responsabilitatea căpitanului 
Valer, ca urmare a propriei hotărâri de a proteja manifestanţii, era 
extinsă, în aceeaşi măsură, şi asupra militarilor din subordine, îi 
considera nu simpli subordonaţi, erau copiii pe care i-a adoptat şi 
îndrăgit din clipa în care a împărţit cu ei temerile acelei zile, 
extrem de fierbinţi. Era preocupat de eventualitatea unor 
provocări, asta în condiţiile când în momentele dinainte de salvele 
de avertisment, câţiva mai agitaţi din mulţime aruncau diferite 
obiecte şi chiar pietre, spre cordonul de soldaţi. Se temea de 
prezenţa în mijlocul acestora a unor persoane dubioase. Căpitanul 
Valer a premeditat salvele de avertisment pentru a obţine un 
impact psihologic de descurajare a atitudinilor violente şi, prin 
aceasta, să-i protejeze pe manifestanţi şi militari. 

Incertitudinile sale s-au spulberat când manifestanţii tineri 
din primele rânduri, muncitorii de la Orologerie în frunte cu Alex, 
au început să „ împingă” blindatele cu spatele spre Consiliu. A 
respirat uşurat, constatând că nimeni nu are intenţia de a acţiona 
violent. Atunci i-a pus pe toţi la inimă. Valer a înţeles în acea 
clipă, că şi-a îndeplinit scopul de a câştiga iniţiativa, de a domina 
moral, dar mai ales a câştiga încrederea manifestanţilor, de acum 
înainte era mai uşor pentru toţi să stea cu fruntea sus, se ştia doar 
cine erau prietenii lor. Rămânea de văzut dacă duşmanii există, 
cine sunt ei şi cum se vor deconspira. Coloana a trecut cu 15 
metri de acel baraj, când cineva a aruncat cu o sticlă goală spre 
militarii din dreapta cordonului, declanşând o răpăială de arme 
automate în sus, deşi unii din primele rânduri a manifestanţilor 
erau convinşi că se trage în mulţime. Când s-a trecut şi peste acest 
moment dificil, lumea a intrat parcă într-o transă, se credeau 
nemuritori, se urcau pe TAB-uri, dădeau mâna cu militarii, erau 
plini de exuberanţă, scandau lozinci din ce în ce mai curajoase. 
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Considerând că situaţia din acel moment permitea unele măsuri 
de relaxare, căpitanul Valer a ordonat încetarea focului, trecându-
se la verificarea armamentului şi scoaterea încărcătoarelor de la 
armă. 

 
Alex, ajuns în faţa Consiliului, întorcea mereu capul şi 

privea cu speranţa în suflet spre mulţimea de oameni, doar, doar o 
va vedea pe Luminiţa în mijlocul adolescenţilor ce se agitau, 
căutându-se şi strigându-se cu entuziasm unii pe alţii. A încercat 
de câteva ori să treacă printre manifestanţi, dar a renunţat în cele 
din urmă, pentru că acest lucru devenise imposibil. Şi, din acel 
moment, avea alte preocupări alături de cei din primele rânduri, 
privind spre piaţa plină de militari şi civili. I s-a părut ciudat să 
vadă la unii dintre civili radio-telefoane în mână, dar s-a gândit că 
din moment ce sunt acolo, sunt destui care îi văd şi vor lua 
măsurile necesare. Nu era treaba lui să se întrebe cine sunt şi ce 
urmăresc. Această atitudine era indusă oamenilor prin acţiunile la 
vedere a provocatorilor pentru ca mulţimea să se obişnuiască cu 
ceea ce văd şi să nu-şi pună întrebări. Majoritatea covârşitoare a 
manifestanţilor au fost creduli şi au putut fi prostiţi pe faţă. 

Teama lui Bălan crescuse brusc în momentul când a fost 
informat că ordinul său de reprimare nu a fost executat. Agitat, 
fiind în Consiliu, vorbi din nou solicitând venirea teriştilor Cetăţii 
pentru apărarea clădirii, răstindu-se isteric la Comandantul 
Batalionului 3 Infanterie, căpitanul Malica. 

– Trimite imediat oamenii ceruţi, tu chiar nu înţelegi? 
– Am trimis două plutoane, au trecut podul şi se mişcă 

repede! strigă la rândul său căpitanul, pentru a acoperi urletele lui 
Bălan. Plutoanele au ajuns în câteva minute şi sub comanda 
ofiţerilor s-au desfăşurat pe platoul din faţa Consiliului, trecând la 
ocuparea acestuia printr-un cordon dublu de ostaşi. În timp ce 
alergau spre aliniamentul ordonat, teriştii au observat că se trăgea 
din hotelul Astoria, când de la etajul şapte, când de la opt, apoi de 
la etajul cinci, fără a avea totuşi vreun efect asupra lor. Era pentru 
prima dată constatarea fără dubii, că ceva în tot acest scenariu era 
extrem de ciudat, aşa că, din acea parte aveau îndoieli că s-ar 
putea ivi necazuri, teama părea să vină mai mult din partea 
manifestanţilor care impresionau prin numărul uriaş. Comandanţii 
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de plutoane ai teriştilor au avut prezenţa de spirit să-i lini ştească 
pe subordonaţi, că deşi pericole există, ele sunt mai mici decât par 
în realitate. Fruntaşul terist Taşcă a fost cuprins de frică imediat 
după debarcarea din camion în spatele Consiliului. Nu ştia cum s-
au derulat acţiunile la Timişoara, dar era în dubiu privind 
agenturile străine, mai degrabă bănuia că totul era o provocare 
ieftină, cu scop de intimidare a populaţiei şi a armatei. Ajunşi cu 
plutonul lui Taşcă în faţa manifestanţilor, s-au dispus în cordon 
dublu în faţa unui grup mare de tineri care se agitau bucuroşi, 
strigând din răsputeri. 

– Şi noi suntem studenţi! urmate de uralele entuziaste ale 
mulţimii , dar fără vreo reacţie din partea teriştilor, care au fost 
atenţionaţi de către un locotenent-colonel să nu comunice cu 
populaţia. 

– Să nu faceţi niciun gest de solidarizare cu manifestanţii 
şi, mai ales, să nu primiţi nimic de la ei! Cuvintele sale i-au 
descurajat, aceştia dorind din tot sufletul să fie apropiaţi de 
mulţime. În acele clipe Taşcă ar fi vrut să fie undeva departe, 
poate şi-ar fi dorit să plângă. Camaradul său, teristul Sidor, un tip 
de nădejde şi foarte apropiat de colegi, a remarcat la rândul lui, 
acele momente tensionate, vedea şi auzea pentru prima oară cum 
sunt priviţi manifestanţii, cum se punea problema relaţiilor cu 
aceştia. I se părea ceva de necrezut. Soldatul terist Staky a 
remarcat încercările unora mai hotărâţi din mulţime de a ţine pe 
loc masa de oameni. 

– Vin timişorenii...! Repetau în uralele mulţimii cei din faţa 
Consiliului, mai mult din dorinţa de a se încuraja reciproc, încă nu 
ştiau ce s-a întâmplat în urma salvelor trase cu minute înainte şi 
se temeau. 

– Se strigă cu scopul de a ţine oamenii pe loc! îi şopti Staky 
colegului de alături. 

– Dacă te gândeşti, nici noi nu ştim mare lucru! răspunse 
Taşcă, înfiorat la gândul că s-ar fi tras asupra mulţimii.  

Privind înapoia lor, teriştii observă scutierii şi mili ţienii din 
faţa sediului şi gândul lor s-a îndreptat spre o eventuală implicare 
a acestora împotriva cordonului de militari. 

– Ferească-i Dumnezeu de răspunsul nostru...! spuse de data 
aceasta cu vocea ridicată Staky, pentru a fi auzit de colegul său. 
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– Nu aş ezita nicio clipă! completă Taşcă, fără a întregi 
tabloul imaginat, era sigur că şi camaradul său se gândea la 
acelaşi lucru. 

– Aş goli încărcătoarele! confirmă celălalt intenţia sa. 
– Abia mă abţin să nu întorc arma spre ei! spuse Taşcă 

îngrozit de ce ar putea să iasă, fiind convins că cei vizaţi au primit 
ordin să tragă şi asupra militarilor dacă aceştia se alătură 
populaţiei. 

Ordinea lui Valer. 
Un altfel de securist, acelaşi Bălan 

De neuitat modul atipic, pentru orice structură înarmată, 
respectiv revenirea militarilor în faţa clădirii Consiliului, 
concomitent cu apropierea şuvoiului mulţimii şi chiar în mijlocul 
acesteia. Forfota trupei pentru ocuparea locului în dispozitivul ce 
urma să asigure apărarea obiectivului s-a făcut sub privirile 
paşnice a părţii din „opoziţie” , dacă se poate spune aşa. Căpitanul 
Valer a reuşit calmarea spiritelor demonstranţilor, a obţinut o 
anumită ordine şi înţelegere din partea acestora, ca urmare a 
discuţiilor lămuritoare privind comportamentul fără excepţie a 
populaţiei, cât şi promisiunile privind reacţiile paşnice a 
militarilor. 

 
Manifestanţii au ajuns în piaţă şi s-au apropiat de cordonul 

de militari, aranjându-se pe liniile de tramvai. Celia observă că o 
parte dintre manifestanţi, cei mai mulţi după aprecierea ei, au 
rămas pe trotuar în faţa Băncii Naţionale şi se uitau de acolo la cei 
din zona liniilor de tramvai. A lansat de câteva ori strigăte pentru 
a-i aduce în rândul lor pe cei marcaţi de neîncredere sau teamă, 
dar fără rezultate vizibile, şi nu ştia ce să creadă. Ezitând, câţiva 
se alătură grupului aflat pe linii, doar atât. Atunci, împreună cu un 
grup de tineri, a plecat în căutarea oamenilor dispuşi să vină în 
piaţă, căutând pe străzile din apropiere. Întorcându-se în faţa 
Consiliului, a constatat că între timp, a sosit dinspre Aradul Nou o 
coloană de manifestanţi, mărind astfel numărul participanţilor. 
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Sosirea în piaţa primăriei, putem spune că a semnificat 
pentru populaţia arădeană momentul ridicării şi alăturării solidare 
cu populaţia Timişoarei împotriva lui Tăbăcescu. Ceasul din 
turnul primăriei arăta, după aprecierea lui Firea, ora 10, acesta 
având o oarecare îndoială privitor la cele văzute în acele clipe de 
entuziasm. Manifestanţii constată prezenţa în faţa Consiliului a 
cordoanelor de miliţieni, în faţa intrării în sediu se afla o unitate 
compactă de scutieri. Privind cu atenţie la cei cu uniforme 
dinapoia primului cordon, recunoaşte cadre ale armatei şi, alături 
de aceştia, vede ofiţeri de Miliţie şi Securitate. Prin faţa 
oamenilor au început să circule ofiţeri de la armată, printre care 
Cedar recunoaşte pe maiorul Răgaru de la garnizoană, pe 
căpitanul Valer îl ştia de mai înainte, iar mult mai târziu pe 
maiorul Iconaru. Alex numai ochi şi urechi la acţiunile lui Firea şi 
a colegilor mai în vârstă, cu o adâncă preocupare asimila tot ce 
vedea în jur din dorinţa de a fi de folos. Eforturile sale s-au făcut 
remarcate, iar în momentele potrivite era solicitat pentru a apropia 
tinerii şi mai mult de scopurile urmărite de manifestanţi. 

 
Atunci Firea, Cedar şi Şargu, acesta din urmă sosind în 

piaţă înaintea mulţimii, îi abordează pe cei care le trec prin faţă, 
în dorinţa de a le da garanţia că nimeni dintre demonstranţi nu va 
acţiona cu violenţă împotriva armatei. Şi, mai mult de atât, că 
nimeni dintre ei nu se va atinge de militari şi nici de TAB-uri. 
Astfel, aceste momente au fost percepute ca o apropiere între 
armată şi populaţie, iar tot ce s-a mai desfăşurat pe parcurs a fost 
sub semnul calmului, a nonviolenţei şi respectului reciproc. Au 
urmat o serie de ajustări în dispozitivul demonstranţilor, astfel că, 
după un timp, aceştia erau opriţi la o linie de tramvai, iar armata 
la cea din imediata apropiere a Consiliului, toate acestea 
reglându-se prin bună intenţie între tabere. Peste puţin timp, din 
momentul ajungerii în piaţă a manifestanţilor, scutierii sunt retraşi 
în interiorul Consiliului. 

 
În acele clipe, unul dintre manifestanţi, Maniu, aflat în 

mulţimea din piaţă împreună cu soţia lui, Ana, îşi aduce aminte de 
un fapt mai rar întâlnit în rândul maselor de oameni în general, 
pentru că puţini aveau bucuria de a cunoaşte ceva despre viaţa din 
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occident. Schimbă câteva priviri semnificative cu consoarta lui şi, 
dintr-odată, trece fără teamă la discuţii , fără a ocoli realitatea 
privind situaţia de atunci. Trebuia să fii un om de încredere 
devotat partidului pentru a putea pleca în străinătate, dar mai erau 
portiţe care se deschideau după cum ştim, şi în alte cazuri. Maniu, 
în urmă cu doar aproximativ două săptămâni ajunsese să regrete 
amânarea aprobării vizei de către ofiţerul de securitate, care era 
cunoscut ca un om înţelegător şi înclinat să-l ajute, de obicei. 
Trăind momentele acelor clipe din piaţă, şi-a dat seama că vorbele 
spuse ca argument de către ofiţerul respectiv, erau adevărate. 

– Nu te gândi, că ori se va deschide, ori se va închide de tot! 
Ofiţerul se referea la graniţe şi la deschiderea politică, dar 

vorbea în şarade, îi acorda încredere lui Maniu, dar îşi apăra şi 
propria piele. Atunci, aceste cuvinte erau de natură să-l pună pe 
gânduri privind bănuiala sa că este posibil să se întâmple ceva în 
ţară. Dar, pe de altă parte, nu-i venea să creadă că securistul a 
scăpat acele cuvinte destul de clare în faţa lui. Oare era pus în faţa 
unei provocări sau ceea ce ştiau unii din structurile „ Internelor” 
era ceva sigur, se întreba Maniu. A înţeles cât de mult adevăr era 
în cele spuse de unul dintre oamenii securităţii  şi s-a bucurat de 
participarea la acea zi, ce deschidea porţile nădejdilor până atunci 
complet sufocate. 

 
Tinerii au continuat scandările şi se aşteptau ca cei aflaţi în 

continuare pe marginea trotuarului, deşi numărul oamenilor din 
piaţă a crescut, să se alieze, la rândul lor cu ceilalţi care strigau 
lozinci antităbăciste, dar este bine de ştiut că au fost mereu acei 
ezitanţi care păreau să considere acţiunea populaţiei ca un joc de 
copii. De parcă nu făceau corp comun cu cei din primele linii, 
dădeau impresia că ei doar se uită şi atât. Aşa îi vedea atunci Celia. 

Valer trădător. Stema decupată 

În acest timp, maiorul Bălan trimite un militar pentru a-l 
chema la ordinul său pe căpitanul Valer. Imaginea maiorului ca 
ofiţer, se voia în faţa subordonaţilor, dar şi în ochii mulţimii 
adunate, a fi de neuitat prin ţinuta marţială. Era îmbrăcat în ţinută 
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de oraş, cu cizme, centură şi cu pistolul la şold, având postura şi o 
faţă ameninţătoare. Deplasarea lui Valer s-a petrecut în timp 
scurt, aşa cum îi stă bine unui militar disciplinat, dar în mintea lui 
s-au derulat fulgerător acţiunile şi dialogul purtat cu unii dintre 
cadrele militare. Era îngrijorat de consecinţele acţiunilor sale, de 
eventuala incriminare şi pedeapsa posibilă ce i se putea aplica. 

Din dialogul cu unele dintre cadrele militare, Valer nu 
poate uita argumentele prezentate acestora cu privire la 
comportamentul unora cu funcţii în cadrul diviziei de la Oradea 
şi, în special, al Şefului de Stat Major de la acest eşalon, proaspăt 
investit în funcţia respectivă. A accentuat loialitatea maiorului 
Bălan faţă de partidul unic, care, de fapt, l-a propulsat în ierarhia 
militară pe acea poziţie înaltă. Din cele cunoscute ca urmare a 
acţiunilor sale de până atunci, Valer a mai scos în evidenţă latura 
deloc camaraderească a acestuia, care era în stare de a risca orice, 
abandonându-şi colegii şi dând ordine care puteau provoca 
pierderi de vieţi omeneşti în rândul arădenilor. Valer îşi aminteşte 
că pe toată perioada, începând cu dimineaţa zilei, acesta se 
manifestase ca un zbir, ameninţător şi neomenos cu colegii. 

Valer era conştient de rolul avut în calmarea situaţiei în 
relaţia cu manifestanţii. Tocmai terminase de discutat cu un grup 
mai larg, printre care se aflau Şargu, Firea, Cedar, Pătui şi Duran 
de la IAMBA, despre păstrarea unei relaţii de înţelegere între 
armată şi manifestanţi. Se întreba, în timp ce se apropia de locul 
unde era Bălan, dacă nu cumva şi acest aspect va atârna greu în 
acuzarea sa. 

Pentru a linişti oamenii şi a le întări încrederea, căpitanul 
precizase în faţa lor, că părerea lui şi a cadrelor din subordine 
despre tiran şi consoarta acestuia, este aceeaşi cu a lor, a celor 
aflaţi în piaţă. A accentuat nemulţumirea militarilor, faptul că şi ei 
o duc greu, în condiţiile când fac orice, mai puţin misiunea lor. Şi 
că slaba pregătire a militarilor în termen, proaspăt încorporaţi, nu 
permite tensiuni psihice create de mulţimea înfierbântată, motiv 
suficient de a păstra o distanţă necesară de siguranţă faţă de 
aceştia, de cel puţin 2-3 metri.  

– Ne vom conforma întocmai! spusese cineva din mulţime 
aprobat de ceilalţi. 
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– Toate cu scopul de a evita provocările, dar mai mult de 
atât, de a-i feri pe manifestanţi de declanşarea unui măcel în 
rândul acestora! adăugase Valer, convins de puterea sa de 
convingere şi de rezultatul la care se va ajunge. 

De fapt, de la ajungerea manifestanţilor în faţa Primăriei, 
lozinca ce i-a animat pe aceştia, dar şi pe militari, a fost „Fără 
violenţă” , iar acest devenit în scurt timp slogan, a fost pus în 
practica de pe teren prin îndepărtarea persoanelor care înclinau să 
provoace violenţe verbale sau chiar fizice, incitând armata. 

Apoi, rememorează precizările făcute manifestanţilor cu 
privire la aliniamentul stabilit faţă de militari, cum a organizat 
retragerea militarilor pentru a permite apropierea demonstranţilor 
de Consiliu, aceasta fiind o mare răspundere asumată, încălcând 
ordinul lui Bălan, suficientă pentru a fi numit trădător. 

Cu toată teama resimţită, căpitanul Valer a simţit un val de 
mulţumire cuprinzându-l când a revăzut în minte, în acele scurte 
clipe, entuziasmul şi strigătele de bucurie a mulţimii din piaţă şi 
aprobarea planului gândit de el. Apropiindu-se de maiorul Bălan, 
care nu mai avea răbdare ca Valer să ajungă în faţa lui, a început 
să strige, apoi să urle: 

– Căpitane, bă... .., ai trădat! Nu ai executat ordinul! Ai fost 
filmat, eşti un nenorocit! O să te judece tribunalul militar, o să te 
mănânce puşcăria! nu se putu abţine de la acele invective şi 
înjurături maiorul vândut comuniştilor, care vedea fugindu-i 
terenul de sub picioare. Unul dintre ofiţerii lui Valer din cordonul 
de militari, murmură spre colegul de alături: 

– Ce dracu’ facem? Acum trebuie să luptăm şi cu ăsta! 
– Abia ne-am liniştit că vom sprijini populaţia! veni 

răspunsul cu acelaşi ton complice. 
Între timp, maiorul a continuat să profereze ameninţări pe 

care căpitanul nu le-a mai auzit, pentru că s-a întors şi a plecat la 
oamenii săi. La scena dură ce s-a derulat acolo în faţa Consiliului, 
acesta din urmă îşi aminteşte că erau de faţă mulţi ofi ţeri din 
Comanda batalionului, unul din medicii unităţii , dar şi mulţi 
militari în termen. De această dată, o asemenea atitudine în faţa 
subordonaţilor a fost benefică, ridicându-l pe Valer în ochii 
acestora, stima lor neavând de suferit, ci, dimpotrivă, i-au acordat 
încredere totală. 
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După scurt timp, imediat după discuţia cu „Marele 
Comandant”, cum îl botezase, în sens peiorativ Valer, în 
dispozitiv a apărut un individ pitoresc, în persoana maiorului 
Surdu, ofițer de Contrainformaţii la Divizie, cu un pistol 
mitralieră în mâini, cu care îi ameninţa pe demonstranţi. 
Căpitanul îl abordează pentru a linişti situaţia. 

– Tovarăşe maior, vă rog să daţi dovadă de mai mult calm! 
Nu vă agitaţi! Nu vedeţi că există o relaţie de acceptare reciprocă 
dintre noi şi demonstranţi? Şi nu îi mai provocaţi, ei doar respectă 
condiţiile stabilite! 

– Să-ţi vezi de treaba ta! a aruncat vorbele Surdu, în schimb 
s-a calmat, ceea ce a fost chiar scopul urmărit de căpitanul Valer. 

 
În acelaşi timp, dar într-un alt loc opus al pieţii, tocmai se 

derula o discuţie asemănătoare prin scopul urmărit de ambele 
forţe aflate faţă în faţă. Acolo se afla şi Nae, fost maistru-militar 
într-o unitate de aviaţie, cu cei doi prieteni ai lui, care, la rândul 
lor au obţinut o promisiune de „neutralitate” între cele două 
grupuri. 

În timp ce situaţia s-a relaxat, un ofiţer de la Cetate cu grad 
de maior, însoţit de un căpitan, îl trag deoparte pe Nae, 
adresându-i-se. 

– Eşti mai apropiat de ei! În tine au încredere! 
– Şi cei cu asta? răspunse arţăgos Nae, fiind sigur că i se va 

cere ceva şi se simţea important. 
– Suntem nemulţumiţi de atitudinea unora dintre 

manifestanţi! Vrem să ni se alăture civilii, spuse maiorul cu 
speranţa în privire. 

– Cei mai mulţi sunt alături de voi! Nu văd ce mai este de 
aşteptat de la ei! Maistrul vorbea de ceilalţi, de parcă el nu făcea 
parte din rândul acestora. 

– Nu vrem să se creeze impresia unei lovituri de stat! Vrem 
să-i avem alături pe cei din Societatea Civilă! Nae a auzit despre 
acel termen doar ascultând posturile străine, nicidecum din gura 
unui militar şi deveni bănuitor, privindu-l cu atenţie. 

– Voi face tot ce este posibil! Veni asigurarea din partea 
acestuia, care apoi se îndepărtă, având în minte îndoiala că acei 
ofiţeri ar acţiona cu aprobarea superiorilor. De un lucru credea el 
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că este sigur, acela că, fără îndoială, nu au fost trimişi de către 
Bălan, deşi, ciudat, dar unele acţiuni ale acestuia demonstrau 
contrariul. Până la urmă, îi trecu prin minte că nu acţiunile 
contează, ci rezultatul acestora. 

 
Ziua, care începuse mai devreme pentru subofiţerii 

răspunzători de aprovizionare, a fost plină de surprize şi eforturi 
mari pentru a asigura trupei, conform ordinelor primite, muniţia 
necesară până la cota cerută de norme, de asemenea, şi 
completările pe linia intendenţei. Ca urmare, pe la ora prânzului 
efectivele erau, am putea spune, înfometate. Căpitanul Valer era 
îngrijorat de faptul că aproape întregul efectiv din Cetate era ieşit 
în teren şi, ca urmare nu era cine să aprovizioneze efectivele. 

Ulterior, a aflat că cei din Gupa operativă au asigurat în 
cazarmă o rezervă compusă din 84 militari în termen, care urma 
să fie folosiţi în scopul rezolvării problemei. Cei aflaţi la acea oră 
în sediul Consiliului au trimis la Valer un militar care i-a transmis 
acestuia invitaţia de a se prezenta la ei, ca împreună cu cei de la 
Logistică, să stabilească tipurile de hrană ce vor fi asigurate 
trupei, rece sau caldă, în următoarele zile. Acest fapt a produs în 
mintea căpitanului un declic, a făcut imediat legătura cu mesajul 
primit de la colonelul Şoimu cu ceva timp înainte. A confirmat 
primirea ordinului, dar a acţionat cu grijă, apropiindu-se mai mult 
de cordonul de militari şi civili, în acelaşi timp, în sinea sa, 
hotărând să treacă, dacă este cazul, în mijlocul civililor.  

În cele din urmă, nu s-a mai insistat pentru aducerea în 
sediu a lui Valer, dar asigurarea hranei s-a făcut cu o mare 
decalare de timp, chiar se poate afirma că a fost adusă anormal de 
târziu. Căpitanului i-a trecut prin minte o posibilă încercare din 
partea lui Bălan de a forţa nota, netrimiţând mâncarea pentru 
trupă, cu scopul de a-i submina autoritatea. Această intenţie a 
existat, dar a fost dejucată de Meterez şi şeful serviciilor, 
căpitanul Cherdan, care au ordonat distribuirea hranei, reuşind s-o 
subtilizeze din Consiliu, unde a fost sechestrată. 

 
Drapelul cu stema decupată adus de Iuga de la Timişoara, a 

fost pentru prima oară desfăşurat când Nae s-a urcat pe unul din 
stâlpii din faţa Consiliului sub privirile aprobatoare a mulţimii 
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adunate. Cineva i-a dat o pâine neagră, pe care a înfipt-o în lancea 
steagului tricolor, după care a început să strige din răsputeri: 
„Suntem cu Timişoara” , „Jos dictatura” , Jos Tăbăcescu” . Doi 
ofiţeri care erau prin apropiere, au încercat să-l dea jos de pe 
stâlp, dar mulţimea s-a opus şi încercarea a eşuat. Maiorul Răgaru 
nemulţumit de situaţia creată, de faţă fiind şi Bălan, l-a ameninţat 
pe Nae. 

– Cu ce drept ai decupat stema ţării? Ai s-o păţeşti!  
– Cine sunt corciturile astea? Cu ce drept vin în România 

să facă dreptate? Trecu la jigniri maiorul Bălan, când l-a auzit pe 
Nae vorbind ungureşte cu cei din jurul său. Nae folosea limba 
maghiară cu scopul de a nu fi înţelese discuţiile dintre 
manifestanţi, ca un fel de codificare. 

La scurt timp, maiorul Răgaru, care devenise obsedat de 
acel simbol ciuntit al dictaturii, şi pentru care ar fi făcut orice să-l 
obţină, a reuşit să-l smulgă din mâna lui Nae şi l -a aruncat în 
spaţiul verde din faţa Comitetului Judeţean de Partid. Un număr 
mare de manifestanţi, din dorinţa de a vedea mai bine ce se 
petrece în piaţa Consiliului şi de a fi „ în primele rânduri” , s-au 
căţărat pe stâlpii de curent, pe diferitele indicatoare, dar cei mai 
mulţi în copacii din spaţiul verde. La început, nimeni nu a 
considerat că în scurt timp, aceştia vor avea vreun rol în 
desfăşurarea manifestaţiei, deocamdată aveau o vedere foarte 
bună, de la acelaşi nivel cu geamurile Consiliului, şi cei dinăuntru 
s-au simţit deranjaţi în intimitatea lor. Nu părea un lucru ciudat, 
pentru faptul recunoscut de mulţime că aveau motive să-şi 
ascundă intenţiile mârşave. 

 
Trecuseră câteva ore de la închegarea grupului de 

manifestanţi din piaţa Consiliului, când, în cele din urmă îşi fac 
apariţia şi cei de la Abatorul Nou. În mijlocul acestora erau 
Radan, inginerul Poda şi alţii. Inginerul a avut parte de momente 
tensionate în seara anterioară. A fost arestat în piaţa Consiliului şi 
supus interogatoriului câteva ore de către securistul întreprinderii. 
Dar şi Radan a avut emoţii , chiar în acea dimineaţă. A fost 
ameninţat să-l aştepte pe securist într-o încăpere de la poarta 
întreprinderii. Fiind izolat de oamenii săi, reuşeşte, la un moment 
dat, să ia legătura cu Ciortan, pe care-l roagă să mobilizeze toţi 
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subalternii lui pentru a-l scoate şi pe el la manifestaţia din oraş. 
Astfel, cele 60-70 de persoane, care s-au prezentat la poartă, au 
reuşit sub protecţia lor să-l elibereze pe Radan, astfel ajungând cu 
toţii , cu puţin înainte de miezul zilei, la manifestaţie. 

 
Cu puţin înainte de 11:00, părerile fiind împărţite privitor la 

oră, mulţimea constată sosirea în piaţă a poetului Vlasiu. Acesta 
înaintează prin culoarul deschis, mulţimea dându-se la o parte din 
calea lui.  

– Cine-i ăsta? întrebă un manifestant oarecum nemulţumit 
că din nou se va ploconi în faţa cuiva. 

– Nu-l cunoşti? Este poetul Vlasiu, un tip cunoscut ca 
nonconformist, un om cu coloană vertebrală! 

– Şi cu ce-i mai presus de noi ceilalţi? 
– Pregătirea, măi, pregătirea! Uită-te la Descu, tot poet! 

primi cârcotaşul un răspuns ce nu mai permitea replici. 
– Este un om de cultură apreciat! interveni un altul, care 

auzise de realizările sale culturale, şi nu numai. 
Primirea lui în grupul liderilor care au condus până atunci 

mulţimea şi acceptarea acestuia de a prelua rolul principal a venit 
de la sine, în primul rând pentru că era un poet cunoscut, apoi a 
meritelor oratorice şi, ulterior, datorită ideilor comune cu cele ale 
manifestanţilor. 

În timp ce se apropia, în grupul manifestanţilor de pe latura 
dinspre palatul Cenad s-a produs o agitaţie şi strigăte de spaimă. 

– Ce se întâmplă acolo? Cineva foarte agitat, cu faţa spre 
partea opusă a bulevardului, arăta insistent spre Palatul Neumann, 
cel cu restaurantul Bulevard. 

– Ce ai văzut? Spune odată! 
– Cineva vrea să tragă! Am văzut o sclipire metalică la un 

geam de la etajul unu! Omul, speriat, îşi amintea că pe timpul 
stagiului militar, în plină zi, trecând cu subunitatea pe un teren 
necunoscut, a observat, la un moment dat, o fulgerare de lumină 
şi imediat au fost cu toţii încadraţi de un snop de gloanţe de 
război. Au fost nevoiţi să stea lipiţi de sol până cei care trăgeau au 
încetat focul. Acolo era un poligon de tragere necunoscut pentru 
plutonul său aflat într-un marş prin zonă. 
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– Sus, să meargă cineva acolo sus! strigă cineva îndemnat 
de către Cedar spre cei aflaţi pe trotuarul din faţa restaurantului. 

Între timp, Firea, Şargu şi Cedar l-au primit pe Vlasiu în 
grupul lor, cu strângeri de mână şi seninătatea celor care ar fi fost 
înţeleşi cu acesta în legătură cu acea întâlnire. 

– Din acest moment, poetul Vlasiu este purtătorul nostru de 
cuvânt! anunţă, cu voce ridicată, unul dintre cei trei. 

– Înseamnă că este liderul nostru! exclamă unul dintre 
manifestanţi, sigur de constatarea sa. 

– Liderul! Liderul! preluară alţii , scandând noutatea, care a 
devenit realitate pentru toţi. 

 
Dimineaţa îl găsise pe Vlasiu într-o stare de spirit incertă, 

în sufletul său se luptau în acele momente binele şi răul, curajul şi 
teama, credinţa şi necredinţa. Aşa a simţit după ieşirea sa în 
stradă, când a văzut numeroşi oameni care fugeau speriaţi spre 
casele lor. Acele salve de avertisment i-au înspăimântat pe cei 
porniţi să protesteze, dar mai ales pe unii aflaţi în stradă, care nu 
au observat pe viu ce s-a petrecut de fapt în zona barajului de 
militari, îşi închipuiau că se repetă scenariul de la Timişoara. În 
drumul său către centrul oraşului, a observat că manifestanţii erau 
de toate categoriile, muncitori şi intelectuali, copii şi tineri, femei, 
într-un cuvânt, o mulţime eterogenă, dar ce i-a sărit în ochi ca 
ceva nelalocul său, era faptul că unii demonstranţi, puţini de 
altfel, aveau la ei cuţite şi alte obiecte periculoase, unii spuneau 
că vor să atace sediul Comitetului Judeţean de partid, pentru a 
ucide şi a se răzbuna pentru nenorocirile petrecute la Timişoara. 
Vlasiu, gândindu-se la reprimarea timişorenilor din ordinul soţiei 
dictatorului, nu uita că şi la Arad era posibilă folosirea unor 
metode asemănătoare, în stilul acţiunilor organizate acolo. 
Dorinţa lui era să impună o conduită neprovocatoare mai ales faţă 
de armată, cât şi, pentru moment, faţă de conducătorii de partid ai 
municipiului şi trimişii organelor superioare. Scopul celor din 
Arad l-a constituit, în acele momente, acordarea sprijinului moral 
pentru timişoreni, prin ieşirea în stradă şi condamnarea măsurilor 
luate împotriva demonstranţilor. Astfel, atitudinea lui Vlasiu 
urmărea să influenţeze pozitiv armata şi militarii.  
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În scurt timp poetul Vlasiu începe să fie remarcat ca o 
persoană charismatică, care, prin atitudine şi cuvintele folosite, 
reuşea să ajungă la sufletele tuturor.  

 
În momentul ajungerii oamenilor în piaţa Consiliului, se 

afla acolo întregul Secretariat al Comitetului Judeţean de Partid, 
în frunte cu Primul-Secretar Gunar, îşi aminteşte Vlasiu că a fost 
informat de către cei din mulţime. Se mai aflau acolo Secretarul 
cu propaganda al Comitetul Central al PCR Mitea, precum şi o 
serie de cadre de la Armata a IV-a şi Divizia de la Oradea. 
Armata era desfăşurată cu 3 TAB-uri în faţă şi o serie de altă 
tehnică militară în spatele Consiliului, iar înspre Liceul Sanitar 
erau maşinile de pompieri. La scurt timp, Primul-Secretar, 
dezamăgită de cele văzute, a părăsit piaţa, intrând în clădire, 
urmată îndeaproape de câţiva oficiali. Începând din acel moment, 
Vlasiu s-a preocupat de menţinerea ordinii, cu scopul de a evita 
orice conflict cu armata, printre altele menţinerea liniei de 
demarcaţie demonstranţi-armată, chiar de-a lungul şinelor de 
tramvai şi nu mai în faţă, iar pe cei urcaţi pe TAB-uri i-a rugat să 
coboare, aceştia ascultându-l. Se îngrijora mai ales că militarii pot 
folosi armele împotriva mulţimii, dacă aceasta s-ar comporta 
provocator. 

– Ce aveţi de gând să faceţi? întrebă Vlasiu pe unul dintre 
ofiţerii aflaţi în faţa demonstranţilor, lângă militarii din cordon.  

– Nu vom trage dacă oamenii nu vor ataca armata! a venit 
răspunsul pe care şi l-a dorit. Din acel moment, nu avea nicio 
îndoială, ştia ce are de făcut. 

Tot ce se afla în faţa Consiliului era într-o continuă 
mişcare, oriunde priveai se petrecea ceva. Fiecare din cei prezenţi 
avea importanţa lui, contribuia, cu sau fără voie, la continua 
schimbare a scenariului. Dar era imposibil să cuprinzi cu privirea 
sau să înţelegi cu mintea această uriaşă scenă ce amintea de 
tragediile greceşti, practic dădea glas poporului. Deşi sosirea lui 
Vlasiu în piaţă a fost probabil mai devreme decât cele relatate de 
unii lideri ai mulţimii, acesta s-a remarcat în scurt timp prin 
caracterul său carismatic şi puterea de convingere.  

Marian a observat momentul intrării în scenă a lui Vlasiu în 
jurul orei 11:00, urmat de Gavra şi alţii , care i se alăturaseră din 
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primul moment. Pentru cei care au răspuns chemării irezistibile a 
dorinţei de schimbare s-au aflat, pe lângă maistrul Şargu de la 
Strungul, mulţi alţii nenumăraţi, dar şi intelectuali, precum 
avocatul Pavăl, căruia i-au dat lacrimile la auzul primelor salve de 
foc, avocatul Stufar, şi procurorul Firiţă. Este neîndoielnică 
prezenţa într-un număr relativ mare a intelectualităţii arădene, 
ceea ce a conferit, în plus, o notă de credibilitate acţiunilor 
desfăşurate în deplină armonie a tuturor claselor şi categoriilor 
sociale. Cu o notă convingătoare şi valoare de simbol, a reuşit 
prin atitudinea sa, avocatul Stufar, care s-a urcat pe un blindat şi a 
fluturat mâinile în semn de fraternizare cu armata. Pavăl a rămas 
cu convingerea, urmărind scopurile acţiunilor manifestanţilor şi 
evaluând rezultatele, că tot ce se întâmpla acolo semăna categoric 
cu o revoluţie, pentru că, practic, se nega un sistem de valori şi, 
bineînţeles, un regim care devenise de nesuportat şi se dorea 
schimbat. Vlasiu avea o voce puternică, s-a impus foarte repede 
în faţa demonstranţilor. Obţinerea unor rezultate pozitive, vizibile 
în relaţia cu armata, şi stăpânirea mulţimii în scopul păstrării unei 
ordini netulburate de eventualii provocatori, l-a ridicat în ochii 
tuturor pe Vlasiu, indicându-l ca liderul mulţimii din piaţă. Pentru 
că un lider devine ceea ce este, nu declarativ, ci datorită 
rezultatelor obţinute în faţa mulţimii şi al realizărilor, dar tot aşa 
uşor îşi poate pierde poziţia şi încrederea în momentul când îl 
părăseşte norocul sau s-ar mai putea spune destinul, acest lucru 
fiind determinat uneori de un lucru mărunt, căruia poţi să nu-i dai 
nicio importanţă. 

Aristică şi cartuşele de război 

Ajungerea la Primărie a fost ca un vis ireal, era ca şi cum ar 
fi ajuns în altă ţară, după cum afirmase Aristică. Piaţa din faţa 
primăriei, precum şi străzile laterale, erau pline de oameni care 
strigau „Jos Tăbăcescu!” „ Libertate!” Nu numai lui Aristică i s-a 
făcut, pur şi simplu, frică, toţi noii sosiţi, ostaşii săi, erau miraţi de 
curajul oamenilor care îşi riscau libertatea şi viaţa. La ordinul 
Comandantului, militarii şi-au ocupat locul în dispozitiv, unităţii 
de Geniu revenindu-i partea dinspre Teatru. Jumătatea dinspre 
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Podgoria, ca urmare a restructurării celor din Cetate, a rămas în 
grija acestora. De menţionat că militarii existenţi acolo la sosirea 
Gai-ului, aveau arma la piept fără baioneta pusă, ceea ce l-a 
liniştit cumva pe Aristică. Acesta privea din când în când, spre 
mulţimea de oameni, sperând că doar-doar o va vedea pe fiica sa 
undeva. În spatele cordonului de militari platoul nu era ocupat de 
trupe în acel moment, dar pe acolo se plimbau tot felul de militari 
şi civili cu pistoale mitralieră asupra lor, mulţi dintre ei nu erau 
cunoscuţi nici lui, nici altor cadre. În mulţimea din piaţă avea 
cunoştinţe şi prieteni, chiar şi rudele unor militari şi, cu toate 
acestea, nu îndrăznea să servească din cafeaua, ţigările sau 
gustările oferite de aceştia. Se temea de cei care se plimbau prin 
spatele dispozitivului. Această teamă era justificată, pentru că de 
fiecare dată când intra în vorbă cu cineva, înapoia lui apărea câte 
un necunoscut şi, de câteva ori, a avut impresia că a fost 
fotografiat. Mulţimea avea şi ea temerile sale, motiv pentru care 
unul mai hotărât i se adresează lui Aristică. 

– Pun pariu că nu aveţi muniţie, precis încărcătoarele sunt 
goale! Nu cred că veţi trage în noi! Ca să-i asigure că cei care au 
trimis armata în piaţă nu glumeau, ofiţerul încercă să-i convingă. 

– Uitaţi-vă aici! Astea nu sunt destul de convingătoare? Cei 
care ne-au adus aici au intenţii clare de ripostă! arătând grupului, 
care, între timp se înmulţise, unul din încărcătoarele militarului 
care-l însoţea. Atunci pe faţa mulţimii a apărut teama. 

– Are numai el, pentru paza dumneavoastră! încercă unul 
din apropiere, sperând că totul este numai o cacealma. Dar 
Aristică dorea să-i conştientizeze de faptul că pericolul există. 

– Trebuie să înţelegeţi că nu o să vă facă nimeni niciun rău 
dacă vă strigaţi păsurile! Scandaţi cât vreţi, dar nu vă apropiaţi de 
clădire mai mult de bordura trotuarului! Să ştiţi că misiunea 
noastră este tocmai interzicerea pătrunderii în Consiliu! încheie 
ofiţerul. 

O perioadă de timp s-a respectat înţelegerea, deşi când 
mulţimea a sporit numeric cei din spate au început să preseze şi se 
simţea apropierea către cordonul de militari. Din dorinţa de a 
aplana o eventuală neînţelegere între cele două forţe aflate faţă în 
faţă, la rândul său maiorul Samir de la Oradea, care era şef pe 
linie de Geniu a lui Aristică, a făcut eforturi de a-l aduce pe 
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Vlasiu la cordonul de militari. A reuşit, în cele din urmă şi, odată 
ajuns în dreptul lui, acesta l-a abordat deschis. 

– Vă rog să vorbiţi cu mulţimea să nu forţeze dispozitivul 
militar! Să nu încerce intrarea în clădire, pentru că noi avem ordin 
să tragem! preciză maiorul, privind cu încredere la liderul 
manifestanţilor. 

– Bine, vom avea grijă! răspunse Vlasiu înţelegând 
pericolul. 

– Iar dacă demonstraţi paşnic, fără violenţă, toată lumea 
este mulţumită. Puneţi pe primul rând numai oameni care se 
cunosc între ei, în care să aveţi încredere, ceilalţi să fie scoşi din 
faţă! Aceste ultime avertismente Samir le pronunţă cu oarecare 
nesiguranţă, abia în acel moment a înţeles că din dorinţa de a se 
apropia de manifestanţi, de a-i asigura că armata nu va recurge la 
reprimare, a spus mai mult decât era cazul. Niciun şef, din cei cu 
care a avut contact în ultimul timp, nu i-a dat de înţeles că 
asemenea asigurări pot fi folosite ca un mod de a evita conflictele 
cu cei revoltaţi. Dimpotrivă, se crede că, la un moment dat 
militarii , dezinformaţi şi având parte de provocări abil concertate, 
au fost derutaţi asupra acţiunilor de întreprins, ei erau convinşi că 
vor lupta pentru popor, dar exista temerea că se urmărea de fapt, 
reprimarea acestuia. Cum termină discuţia cu Vlasiu, maiorul 
Samir se întoarse cu faţa la Aristică şi, îngrijorat că poate a fost 
fotografiat, întrebă: 

– Ce să fac dacă mi se va reproşa că am colaborat cu 
mulţimea? spuse aproape în şoaptă. 

– Fiţi lini ştit! Am să confirm că am auzit discuţia şi nu eraţi 
în nici-o complicitate cu ei! Totul va fi bine! îl asigură Aristică. 
El era cu gândul care l-a subjugat permanent, acea teamă trăită cu 
intensitate maximă că fiica lui ar fi păţit ceva. Privirea lui 
sfredelea ca un laser faţa fiecărei persoane, copil sau femeie, cu 
dorinţa care-l ardea de când a auzit că era plecată de acasă. Dar, 
foarte des, a trebuit să renunţe la căutarea fiinţei iubite, şi asta 
pentru că era chemat din oră în oră la instruire în clădire. 

– Tovarăşi Comandanţi de unităţi, din nou ne confruntăm 
cu aceleaşi neajunsuri, trebuie să acţionaţi aşa cum aţi fost 
instruiţi la plecarea din cazarmă! Să interziceţi consumul 
alimentelor provenite de la manifestanţi, pentru că pot fi otrăvite! 
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Şi ceea ce este mai important, să faceţi tot posibilul să nu 
permiteţi mulţimii să intre în Consiliu! Am constatat apropierea 
mulţimii de dispozitivul militar mai mult decât s-a stabilit! 
încheie maiorul Bălan, reprezentantul Diviziei, pe un ton de 
reproş. El vedea cu nemulţumire, comportarea cadrelor militare 
aflate în contact direct cu oamenii Aradului, simţea că nu-şi va 
putea duce la bun sfârşit misiunea de a împrăştia manifestanţii, 
pentru că apărătorii Cetăţii se împotriveau. În timpul acestor 
şedinţe, gândurile lui Aristică zburau aiurea, nu era atent la ce se 
petrecea acolo. Îşi închipuia că la cea mai mică greşeală a 
militarilor reacţia celor din piaţă, care după părerea lui, nu putea 
fi decât violentă, nu s-ar fi lăsat aşteptată. Ar fi călcat în picioare 
tot ce le stătea în cale, cu orice risc ar fi tăbărât spre clădire, de 
altfel nu ar fi avut de ales altă variantă, de spaimă cei din ultimele 
rânduri, i-ar fi împins pe cei din faţă. Se gândea la fragilitatea 
omului, fie el şi înarmat. Spre surprinderea lui, deşi în piaţă şi 
străzile adiacente erau câteva mii de oameni, poate chiar zeci de 
mii, nu era haos în rândurile lor. Dacă cineva încerca să provoace 
armata sub orice formă, grupe de civili interveneau prompt şi cel 
în cauză era luat pe sus şi scos din grupul din imediata apropiere a 
militarilor. Erau constituite anumite grupuri de civili care 
asigurau ordinea, o ţineau printr-o supraveghere continuă. Meritul 
în acest sens l-au avut la început Firea, Cedar şi apoi Vlasiu, acest 
lucru fiind benefic tuturor. Presiunea psihică pentru cadrele 
militare a venit din partea şefilor ierarhici şi a activiştilor din 
conducerea de partid, care repetau la nesfârşit acelaşi ordin, care 
însă, nu a avut niciun ecou. Aceşti militari ştiau un singur lucru, 
cu niciun preţ nu îşi vor împuşca fraţii, părinţii şi copiii. Şi pentru 
asta, şefii lor, cu câteva excepţii, i -au îmboldit să nu tragă asupra 
populaţiei. Da, atunci s-a întărit ideea că fraternizarea a pornit de 
la eşaloanele mici, că tăvălugul a pornit de jos şi va ajunge la cele 
mai înalte eşaloane. Dar să nu uităm că experienţa tristă de la 
Timişoara, acele jertfe, au făcut posibilă înţelegerea mai curând a 
adevărului de către arădeni, acolo militarii au putut fi manevraţi 
uşor, până ce au priceput că pe străzi erau muncitori şi 
intelectuali, fraţii şi surorile lor, părinţii cu copiii şi nu bandiţi şi 
tâlhari. Pe când la noi lecţia a fost preluată gata învăţată. 
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Unitatea Şcoală-Radna. 
Maiorul Iconaru o „nucă” tare. 

În timp ce la Radna militarii lui Iconaru continuau 
pregătirile pentru plecarea la Arad, Ofiţerul de serviciu de la 
Cetate, sub presiunea lui Bălan, retransmite Comandantului 
Plavăţ ordinul ca efectivele planificate să înceapă deplasarea. 
Maiorul era cuprins de nelinişte, cu gândul la forţele puternice de 
care avea imediată nevoie, acolo, în faţa Comitetului Judeţean de 
Partid, şi a cerut imperativ să nu se întârzie cu plecarea coloanei. 

 
Iconaru se dădea de ceasul morţii pentru a pune în mişcare 

forţele care i-au fost puse la dispoziţie, alergând de la pavilioanele 
militarilor la Parcul auto, apoi la Comandament. O explozie 
puternică declanşată într-unul dintre TAB-urile ce tocmai se 
apropia de aleea principală, a amuţit pentru câteva clipe gălăgia 
de pe platoul de adunare, iar blindatul, spre norocul militarilor din 
apropiere, a oprit brusc, mecanicul-conductor frânând dintr-un 
reflex nemaipomenit. Unul dintre militarii TR, aflat în traversarea 
aleii, a fost surprins de imaginea incredibilă a parbrizului umplut 
instantaneu cu sânge în momentul exploziei. Motorul a amuţit, iar 
din interior nu se vedea să iasă nimeni, moment în care un 
subofiţer, urcând deasupra blindatului, constată că în interior, pe 
platforma mitralierei, stătea în şezut un militar în termen şi îşi 
privea şocat ciotul de deget rămas, din care nu curgea nicio 
picătură de sânge. Prin parbrizul din dreptul şoferului nu se vedea 
nimic, acesta, la rândul său, cu o privire perplexă privea în gol, iar 
în dreapta sa pe podea, subofiţerul a observat falanga lipsă a 
mitraliorului, care parcă paralizase. În aparenţă, nu putea constata 
motivul deflagraţiei, până în momentul când a văzut pe fundul 
blindajului un cartuş de manevră de 14,5 mm, al cărui tub era 
spintecat de-a lungul, neregulat, se putea spune „înflorit” , cele 
două laturi fiind tăioase ca lama unui brici, şi aveau urme de 
sânge. Atunci a înţeles că accidentul s-a produs în clipa când 
militarul se ocupa cu încărcarea benzii mitralierei, ajutându-se de 
„nivelatorul de benzi” . Acest aparat era nou şi nerodat, nereuşind 
să lucreze uşor cu el, motiv pentru care a renunţat, încercând să 
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introducă cartuşele în bandă prin lovirea fundului cartuşului cu un 
alt cartuş. Prin loviri repetate, chiar dacă s-a ferit să atingă din 
greşeală capsa cartuşului, acest fapt s-a întâmplat inevitabil, în 
special datorită balansului maşinii blindate pe timpul deplasării. 
La aflarea veştii despre accident, Iconaru a constatat că, deşi nu s-
a dat ordin pentru încărcarea muniţiei, militarul respectiv a fost 
singurul care, din proprie iniţiativă a făcut-o.  

– Cine ţi-a dat ordin să încarci benzile? întrebă cu blândeţe 
maiorul, în timp ce îl sprijinea la coborârea din blindat. 

Militarul nu părea şocat la prima vedere, dar aruncându-şi 
privirea către degetul rănit, se albi la faţă gata să cadă, apoi, 
revenindu-şi răspunse. 

– Mi -a fost teamă! Am auzit despre huligani şi am încărcat! 
– Muniţia de manevră de 14,5 mm să nu se încarce decât la 

ordinul meu! Până atunci, să rămână în lăzi! ordonă maiorul 
cadrelor prezente la locul incidentului şi făcând semn medicului 
unităţii să rezolve cu rănitul. 

S-au luat măsurile necesare într-un asemenea caz, militarul 
fiind dus de urgenţă la spitalul din Lipova. De reţinut faptul că 
TAB-urile erau deservite de militari în termen la mitraliere şi de 
subofiţeri-şoferi pentru conducerea acestora. Ieşirea din cazarmă 
a Detaşamentului Lipova-Radna a fost imediat raportată de 
colonelul Plavăţ Comandantul Şcolii, către Grupa de coordonare a 
Cetăţii, când ultimul element a ieşit pe poartă. 

– Raportez: un număr de cinci companii, una pe TAB-uri, 
iar patru pe autocamioane, sub comanda Şefului de Stat Major, 
maiorul Iconaru, au plecat spre Arad! Conform ordinului! Starea 
de spirit a Comandantului era uşor alterată de micile neînţelegeri 
avute cu Iconaru, care avea veleităţi de comandă, era mai 
pragmatic şi încerca să-şi impună punctul de vedere. Plavăţ se 
confesa uneori Secretarului de partid, relatând de pe poziţia 
profesorului de la catedră, că Iconaru era foarte bun pe linie de 
comandă, dar cu disciplina nu stătea tocmai bine. Iar Iconaru, la 
rândul său, nemulţumit de nenumăratele şedinţe de analiza 
activităţii de învăţământ, mai puţin a celor de pregătire de luptă, a 
cărei bază materială era deseori neglijată, avea convingerea că 
viitorii comandanţi de plutoane vor fi cu atât mai buni, cu cât vor 
avea parte de latura practică a procesului de instruire. 
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Iconaru mai avea de partea sa nădejdea de a fi numit în 
curând ca Şef al unei şcoli de ofiţeri de rezervă, undeva acolo, în 
Moldova, mai aproape de locul de baştină, unde să-şi ducă familia 
sa numeroasă, ceea ce îi întărea mai mult decât era cazul 
încrederea în propriile forţe. 

Reaua voinţă îşi arată colţii. 
Un Comandament de Armată 

Grupa de coordonare condusă de maiorul Horga este 
solicitată permanent de către „Geneza 100” , privitor la stadiul 
ieşirii subunităţilor din cazarmă şi ocuparea dispozitivului, 
precum şi „evoluţia” coloanei demonstranţilor. Generalul Puşkin 
transmite: 

– Luaţi toate măsurile de a se trage numai foc de 
avertisment, şi acela doar în caz de nevoie! Horga reuşeşte, în 
timp record, să retransmită la Consiliu că nu se va trage la 
niciunul din punctele unde armata are efective, că focurile vor fi 
doar de avertisment. 

Ciudat ordin dat cu hotărârea unui general cu experienţă şi 
cu capul pe umeri, având în vedere ordinul lui Maler, referitor la 
interzicerea afluirii demonstranţilor şi reprimarea acestora. Horga 
avea în minte acel moment din data de 17, când, împreună cu 
prietenii şi colegii săi, la o discuţie despre ce putea să se întâmple 
la Timişoara, au imaginat un scenariu în care niciunul nu voia să 
fie prezent. Toţi cunoşteau efectele armelor de foc asupra 
diferitelor obiecte, din cele prezentate la începutul fiecărui ciclu 
de instrucţie, şi ştiau că nu vor trage asupra oamenilor. Totuşi ce 
era să se întâmple se va întâmpla, dar rămânea de văzut în ce 
circumstanţe. Compania numită de „Stat Major“ din Cetate a 
primit semnalul de alarmă şi, după distribuirea muniţiei, a fost 
trimisă la Consiliu. Cu autostaţia radio-releu au plecat cei doi fraţi 
Pavici, care au instalat şi o legătură telefonică permanentă între 
Consiliu şi Unitatea militară. Acest fapt are pentru viitorul 
apropiat o semnificaţie aparte, deoarece demonstrează un lucru 
deosebit de important cu privire la actul de comandă şi conducere 
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exercitat de comandantul Murad. Acesta avea „mâinile libere” 
pentru a putea conduce, în vreme ce alţii încercau să demonstreze 
contrariul, cooperarea cu noua putere era un fapt demonstrat, asta 
atâta timp cât cineva nu intervenea cu rea voinţă să distrugă 
legătura absolut necesară între elementele interesate. Reaua 
voinţă stătea gata să-şi arate colţii şi, nu peste mult timp, se temea 
Murad, se va manifesta cu toată forţa sa distructivă.  

 
Biroul colonelului Rogin, Şeful de Stat major al Armatei a 

IV-a Cluj, rămăsese pustiu din momentul înfiinţării la acel nivel a 
Grupei Operative, situaţie în care spaţiul devenise neîncăpător. 
Nucleul de conducere s-a înstăpânit în sala mare a Secţiei 
Operaţii , de unde putea cuprinde unitar atât legăturile de orice fel, 
dar şi Harta cu Zona de responsabilitate a fiecărei unităţi. Putea 
controla şi conduce cu maximum de eficienţă toate elementele 
Armatei, având posibilitatea de a interveni în momentele 
periculoase. Revenise în birou doar de câteva clipe şi, bineînţeles, 
a simţit nevoia să se implice în mod direct în cunoaşterea 
situaţiei, în rolul său de conducător statmajorist. Apelând Aradul, 
îl găseşte pe Horga pe fir. 

– Care este situaţia la voi? Întrebarea era oarecum de 
prisos, situaţia o cunoştea din rapoartele primite anterior, dar 
explicabil era faptul că dorea să fie conectat fără întrerupere la 
viaţa din cazărmi, mai ales cea de la Cetatea Aradului. 

– Suntem pe punctul de a primi efectivele şcolii de la 
Radna-Lipova! răspunse ce-i veni în acel moment în minte lui 
Horga, de fapt părea cea mai preocupantă problemă pentru 
ambele eşaloane, Divizia şi Armata, şi nu s-a înşelat. 

Copiii lui Săcel 

Urmare a înţelegerii prealabile cu întregul personal civil 
privind informarea despre cele petrecute în oraş, recepţionera 
hotelului de garnizoană, Elana, soţia lui Săcel, informează Grupa 
operativă că la Piaţa Romană este mare agitaţie, se adună sute de 
manifestanţi care se îndreaptă spre Teatrul de Stat, comportarea 
lor fiind civilizată. Săcel, fiind la curent cu evoluţia 
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evenimentelor, profită de pauza ivită şi, preocupat de siguranţa 
fii celor sale, dă un telefon scurt acasă. 

– Ce faceţi, cum vă descurcaţi? Fata cea mare împlinise 
recent 21 de ani şi Săcel o considera suficient de responsabilă 
pentru a primi veşti corecte de la ea. 

– Totul este bine! răspunse Lita. 
– Ligia unde este, pot vorbi cu ea? 
– Este la baie, nu pot s-o chem! spuse grăbită fata cea mare. 
– Sper că nu vă trece prin minte să mergeţi la manifestaţie! 
– Nici vorbă! îl asigură Lita pe tatăl ei şi închise şoptind 

către Ligia: 
– S-o creadă el! Hai să ne grăbim, mama ştie ceva, dar o 

lasă mai moale! 
– N-are ce face!  
– Nici chiar aşa! Spuse Lita cu gândul la mama lor, care le 

educase în spiritul îngăduinţei, spre deosebire de tatăl, care miza 
pe formarea caracterelor cu asumarea răspunderii personale. 

– Hai că vreau să mă întâlnesc cu Ştefan, va fi în piaţă! 
completă Ligia, mereu în „ luptă” cu viaţa şi plecară. 

Săcel, fiind presat de sarcinile unităţii, şi-a propus să revină 
mai des, gândindu-se că numai aşa le va determina pe fetele sale 
să stea pe acasă. Apoi dorind s-o anunţe pe soţia lui ceru legătura 
la Căminul de Garnizoană. 

– Am reuşit să vorbesc acasă, pare că totul este în regulă, 
fii lini ştită! 

– Mulţumesc, am vorbit şi eu mai devreme! încheie Elana 
scurt, ea ştia mai multe, dar nu voia să-l îngrijoreze pe soţul ei. 
Vorbise cu cea mică, pe Lita nu reuşise s-o audă, venise rândul ei 
să fie la „baie” , dar bănuia, de fapt altceva, că cele două se 
acopereau reciproc pentru a fi acolo cu demonstranţii din piaţă. 
Uneori nu răspundea nimeni acasă, şi, pentru a se linişti, mama 
fetelor găsea scuza că reţeaua era suprasolicitată. Amândouă erau 
prezente, la început din curiozitate în diferite puncte ale oraşului, 
unde grupurile de tineri se adunau pentru a socializa, bârfind 
despre tot ce putea să le exalteze imaginaţia. 

 
Cei de la Grupa Operativă corelează informaţia primită cu 

cele cunoscute despre coloana ce se apropia din partea opusă, 
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respectiv cartierul Vlaicu, şi concluzionează posibila sincronizare 
a apropierii acestora de Consiliu, coordonată probabil de entităţi 
deocamdată necunoscute sau, după alte păreri, un joc al 
întâmplării. 

„Geneza 100”, la rândul său, cere informaţii despre 
evoluţia situaţiei din oraş. Şeful Grupei operative fiind bombardat 
permanent cu cererile eşaloanelor superioare, raportează în ritm 
alert, concomitent cu primirea avalanşei de ştiri din teren. 

Ne atacă Gărzile Patriotice. 
Apropieri între tabere 

Unele informaţii despre surprizele viitoare rezervate 
armatei şi şefilor acesteia, au ajuns pe căi ştiute de câţiva aleşi ai 
momentului. Populaţia nu a avut nici cea mai vagă idee despre ce 
i se pregătea. Comuniştii şi maşina lor infernală funcţiona încă la 
turaţie mare, deşi se observase o oarecare ezitare din partea unor 
rotiţe, din cele mai puţin importante, ce-i drept, totuşi hotărâtoare, 
care puteau aduce mari surprize. Aproape concomitent, unităţile 
din Păuliş şi Arad au primit ordin de pregătire a spaţiilor de 
cazare şi hrănire a unor luptători din GP, care urmau să sosească 
în scurt timp. 

După ora 11:00 Comandantul Şcolii de Ofiţeri de Rezervă 
Păuliş a primit telefonic un ordin direct de la Marele Stat Major. 

– Măi, Plavăţ, tovarăşul general Panţâru a ordonat luarea 
unor măsuri în scopul asigurării cazării şi hrănirea a 1000 
luptători de la gărzi, care vor sosi în scurt timp în staţia CF 
Radna! Încheie ofiţerul de la Marele Stat Major cu mult calm. 

– Vă rog să precizaţi ora sosirii eşalonului! ceru Plavăţ. 
– Este vorba de un tren special, are prioritate pe toate 

liniile! Şi noi am fost anunţaţi abia acum câteva minute că a trecut 
de Bârzava! 

– Am înţeles, trimit oamenii necesari! 
– Ar fi indicat să trimiţi o subunitate de valoare până la 

două plutoane! adăugă interlocutorul. Plavăţ chemă pe căpitanii 
Relu, Jitar şi Maier, ordonându-le: 
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– Vă deplasaţi cu subunitatea de intervenţie la staţia Radna 
pentru a prelua subunităţile de gărzi, care vor fi apoi aduse în 
cazarmă! 

– Să le dăm muniţie militarilor? întrebă Relu, care abia 
sosise în unitate şi nu ştia amănunte despre intervenţie. 

– Cine a mai văzut intervenţie fără muniţie, oricum ei sunt 
înarmaţi! A ţi priceput? încheie Plavăţ, lăsând de înţeles că este 
necesară luarea unor măsuri preventive. 

Subunitatea s-a deplasat la staţie, unde, după aproximativ o 
oră, au fost anunţaţi chiar de Şeful de gară, despre modificarea 
parcursului acelui tren, că eşalonul se va întoarce la Râmnicu-
Vâlcea. 

 
Încet, se apropie ora amiezii şi unul dintre colegii săi se 

adresează lui Valer: 
– Ce zici, nu este pericol să-i lăsăm să urce pe 

transportoare? Mă gândesc la muniţie! 
– Nici vorbă, oamenii se comportă paşnic, iar faptul că 

militarii noştri discută amical cu cei din mulţime este de bun 
augur! îl linişti Valer. 

– Nu cred că manifestanţii s-au lămurit cu solicitările lor! 
Sunt de acord cu cererile acestora, dar una din ele îmi dă fiori, le 
contrazice pe toate celelalte! Eu credeam că nu se mai vrea 
socialism, dar când oamenii au ieşit în stradă...! completă ofiţerul 
ezitând, cu privirea spre manifestanţii care dăruiau flori, invocau 
alăturarea armatei, evitarea violenţei, cereau democraţie, pace, 
înlăturarea lui Tăbăcescu, dar nu şi a socialismului. 

– Te referi la faptul că în mintea lor nu este suficient de 
clară viziunea despre un viitor prefigurat, bănuiesc! Dar tocmai 
asta demonstrează spontaneitatea acestei revolte, spuse Valer, 
apoi continuă un gând mai vechi al lui. 

– Stai să apară nişte minţi mai luminate, atunci vor şti ce să 
ceară! Şi, de altfel, momentan îi conduce frica de represiune, ei 
ştiu că prin acele geamuri - arătă spre Consiliu - îi privesc cu 
duşmănie mai marii partidului! Dar mai ştiu că nu trebuie să se 
lase înşelaţi, motiv pentru care sper să fie cu ochii în patru! 

În Piaţa Consiliului continuă starea de euforie împărtăşită 
de ambele părţi, prin care se face simţită constant creşterea 
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încrederii între popor şi militari. Maiorul Lădar îl informează pe 
maiorul Horga că civilii s-au urcat pe TAB-uri şi scandează „Noi 
suntem poporul” , „Vrem pace şi socialism!” şi, amestecându-se 
cu militarii, au pus steagurile pe blindate, scandând „Armata e cu 
noi!” , „Fără violenţă!” . Un alt maior, aflat şi el la Consiliu, 
informează Grupa că aproximativ 600 de manifestanţi, un grup ce 
părea distinct, cu drapele cu panglică neagră, scandează „Jos 
Tăbăcescu” , „Timişoara, Timişoara” , „Armata e cu noi”. 

Apropierea dintre civili şi militari are şi alte aspecte, se 
aduce pâine, ceai, apă, militarii fiind din ce în ce mai îngăduitori, 
lăsându-i să se apropie de TAB-uri. Valer interzice în primul 
moment consumul produselor de la populaţie din motive de 
siguranţă, ulterior revenind asupra ordinului, convingându-se de 
bunele intenţii ale femeilor care se ocupau cu aceste lucruri. 

Secţia Operaţii a Armatei 

Colonelul Rogin de la Armată se informează din nou 
despre situaţia din oraş şi, după o conversaţie de câteva minute cu 
Horga, accentuează pe atenţia ce trebuie acordată manevrării 
tehnicii şi armamentului, de asemenea, la realizarea şi menţinerea 
dispozitivelor. Şi în acel Comandament, fără deosebire de alte 
eşaloane, tipicul era asemănător. Secţia Operaţii , având uşile larg 
deschise, avea întinsă pe o masă uriaşă o hartă cu zona de 
responsabilitate a Armatei, având de ceva timp creionate 
raioanele de dispunere a marilor unităţi şi unităţilor din subordine 
şi posibilele acţiuni, inclusiv ale unui inamic probabil. În jurul ei 
era o continuă foială a operatorilor, fiecare contribuind la 
reprezentările elementelor aparţinând celor din teritoriu, iar la 
mijlocul mesei, inevitabil, cineva stătea rezemat pe degetele 
îndoite cu grijă pentru a feri harta de deteriorări ce puteau s-o facă 
ilizibilă. Privea cu ochii uşor mijiţi luciul hărţii , memorând cele 
văzute cu o nedumerire pe faţă. La Academia Militară grija lui şi 
a colegilor era permanent „soluţia Catedrei” , asta dădea măsura 
unei note bune, de această dată inamicul nu era reprezentat 
nicăieri, pentru că aşa ceva nu a învăţat acolo, acum poporul a 



214 

ieşit cu nemulţumirile sale şi nu putea şi nici nu a fost reprezentat 
vreodată ca obiectiv de nimicit sau de cucerit.  

Al ţi doi Ofiţeri-operatori, în funcţie de informaţiile primite 
şi a ordinelor date, întocmeau Jurnalul Acţiunilor de Luptă, cu 
acurateţe pe ore şi minute. Tabloul era întregit de o mulţime de 
telefoane aflate în dreptul fiecărui component din Secţie.  

Pe o altă hartă la aceeaşi scară şi cuprinzând o suprafaţă 
egală, se reprezentau „mişcările” ungurilor, ale austriecilor şi 
evoluţia lor în teren. Se avea în vedere ascultarea convorbirilor 
radio ale trupelor şi schimbarea suspectă a „poziţiei” acestora în 
reţeaua radio militară. 

La acest efort a contribuit şi Sistemul Informaţional şi de 
Goniometrie a Ministerului Apărării Naţionale, care a urmărit 
traficul radio din imediata apropiere a graniţei. De asemenea, 
avioanele MIG 21R au executat cercetarea vizuală a mişcărilor 
spre România, în atenţia lor fiind şoselele, aeroporturile şi căile 
ferate. 

Era vorba despre Codul „Laleaua” , un plan coordonat de 
către Serviciile specializate, care lucrau pe baza unui plan unitar. 
La acest plan au lucrat trei ofiţeri cu grad superior din 
Comandamentul Armatei a IV-a, despre care se vorbea, încă de 
atunci, că vor avea un viitor strălucit în Forţele Armate.  

 
Maiorul Horga nu reuşeşte să termine convorbirea 

telefonică cu subunităţile aflate pe obiective, când acelaşi ofi ţer 
de la Armată revine. 

– Vă rog să luaţi măsuri pentru anunţarea tuturor militarilor 
aflaţi în faţa Consiliului să acorde mare atenţie la apropierea 
civililor!  

– Am înţeles! spuse maiorul uşor deconcertat de 
preocuparea ce revenea, în mod normal, oricărui militar care 
dispunea de o armă, cu atât mai mult în situaţia respectivă.  

– Termin imediat, mai am ceva! Este importantă păstrarea 
legăturii cu subunităţile, dublaţi legăturile fir şi radio cu agenţii,  
încheie colonelul.  

Şi cei de la Armata a IV-a, gândea Horga, trăiesc clipe care 
le dau sentimente ciudate, chiar în condiţiile în care depărtarea 
faţă de unităţile din subordine ar fi trebuit să le aducă o oarecare 
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tihnă, în speranţa că cei implicaţi direct se vor descurca perfect. 
Sătui de aşteptare, gândirea unora era îndreptată spre familiile lor, 
alţii se implicau în probleme mai mult decât li se cerea. Oricum, 
nimeni nu era indiferent. 

Sosirea coloanei de la Radna. 
Iconaru - Acarul Păun 

Situaţia coloanei lui Iconaru nu era nici pe departe 
strălucită, unii mecanicii-conductori aveau puţine ore de 
conducere şi trebuiau dirijaţi cu precauţie, apoi cele două halte 
mici cu scop de ajustarea coloanei au durat mai mult ca de obicei, 
iar viteza reducându-se la o medie orară de 25-30 km pe oră, au 
consumat, până la intrarea în Arad, o oră şi ceva. S-a străbătut 
apoi cartierul Micălaca şi în jurul orei prânzului, traversând 
podul, au ajuns înapoia unităţii Cetate, unde au fost întâmpinaţi 
de locotenent-colonelul Santău, care l-a surprins pe Iconaru când 
a început să ţipe şi să înjure. 

– Acuma vii? Uite că populaţia intră imediat în sediul 
Consiliului! 

Iconaru, văzând o asemenea atitudine, trage concluzia că 
este necesară o reacţie pe măsură. 

Din acest moment a înţeles rolul lui deosebit de important 
în ochii celor care-l aşteptau şi, cum nu era de acord cu ceea ce i 
se rezerva, vrea să vadă şi intenţiile lui Bălan. 

Dar, orice ar afla în urma întâlnirii cu acesta, era hotărât să 
tărăgăneze cât se poate de mult intrarea în dispozitiv. Lăsă 
efectivele cu care a sosit, în staţionare şi motivează necesitatea 
unei recunoaşteri la faţa locului. Zis şi făcut, trece la executare cu 
un grup de cadre, pe jos către centru. 

Luând contact cu Bălan, primeşte un ordin care-l 
bulversează total şi îi confirmă presupunerea că vor să îl 
folosească, împreună cu subordonaţii săi, la comiterea unei crime 
colective. După ce se prezintă lui Bălan, acesta îi comunică. 

– Bine! Îi împrăştiem şi îi zburăm acuma din piaţă! Şi, 
pentru a-l convinge de pericolul reprezentat de manifestanţi, 
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Bălan îl duce pe Iconaru în sala nr. 63, cu vedere spre piaţă. Când 
a văzut de sus, de la etaj, câtă lume se afla în piaţă, s-a îngrijorat. 

– Eşti o forţă acum, te duci şi-i împungi uite aşa faci cu 
baioneta, uite aşa, în faţă şi în spate şi dai şi cu picioarele, eşti 
moldovean, am înţeles bine, eşti moldovean de al meu! Începi să 
mi-i împrăştii, pe unii îi înghesui pe bulevard acolo în faţă, pe 
alţii îi înghesui în cele trei străzi, pe Horia, Cloşca, pe Crişan! 
Bălan întunecat la faţă şi cu buzele umede, făcea fandări ca să 
arate cum să-i împungă pe demonstranţii din piaţă. Maiorul a 
primit ordinul într-o tăcere surdă, nu-i venea să creadă ce îi aud 
urechile, până şi omul care asculta dinapoia lui, despre care a aflat 
mai târziu că era Şeful Securităţii, a apelat la Bălan să procedeze 
cu mai mult calm şi tact. 

– Să avem grijă că printre manifestanţi se pot afla elemente 
care vor reacţiona cu violenţă, şi să avem grijă de copii, de tinerii 
militari, care au ajuns la armată după un examen la facultate...! Şi 
omul ştia exact despre ce vorbeşte. 

Bălan contrariat, a ripostat cu vehemenţă. 
– Lăsaţi-ne, că ştim noi ce avem de făcut! Apoi se adresă 

lui Iconaru.  
– Îţi atrag atenţia să te apropii de Consiliu venind pe trei 

coloane, pe itinerariile precizate mai înainte şi cu măsurile de 
siguranţă! Fiecare coloană să-şi ocupe locul în formaţie! 

– Am înţeles! Atât a putut să spună omul considerat de 
colegii săi un tip dur şi care ştia în orice situaţie ce are de făcut. 
Momentan, nu avea puterea să se contrazică pentru adevărul şi 
dreptatea sa. Se gândea că va reuşi pe parcurs, să găsească o 
soluţie potrivită acelei grozave încercări la care îl supunea viaţa. 

– Unde se află coloana? 
– Pe malul stâng al Mureşului, pe terenul de sport din 

Subcetate, lângă podul Decebal! răspunse Iconaru dând amănunte 
stufoase, altfel decât avea obiceiul, apoi s-a înapoiat la trupele 
sale şi, după o tergiversare calculată a deplasat coloana spre 
Consiliu pentru ocuparea dispozitivului. A început o oarecare 
forfotă odată cu sosirea capului coloanei înapoia clădirii. Maiorul 
Iconaru se îndreptă către cordonul de militari de sub comanda lui 
Valer. 
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Era către ora 13:00, iar Valer, frământat de gânduri negre, 
nu ştia ce i se pregăteşte. Dinapoia cordonului se apropie un grup 
de ofiţeri, unul dintre ei cu gradul de maior şi câţiva militari TR. 
Nu putea înţelege ce se petrece, deoarece nu a primit nicio 
informaţie de la Comandantul unităţii sale cu privire la venirea în 
dispozitiv a unor persoane sau efective. Maiorul Iconaru s-a 
apropiat şi, cu o voce aspră, s-a prezentat. 

– Sunt Şeful de Stat Major a Şcolii de Ofiţeri de rezervă din 
Radna şi am primit ordin de la superiorii mei să întărim 
dispozitivul vostru de apărare a Consiliului! 

– Nu ştiu nimic de un asemenea ordin! Întrebarea este ce 
precizări aţi primit, cum o să procedăm?! întrebă Valer, privindu-l 
pe maiorul acela necunoscut, şi, în mod cu totul ciudat, îi trecu 
prin minte că poate avea încredere în acesta, deşi atitudinea lui 
era una ce nu admitea refuzul. În definitiv, a accepta cooperarea 
cu acele forţe nou venite; era de preferat variantei de a rămâne 
singur acolo şi, apoi, era convins că instinctul nu îl trădează. 

– Vă propun să regrupăm dispozitivul spre dreapta! Eu vin 
cu forţele mele în flancul stâng. 

– Da, accept! Şi trecură la restructurarea dispozitivului. 
Acceptarea pe loc a propunerii maiorului a fost ca urmare a 

unui calcul spontan al căpitanului Valer. El a fost legat de faptul 
că batalionul său era avantajat de situarea în miezul dispozitivelor 
militar şi civil, deci avea controlul. Am putea spune că era pe 
direcţia principală a celor mai importante acţiuni ce puteau să se 
deruleze în viitor, dar şi un avantaj pentru a-şi ţine promisiunea 
de a-i proteja pe manifestanţi. De remarcat convingerea lui Valer 
că trupa va putea fi mai bine condusă, oamenii fiind grupaţi, 
aveau şansa de a se odihni şi hrăni într-un mod aproape normal. 

Oamenii lui Iconaru s-au configurat pe două rânduri, fără 
intervale între militari, având înapoia frontului unele subunităţi 
ale Ministerului de Interne, inclusiv pompierii, scutierii fiind 
retraşi în interior, alături de oamenii lui Şoimu. 

 
Iconaru a constatat o intensă agitaţie a lui Bălan, care cu 

pistolul ţinut ameninţător spre mulţimea din piaţă, striga: 
– Vă împuşc dacă nu vă daţi la o parte! Îi revenise curajul 

care-i dispăruse odată cu neputinţa de a-i împrăştia pe 
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manifestanţi, era descumpănit înainte de sosirea Detaşamentului 
Păuliş. Acum avea la dispoziţie un număr impresionant de militari 
cu care putea deveni stăpân pe situaţie. 

Şi manifestanţii au sesizat momentul care putea pune în 
pericol tot ce au realizat până atunci. Vlasiu şi Iuga îi cântau în 
strună lui Bălan strigând din răsputeri: 

– Armata e cu noi! Mulţimea le ţinea isonul repetând cele 
strigate, piaţa vuia, lumea era condusă cu măiestrie de cei doi. 

– Daţi-vă jos de pe TAB-uri, sunt ale armatei, nu faceţi ca 
la Timişoara! continuau cei doi, având din ce în ce mai mult 
succes. Dacă în urmă cu câteva minute părea că blindatele erau în 
„stăpânirea” manifestanţilor, după intervenţia lui Vlasiu şi Iuga se 
făcea simţită o nouă atitudine faţă de armată. Tabloul ce se profila 
în ochii privitorului era diferit, poate că aşa reuşea Iconaru, mai 
cu efect, să-şi consolideze poziţia, pentru a conduce propriile 
elemente de dispozitiv, obţinând într-un timp mai scurt respectul 
mulţimii  şi putea să-şi impună propria voinţă în faţa celor din 
Consiliu. 

Prin ajutorul primit de la cei doi, Iconaru obţine sprijinul şi 
din partea demonstranţilor, îndeplinindu-şi misiunea de aşa-zisa 
recuperare a TAB-urilor armatei. Schimbă câteva păreri cu un 
ofiţer care-l însoţea peste tot. 

– Ţie nu ţi se pare în neregulă cu manifestanţii pe TAB-uri? 
– Da, se cam amestecă lucrurile! răspunse însoţitorul său. 
– Par, într-un fel, „ocupate” de demonstranţi! puse Iconaru 

lucrurile la locul lor, vorbind mai pe şleau. Preocuparea maiorului 
lipovan va primi o finalitate care va aşterne o siguranţă sporită în 
ambele tabere. 

Datorită implicării cu trup şi suflet a liderilor în acţiunile 
cerute de Iconaru, această misiune nu a dus la rănirea vreunui om, 
nu s-au folosit baionetele, aşa cum ceruse Bălan, nimeni nu a fost 
ameninţat. 

Căutând un alt motiv pentru provocarea populaţiei, o nouă 
ameninţare a venit din partea lui Bălan, care nu s-a abţinut şi a 
strigat ameninţător: 

– Te împuşc dacă nu schimbi steagul cu stema decupată cu 
unul cu stemă! adresându-se lui Vlasiu, pe care îl învinuia că 
poartă întreaga răspundere pentru acel fapt. 
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Liderul a privit ameninţarea ca pe o posibilitate reală care 
putea să învenineze relaţiile cu reprezentantul armatei, motiv 
pentru care a trecut la îndreptarea situaţiei.  

Iconaru a auzit ameninţarea lui Bălan şi a dorit o scurtă 
punere la punct a situaţiei. 

– Cu tot respectul, vă rog să-i lăsaţi în pace pe revoluţionari 
din acest moment, pentru că am preluat frâiele conducerii în 
piaţă! Şi mă ocup personal de aceştia! Nu a primit nicio replică, în 
primul rând pentru simplul fapt că Bălan nu se aşteptase să fie 
înfruntat de către un subordonat, iar, pe de altă parte, a simţit că 
îşi va periclita propria situaţie, atrăgându-şi noi duşmani. Iconaru 
a reuşit să-şi atragă simpatia manifestanţilor prin felul 
inconfundabil de a gestiona conflictele mari sau mai mărunte, 
aplica metodele învăţate în armată, disciplina egal instrucţie şi 
ordine, în plus, aducea argumente în scopul aplicării acelor 
metode cazone, fără a deranja pe cineva. Mai avea atu-ul vocii 
impunătoare, prin care, pur şi simplu capta atenţia oamenilor, dar 
să nu uităm că era cel mai puternic prin efectivele uriaşe pe care 
le comanda, de care era conştient. Acest ultim atu i-a dat 
posibilitatea de a fi stăpân pe sentimentele sale, de a nu se teme 
de nimeni şi nimic, de a sfida pe oricine i-ar fi contestat poziţia în 
ierarhii. Săcel l-a cunoscut la Timişoara, pe vremea când Iconaru, 
fiind în practica de studiu de la Şcoala militară, a prezentat un 
exerciţiu de Instrucţie a tragerii cu rezultate apreciate la acea 
vreme cu calificativ maxim. Era bine văzut în ce priveşte 
rezultatele obţinute la Pregătirea de luptă şi politică, dar, după 
părerea unor colegi din şcoala militară, metodele lăsau mult de 
dorit, respectul faţă de subordonaţi bazându-se pe aplicarea forţei, 
uneori şi a celei fizice. În acest sens, căpitanul Piscu nu avea 
cuvinte de laudă, îl cunoştea din şcoală ca fiind mai puţin pregătit 
pe linia psiho-pedagogiei. 

Gândurile lui Iconaru erau captivate de un scenariu în care, 
cu forţele avute, ar fi fost pus în situaţia nedorită de a-i aresta pe 
revoluţionari, dar imediat a şters din minte o asemenea variantă. 
Considera că acei manifestanţi constituiau o forţă ce nu putea fi 
ignorată, iar el nu ar fi trecut cu uşurinţă la executarea unui 
asemenea ordin. În plus, militarii ar fi ajuns în scurt timp în 
inferioritate numerică faţă de masa de manifestanţi ce simpatiza 
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cu arădenii. Se cutremură la asemenea scenariu cumplit şi îşi 
mută gândurile în viitorul imediat, când se vedea mulţumind 
arădenilor, aducându-le omagiul său pentru manifestaţia paşnică 
pe tot parcursul acelei zile. 

De apreciat că Iconaru ordonase, încă de la plecarea spre 
Consiliu, ca militarii să scoată baioneta de la armă, dar şi 
încărcătorul cu muniţie şi poziţia acestora să fie la piept, fără a 
provoca prin atitudine în vreun fel pe cei care manifestau. Apoi s-
a adresat întregului efectiv. 

– Vă repet, să daţi dovadă de mult calm! Este vorba de o 
manifestare care ne este ostilă nouă acuma! Dar să ştiţi că se 
strigă „Armata e cu noi” , „Au murit soldaţi la Timişoara” şi 
altele!  

Aceste apeluri, se gândea maiorul, sunt de o mare 
măiestrie, par a fi orchestrate de specialişti în psihologia maselor, 
au rolul de a ne impresiona pe cei din armată, oricum întăreşte 
convingerea rolului nostru. 

– Să daţi dovadă de mult tact! Şi reţineţi că misiunea 
noastră este să-i dăm jos pe oameni de pe TAB-uri! În orice clipă 
se poate întâmpla o nenorocire, sunt civili care au făcut armata pe 
un TAB, trebuie să evităm ca aceştia să pună mâna pe mitraliere 
şi să o întoarcă asupra noastră! reluă Iconaru, dorind convingerea 
efectivelor sale. Era momentul când demonstranţii se pregăteau să 
clădească un podium de pe care să vorbească Vlasiu. 

Dispozitivul celor de la Păuliş s-a realizat prin dispunerea 
militarilor pe trei cordoane, având înapoia lor cadrele cu rol de 
coordonare. Ştim că militarii nu aveau la vedere încărcătoarele cu 
cartuşele de război, dar aveau câte 4 în genţile port-încărcătoare 
de la centură, care totalizau 120 de cartuşe. Transportoarele 
amfibii blindate aveau montate pe benzile mitralierelor cartuşe de 
manevră, dar, după părerea lui Codrin, mitraliorii au pregătit şi 
cutiile de benzi cu muniţie de război. O asemenea idee de a 
pregăti armamentul de pe TAB-uri în ambele variante ar fi că de 
la început Iconaru a plecat cu gândul de a evita vreo confruntare 
cu manifestanţii folosind muniţie de război.  

– Numai din raţiuni de siguranţă nemijlocită a oamenilor 
săi a ordonat Iconaru şi pregătirea muniţiei de război! spuse cu 
admiraţie un ofiţer cu vechime în trupele de infanterie. 
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– O fi fost „gratulat” de Bălan ca moldovean de al lui, dar 
acela nu ştie că moldovenii adevăraţi sunt „duşi la biserică” încă 
de mici copii! completă cu ironie unul dintre ofiţerii lipovani, 
simţindu-se înviorat după acele cuvinte. 

Codrin, alături de ceilalţi Comandanţi de plutoane, 
apreciază că în piaţă sunt 1.500-2.000 de manifestanţi şi nu par să 
aibă intenţii ostile. Stau în faţa armatei cu încrederea celui 
convins că acei militari sunt copiii cuiva, poate chiar din mulţime, 
şi, fără îndoială nu vor trage asupra lor. Încrederea lor a fost 
câştigată din clipa sosirii în faţa dispozitivului condus de Valer, 
moment de referinţă privind primele semne de fraternizare cu cei 
de jos din ierarhia armatei. Strigau diferite lozinci antităbăciste şi, 
surpriză, anticomuniste şi de susţinere a Timişoarei.  

 
În timp ce Valer se ocupa cu regruparea forţelor, la numai 

câţiva metri în apropierea dispozitivului, a auzit o discuţie între 
Bălan şi Iconaru pe un ton ridicat, chiar răstit. 

– Măi maiorule, de ce nu te-ai prezentat cu ocazia sosirii 
trupelor, îţi închipui că faci ce te taie capul? Să-mi execuţi 
ordinele! răcnea isteric Bălan cu faţa schimonosită şi privirea 
plină de ură.  

– Nu mă subordonez decât Şefilor de la Marele Stat Major 
de care aparţin direct şi nemijlocit! spunea Iconaru gesticulând, 
simţindu-se jignit de cuvintele lui Bălan. 

– Să mi te subordonezi! Eu conduc aici toate unităţile aflate 
în dispozitiv! Să nu îndrăzneşti să ai o asemenea atitudine, o mai 
înmuie ofiţerul trimis de la Oradea. 

– Această subordonare va avea loc numai prin ordinul 
primit de mine direct de la şefii mei! Şi cu asta am încheiat 
discuţia! aruncă cuvintele Iconaru, ca o ultimă punere la punct a 
relaţiilor cu Bălan. Un timp, aceste altercaţii verbale au continuat 
pe acelaşi ton şi s-au încheiat într-o notă ostilă, de respingere între 
cei doi, după cele auzite de către Valer. 

 
– Fii atent că au venit copiii noştri! exclamă cineva 

entuziasmat din mulţime. Sosirea militarilor TR Lipova a deturnat 
atenţia tuturor spre ei. Mulţi manifestanţi aveau printre ei 
cunoştinţe, rude, prieteni. Iar părinţii multora dintre ei erau acolo, 
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în faţa Consiliului, şi îi vedeau cu această ocazie, ceea ce a 
contribuit din plin la calmarea situaţiei şi aşezarea pe un nou 
făgaş a relaţiilor cu armata. A permis o redeşteptare a speranţelor, 
stare de spirit născută prin sosirea militarilor TR şi transmisă 
întregii mase de oameni din piaţă. Probabil şi soarele, care şi-a 
făcut apariţia în mijlocul acelui decembrie friguros, a înseninat 
gândurile şi sentimentele lor, într-un cuvânt, era o zi deosebit de 
frumoasă din toate punctele de vedere. 

Căpitanul Valer aştepta cu nerăbdare evenimentele ce 
urmau să vină, dar, fără îndoială, trăia din plin un sentiment de 
siguranţă. Era trecut bine de miezul zilei când şi-a adus aminte de 
discuţia la care a fost martor, fără voia sa, şi simţea o linişte 
interioară, ştia că nu este singur în înfruntarea cu soarta, avea 
dreptate să spere că hotărârea sa de a apăra oamenii Aradului a 
fost cea corectă. 

Filcaciu de partea trădării. 
Recuperarea blindatelor 

Unul dintre oamenii de la Interne, respectiv colonelul 
Filcaciu, pion important în definirea rolului Miliţiei şi Securităţii, 
a reuşit să fie mai liber în mişcări. Astfel, se afla când în faţa 
Consiliului, apoi în spatele cordonului de militari, când înapoia 
TAB-urilor. În acest timp, manifestanţii strigau cu putere lozinci 
„Nu vă fie frică, Tăbăcescu pică!”, „ Pentru sângele vărsat, 
Tăbăcescu judecat!” . De fiecare dată a luat în maşină cu el câte un 
subofiţer pentru a vedea faptele şi a deschide ochii 
subordonaţilor, cu scopul ca aceştia să-şi poată forma o părere 
corectă despre manifestanţi şi, de ce nu, şi despre forţa celor din 
piaţă. În orice loc a fost, din orice punct ar fi privit pentru a studia 
comportamentul oamenilor din mulţime, „...se auzea acel vuiet de 
nestăvilit al pieţii...”, remarcase Filcaciu. Ceea ce l-a impresionat 
a fost organizarea aproape perfectă a demonstranţilor, care au 
numit din rândurile lor oameni cu banderole albe care menţineau 
ordinea. Printre altele, a constatat faptul că mulţimea era capabilă 
de a îndepărta din rândurile sale elementele turbulente sau pe cei 
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care aveau intenţia de a consuma băuturi alcoolice. Constatarea 
lui Filcaciu a fost una favorabilă demonstranţilor din Arad în ce 
priveşte organizarea, ceea ce, probabil, în alte localităţi nu s-a 
reuşit. 

 
Dispunerea celor două linii de vecinătate lăsa o distanţă de 

5-6 m între ele, chiar mai puţin pe alocuri. Cei de la Radna 
continuau să privească cu mare atenţie manifestanţii  şi tot ce 
vedeau era de natură să-i lini ştească privind intenţiile acestora. În 
această etapă, s-a accentuat prezenţa lui Vlasiu ca lider, astfel, a 
preluat, cu sprijinul unor manifestanţi, cu multă determinare, rolul 
de organizator şi conducător a mulţimii din piaţă. 

Principalul mesaj, care a ajuns să fie ca un liant între cele 
două grupuri de oameni, a fost „Armata e cu noi!” şi „Fără 
violenţă!” . Această atitudine i-a liniştit pe militari, fie cadre sau 
trupă şi, după un timp relativ scurt, fiecare ostaş a hotărât în sinea 
lui, să nu intervină în niciun fel. Practic nu era important ce 
strigau, scopul lor principal fiind ca aceştia să rămână pe loc. 
Astfel, în aparenţă, după părerea unora misiunea armatei era 
îndeplinită, aceea să nu permită intrarea în Consiliu. Locotenentul 
Codrin şi o parte dintre colegii săi îi priveau pe manifestanţi ca pe 
nişte imprudenţi care nu-şi dau seama cu cine se pun. Apoi, 
mintea sa, care măcina de zor noianul de gânduri ce îl năpădiseră, 
îi aminti aparent fără nicio noimă, de copilăria sa, când la vârsta 
de 6 ani ştia pe de rost „Crezul” şi îl spunea cu voce tare în 
biserică. Familia se ocupa cu deosebită convingere, de educaţia 
copiilor în spiritul iubirii faţă de CREATOR. 

A avut bucuria greu de egalat de a trage clopotele, cocoţat 
acolo, în turla Bisericii şi simţea în acele momente că este un 
personaj deosebit de important şi dăruit de la „viaţă” , fără să ştie 
cât de mult însemna acel lucru pentru viitor. Era ţinut din scurt, 
având responsabilităţi de tot felul în familie, acest fapt 
modelându-i caracterul spre muncă şi merite obţinute prin 
propriile forţe. 

– Îmi pare rău s-o spun, dar în scurt timp va fi arestat ca 
duşman al orânduirii socialiste! spuse Codrin despre Vlasiu, 
gândindu-se cu milă la ce-l aştepta pe acesta. Îşi dorea ca toate 
acele gânduri sumbre să fie doar un vis urât, din care urma să se 
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trezească şi să-şi continue existenţa cenuşie, dar liniştită, de până 
atunci. Nu îndrăznea să spere mai mult, nu credea că Tăbăcescu 
va cădea în urma unei revolte în care armele erau piepturile goale. 

– Şi eu am îndoieli! răspunse unul dintre colegii săi, oftând 
din greu. 

– Eu nu m-aş aventura! Codrin îşi exprima dezacordul cu 
acea manifestaţie şi crea impresii ambigui colegilor săi. Dar 
părerea lor nu conta, pentru că Iconaru era cel care conducea 
destinele mulţimii în acele momente grele. 

Unii dintre ofiţerii lui Iconaru aveau teamă de asprimea 
acestuia, motiv pentru care bănuiau că se va îndrepta spre 
represiune, cu toate că spunea cu totul altceva. 

Codrin a aflat că, datorită şovăielilor Primului Secretar 
Gunar, dar, mai ales a creşterii numărului manifestanţilor din faţa 
Consiliului, la Arad a fost trimis Mitea, cel care, ca Prim Secretar 
la judeţul Timiş, a reprimat cu cruzime mişcările populare. Acesta 
a beneficiat la Arad de o unealtă obedientă regimului, sub masca 
unui consilier militar, în persoana maiorului Bălan, despre care 
aflase recent că a fost proaspăt investit într-o funcţie la Divizia de 
la Oradea. 

 
Ofiţerii veniţi cu „Detaşamentul Păuliş” au trecut la 

executarea hotărârii lui Iconaru de a „ recupera” blindatele, chiar 
dacă ele aparţineau unităţii din Cetate, cerând oamenilor să 
coboare de pe ele. Atunci Iconaru are o surpriză auzindu-l pe 
Vlasiu, care striga printr-o pâlnie de recuzită. 

– Domnule maior! Armata e cu noi! Deşi vocea se voia 
fermă, modulaţiile ei trădau îngrijorarea, iar intenţia liderului era 
să cunoască adevăratele intenţii ale maiorului. 

– Dumnezeu mi l-a adus în faţă, spuse cu voce joasă, mai 
mult pentru el, Iconaru, fără a înţelege ce l-a determinat să-l simtă 
apropiat pe Vlasiu, timbrul vocii sau intenţia sinceră de a se 
apropia de noii veniţi, folosind blândeţea. Şi a început un dialog 
faţă în faţă între cei doi, maiorul explicând necesitatea menţinerii 
disciplinei în rândul mulţimii. Vlasiu, având o minte deschisă, şi-
a dat acordul pentru o asemenea măsură, fiind sigur că va avea 
efecte benefice, iar dialogul paşnic l-a convins că a contribuit la 
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apropierea dintre tabere, maiorul devenind pentru el un om 
deosebit şi acceptat, ca atare. 

Trecuse bine de miezul zilei şi, în cele din urmă, au fost 
liniştiţi şi cei care încercaseră până atunci să-i învrăjbească pe 
oameni cu armata, astfel că Dalas, maistru la Strungul, a înţeles 
că aceasta era cu ei, cu manifestanţii.  

 
Aristică genistul, participă la restructurarea dispozitivului, 

care suferă în timp scurt, diverse modificări. Astfel că, în după 
amiaza zilei se optează pentru un dispozitiv care să nu suprapună 
efectivele, pentru a asigura o comandă unică, o supleţe a 
conducerii şi o bună planificare a ciclului de pază, cu activităţile 
de masă-somn. În faţa clădirii Consiliului au trecut în dispozitivul 
de siguranţă oamenii lui Valer şi militarii TR de la Lipova, în 
spatele clădirii dispunându-se artileriştii de la Cetate, iar geniştii 
de la Gai au primit misiunea de a bloca căile de acces, în special 
dinspre Aradul Nou. 

Arma „secretă” în rezerva partidului  

Generalul Turan de la Cabinetul Ministrului transmite 
telefonic maiorului Horga: 

– Vor sosi la Arad două trenuri cu luptători de la Gărzi, 
unul staţionează la Şag şi altul mai în urmă, în total un efectiv de 
2.900 luptători! Se cere unităţii voastre să trimiteţi un ofiţer la 
gară, pentru a lua legătura cu reprezentantul lor şi a-i dirija spre 
Cetate! De la gară vor fi duşi direct în cazarmă! Fără opriri! se 
întrerupse, pentru o clipă, cel care vorbea, se auzi un foşnet de 
hârtii, iar maiorul trăgând concluzia că a terminat, interveni. 

– Cu ce scop vin la noi? Întrebă contrariat acesta. 
– Misiunea lor nu este cunoscută încă, dar atenţie, pentru 

seară să se pregătească hrană caldă, iar pentru ziua de 22 se va 
asigura hrană rece! încheie foarte grăbit generalul. Horga nu mai 
avea cui să se adreseze, acesta închisese, iar mintea sa o luă la 
galop, întrebându-se cum pot privi toţi comandanţii implicaţi, cu 
atâta naturaleţe, asemenea situaţii. Se întreba cu îngrijorare, ce 
scop avea aducerea din alte judeţe a unui număr de luptători, fie el 
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mare sau mic, ce scopuri ascunse urmăreau cei din conducerea de 
la Bucureşti? 

Nu a trecut decât un timp scurt şi s-a aflat că erau trimişi să 
intervină împotriva „huliganilor”, care vor să destabilizeze ţara. 

Ce le rămânea de făcut, se gândi ofiţerul, era să execute 
ordinele primite, iar pe parcurs să rezolve punctual situaţiile ivite, 
pentru că acei oameni erau tot cetăţeni români şi, în final rolul 
armatei în relaţia cu ei se rezuma la desfăşurarea muncii de 
convingere că la Arad totul este în ordine. Până una alta, vor lua 
toate măsurile pentru a pregăti condiţiile necesare cazării şi 
hrănirii efectivelor. 

Pe alt fir, generalul Puşkin vorbeşte cu maiorul Durău, 
Secretarul Comitetului de Partid, căruia îi ordonă aceleaşi probleme 
privind sosirea gărzilor, iar acesta solicită implicarea căpitanului 
Meterez, care cunoaşte direct situaţia. Şeful de Stat Major de la 
Cetate, aflat la Consiliu, îşi intră în rol şi raportează că a dat 
dispoziţie la Consiliu pentru partea care aparţine acestuia, de 
distribuirea hranei reci subunităţilor şcolii Lipova şi, în acelaşi timp, 
asigurarea hranei în cazarmă, pentru gărzile ce vor fi cazate acolo. 

Secretarul cu Problemele sociale la judeţ înştiinţează 
unitatea despre trimiterea în scurt timp a 1.000 conserve de peşte 
şi 1.000 pateuri. 

– Vă dau semnalmentele, şoferul, pe nume Stamov, vine cu 
maşina 31 AR 1253! Se dorea evitarea confuziilor şi 
neînţelegerilor de orice fel. 

De la ICRA Arad maiorul care se ocupa cu aprovizionarea 
în cadrul diviziei, anunţă telefonic Cetatea. 

– Vă trimit conserve de peşte, fasole cu cârnăciori şi pateuri, 
pentru asigurarea rezervei din Depozitul Cetăţii!  

– Cine le aduce, vrem detalii! 
– Stai, nu te grăbi! Civilul Dolca este şoferul autocamionului 

31 AR 3254, dar şi delegatul! Va sosi peste aproximativ două ore! 
În regulă? 

La sosirea celor semnalate, unitatea a primit sub formă de 
ajutoare şi pulpe de pui congelate, din străinătate, care s-au 
constituit în supliment alimentar atât pentru trupă, cât şi pentru 
cadre. Astfel, aportul caloric a crescut la trupă cu aproximativ 500 
de calorii.  
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Până în urmă cu aproximativ o oră, căpitanul Milan nu 

putea concepe o confruntare a luptătorilor din subunităţile de 
Gărzi patriotice cu manifestanţii din oraş, motiv suficient să 
refuze ordinul de plecare la gara Aradul Nou pentru întâmpinarea 
aşa-zişilor patrioţi din Vâlcea. Mai târziu, ca urmare a discuţiei 
avute cu colegii săi, Milan acceptă, în cele din urmă, să-i 
însoţească pe cei trei ofiţeri destinaţi pentru aducerea Gărzilor în 
Cetate. 

Acelaşi ordin, primit de către căpitanul Galeu, Şeful 
Pregătirii de Luptă la anexa „D” a Regimentului, de la 
înlocuitorul comandantului, căpitanul Meterez, este pus în 
aplicare şi, la scurt timp în gară se dialoghează cu cei care îi 
comandau pe noii veniţi. 

– Tovarăşe maior, dorim să cunoaştem ce vi s-a spus la 
plecarea din judeţul dumneavoastră referitor la misiune, după 
sosirea în Arad? Pentru că, vedeţi cu ochii voştri, atitudinea 
noastră este de bună credinţă, nu v-am întâmpinat cu ostilitate! 
încheie unul din coloneii de la Gărzi, secondat de Galeu, 
aşteptând răspunsul Şefului garniturii, un ofiţer de Vânători de 
Munte între două vârste, care, în mod vizibil era marcat de 
oboseală. 

– După cum văd, nu pare să fie ceva veridic din cele 
precizate nouă! Aici chiar există un cu totul alt tablou decât cel 
zugrăvit la plecare! S-a precizat că avem de a face cu o agresiune 
din partea ungurilor, care au incitat populaţia şi, mai ales armata! 
Că huliganii au pus stăpânire pe oraş şi au provocat victime în 
număr mare, că nici armata nu este capabilă de a pune ordine! În 
timp ce ofiţerul dădea explicaţiile respective, cu privirea 
înregistra amănuntele din jurul său şi a constatat, printre altele, că 
autobuzele trimise pentru ei, erau fără dubiu cu uşile încuiate cu 
lacăt, iar şoferii nu erau la vedere, se puseseră la adăpost în 
maşinile lor, parcă gata de a pleca imediat, la nevoie. Observă, la 
o privire mai atentă, o oarecare răceală şi îngrijorare în privirile 
grupului de ofiţeri care asistau la discuţie şi înţelege că locul 
oamenilor săi nu era acolo, erau de prisos, că trebuia să plece cu 
ei la casele lor. Şi ascultă răspunsul celor din faţa sa. 
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– Adevărata stare de lucruri în Arad este diferită de cele 
auzite de voi! Nu se pune nicidecum problema unor invadatori, 
nici revolta unor oameni certaţi cu legea, totul este sub controlul 
nostru! încheie ofiţerul explicaţiile. 

Uşurarea de pe faţa omului, ce venise cu o asemenea 
misiune ingrată, era vizibilă. Poate acesta a înţeles situaţia în care 
era în acele momente armata din Arad şi că cei care l-au trimis 
acolo, de fapt încercau să-l folosească, ascunzându-i adevăratele 
intenţii. Eşalonul sosit a făcut cale întoarsă, venise cu o oarecare 
întârziere, aşa cum aflaseră, chiar acolo, de la un ofiţer de la Căile 
Ferate Militare. La nivelul unor regionale CFR, dar şi de către 
unele persoane din conducerea centrală, s-a acţionat împotriva 
reprimării revoltei populare, informaţiile despre mişcările din ţară 
fiind mai la îndemâna acestora, vedeau tabloul la un nivel mai 
cuprinzător şi aveau mijloacele să acţioneze, fără a fi imediat 
descoperiţi, ceea ce, mai târziu, devenea tardiv. 

De remarcat, pactizarea ofiţerilor trimişi la gară cu 
manifestanţii din piaţă, cu revoluţia din Arad însăşi, prin acest 
comportament foarte explicit. De la sine înţeles că acele forţe, 
trimise cu un scop murdar, nu mai aveau intenţia să acţioneze 
împotriva manifestanţilor, ar fi însemnat acţiunea poporului 
contra poporului.  

– Cred că ar fi ieşit un război civil în toată regula! încercă 
cineva o concluzie, nu tocmai hazardată. 

– Las-o baltă! spuse unul din apropiere, cu vocea joasă. 
– Nu văd de ce să ne ascundem, am auzit că un asemenea 

scenariu este aşteptat de către vecinul de la vest! Şi nu o spun eu, 
este părerea unor boşi sus-puşi pe la Informaţiile armatei! rupse 
pisica unul, sătul de tăcerea vinovată a laşilor de oriunde.  

– Şi cunoscut de către cel de la est! Punctă, fără teamă, 
altcineva. 

– Şi posibil, de către unii... de la Bucureşti! Lansă, cu 
oarecare reţinere, al treilea. 

– Tu chiar te gândeşti la Transilvania? reveni cel care 
îndemna la renunţarea ideii de război civil. 

– Norocul este că mai sunt în armată oameni cu mintea 
întreagă! încheie un ofiţer cu acea apreciere la propria tagmă. 
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Între timp, Horga informează cadrele unităţii despre 
schimbarea situaţiei şi transmite revocarea ordinului ca armata să 
se ocupe de sosirea Gărzilor, pentru că s-a stabilit la nivel de 
Divizie ca de aceştia să se ocupe colonelul Nistrean, Şeful 
judeţean a acestora. 

 
Căpitanul Milan, revenind în piaţa Consiliului, apreciază, la 

un moment dat strategia de dispunere a forţelor la Consiliu, având 
în faţă armata, iar în spate scutierii şi subunităţile antitero, de 
asemenea, coeziunea armatei cu manifestanţii. Într-un moment de 
acalmie a străzii, acesta face o remarcă în prezenţa unor ofiţeri 
Comandanţi de plutoane de la Cetate, adresându-se lui Valer. 

– Constat, cu bucurie, gândindu-mă la cei cu obârşia pe 
meleagurile arădene, că la coeziunea cu manifestanţii participăm 
cu toţii!  

Referitor la căpitanul Meterez, Milan comentează o 
atitudine a acestuia, cum că acesta ar fi ordonat, la un moment 
dat, să nu se tragă în populaţie, apoi s-a retras în spatele 
cordonului de militari, lăsându-l în faţă singur pe Valer, neștiind 
nici el ce voia să insinueze cu această remarcă. Unul dintre 
ofiţerii prezenţi avansează ideea poziţionării regulamentare a 
Comandantului în dispozitivul din localitate. 

– De fapt, Şeful de Stat major a Regimentului, fiind la 
comandă, şi-a ocupat locul în dispozitiv acolo unde trebuia să fie 
în situaţii de acest fel, de unde putea să vadă şi conduce! 
Nemulţumit de punerea la punct, Milan se face că nu a auzit cele 
afirmate şi, încercând să se menţină pe poziţia atotcunoscătorului, 
trece la alt subiect. 

– M-a deranjat atitudinea ofiţerilor mai în vârstă, toţi de la 
divizia Oradea! Mi-a displăcut lipsa lor de respect şi aroganţa 
manifestată faţă de oamenii ieşiţi în stradă! La aceste cuvinte, un 
alt ofiţer intervine. 

– Au fost şi cadre militare pe care nu le cunoşteam, care au 
tras, din când în când, foc în serii lungi, cu armele unor ostaşi, pe 
care, efectiv, îi speriau! Să nu mai spun de riscul să scape vreun 
foc în mulţime! încheie acesta şi Milan, simţind un oarecare 
sprijin, încurajat continuă: 
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– Rolul cel mai important l-au avut Vlasiu şi Firea, pentru 
că, datorită lor, au fost evitate divergenţele între soldaţi şi 
demonstranţi, nu s-a ajuns la jigniri ori ca cineva să încerce să ia 
arma din mâna vreunui militar! Ceilalţi încuviințează şi ofi ţerul, 
încurajat, adaugă. 

– Îmi amintesc un episod când, după ce l-am atenţionat pe 
Vlasiu că unii demonstranţi tineri încearcă să pună pe clădirea 
CEC-ului făclii aprinse şi că este pericol de declanşarea 
incendiilor, acesta, împreună cu liderii din jurul său, i-au 
îngenuncheat pe demonstranţii din piaţă şi au început să strige 
„Stingeţi focurile!” , iar tinerii s-au conformat imediat! încheie 
Milan convingător. 

Entuziasmul manifestanţilor 

Maiorul Lădar informează Grupa Operativă despre afluirea 
altor demonstranţi dinspre Cinema „Dacia” spre Consiliul 
Judeţean, ocupând întreg spaţiul dintre trotuare. 

Se auzea un „murmur” în surdină, erau liniştiţi şi paşnici. 
Nu se vedeau nicăieri miliţieni sau alte forţe ale MI, era însă 
posibilă strecurarea unor elemente îmbrăcate în civil în rândurile 
mulţimii , din dorinţa de a deţine controlul acesteia, trase 
concluzia ofiţerul. 

De acum, atitudinea oamenilor era una lipsită de teama 
exagerată de până atunci, dădeau impresia că au ieşit la plimbare 
şi, ca urmare discutau lejer, ţinându-se de braţe sau pe după 
umeri. 

– Am sentimentul unei plimbări de sfârşit de săptămână! 
Spuse, uşurat, un tânăr din mulţime, privind în jurul său pentru a 
vedea atitudinea celorlalţi.  

– Seamănă cu o defilare de 1 Mai, cu diferenţa că ritmul îl 
stabilim noi! Fiecare simţea altfel, iar termenii de comparaţie erau 
la îndemână, după experienţa acumulată în anii anteriori. Erau 
singurele amintiri plăcute, pe atunci se bucurau că vor ajunge în 
curând, la micii şi berea atât de râvnită, era singura libertate pe 
care şi-o permiteau, iar acum bucuria lor încă nu se raporta la 
ceva concret.  
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– Ai dreptate, în acele timpuri nu aveam dreptul să 
exprimăm dorinţa de libertate! Cred că la acest „ritm” te referi! 
intră în vorbă unul din apropiere. 

– Sunt foarte mulţi pe trotuare, hai să-i chemăm cu noi! 
spuse, entuziasmat unul cu salopetă albastră, care părea că 
mestecă gumă. De unde gumă, că şi dacă ar fi primit-o de dincolo, 
nu s-ar fi afişat cu ea, se gândi unul mai precaut, dar tot el crezu 
posibilă şi o situaţie provocatoare a celui în cauză, n-avea de unde 
să ştie. Nelipsita teamă plutea totuşi, în mintea celor care nu 
aveau curajul să păşească spre mulţimea din piaţă. 

– Suntem aproape de piaţă, uitaţi-vă, se văd militarii! 
remarcă un tânăr uscăţiv şi nebărbierit. Se apropiaseră încet, dar 
sigur, de platoul Consiliului şi nici nu bănuiau cât de periculoasă 
era intenţia celor din clădire, vis a vis de manifestanţi. Mulţimea a 
devenit brusc tăcută, era momentul adevărului, credeau unii, 
fiecare dorea să vadă ce se întâmplă în piaţă, se strecurară cât mai 
în faţă curioşi, numai ochi şi urechi.  

Împotrivirea ofiţerilor. Vlasiu s-a liniştit 

„Geneza 100” vorbind cu maiorul Durău, cere precizări 
asupra situaţiei. În acelaşi timp, maiorul Horga, ajutat de doi 
ofiţeri, calculează situaţia de efective şi tehnică scoasă şi rămasă 
în cazarmă, pentru a fi raportată Comandamentului Local şi la 
Divizie. 

Manifestanţii, cărora încă nu li se spunea revoluţionari, 
ascultă şi privesc cu speranţă, dar şi cu ochi critic, intervenţiile 
unor reprezentanţi ai lor, printre care şi Vlasiu, care declară 
Aradul, oraş liber. Tot atunci s-a anunţat schimbarea denumirii 
celor două cotidiene de presă, „Flacăra Roşie” în „Adevărul” şi 
„Vörös Lobogó” în „Jelen”, fapt deosebit de apreciat, ca, de 
altfel, orice schimbare nou survenită. Cei de la Tipografie au 
promis că în ziua următoare o să apară primul număr liber al 
Aradului, aşteptat cu sufletul la gură. 

 
Între timp, la unul din instructajele conduse de cei din 

Consiliu s-a observat o anumită înverşunare din partea 
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conducătorilor împotriva nemulţumiţilor din stradă şi asta nu era 
o atitudine întâmplătoare, pentru că tocmai aflaseră despre ordinul 
dat armatei privind reinstaurarea ordinii în municipiu, iar Bălan 
insista să se treacă la executare. Astfel, s-a primit o notă 
telefonică semnată de Maler, prin care se ordona trupelor din 
Arad, Târgu Mureş, Alba Iulia şi Sibiu să interzică acţiunile 
demonstranţilor şi, ulterior, să se treacă la reprimarea lor. 
Comandanţii , fără excepţie, l-au luat pe „nu” în gură, iar Aristică 
în mod deosebit. Acesta nu lasă lucrurile să treneze şi, fără a se 
gândi prea mult, întreabă abrupt, mimând nedumerirea. 

– Dar cum să acţionăm? Toţi cei prezenţi în sală au amuţit 
şi, pentru câteva clipe, s-a lăsat o linişte apăsătoare. 

– Ce vreţi să ştiţi? se auzi o voce provocatoare de la masa 
prezidiului, la care ofiţerul, cu o voce nesigură, continuă cu 
aceeaşi atitudine. 

– Ni s-a spus că în stradă sunt huligani, grupuri de oameni 
care distrug totul, capabili de a agresa militarii şi, smulgându-le 
armele, de a ne ataca! Sunt nedumerit, dar nu văd nimic din toate 
acestea! Încheie, cu insolenţă, Aristică. Răspunsul s-a lăsat 
aşteptat, cei aflaţi în capul mesei consultându-se aplecaţi la 
urechea vecinului şi atunci, profitând de nesiguranţa lor, unul mai 
temperamental, din cei chemaţi la ordin, a rupt tăcerea. 

– Haideţi afară, că ne aşteaptă trupa! Tonul şi atitudinea au 
vrut să fie ceva de genul, că n-are rost să-i ascultăm pe ăştia. Şi, 
descătuşaţi ca de o grea povară, militarii s-au ridicat parcă împinşi 
de un resort şi, fără alte formalităţi, au părăsit sala. Sosise clipa 
revelaţiei, cei care îi conduceau refuzau să-şi asume răspunderi, 
voiau să însângereze idealurile manifestanţilor, cum o făcuseră şi 
în alte momente ale istoriei, folosind, şi de această dată, armata. 
Calculele erau greşite din capul locului, pentru că niciun militar 
din Arad nu era dispus să fie folosit ca instrument de reprimarea 
populaţiei. Unul dintre ofiţeri, plin de năduf, îşi exprimă 
nemulţumirea.  

– Culmea cu ăştia, cât de perverşi pot fi, ne dau de înţeles 
să acţionăm aşa cum am fost instruiţi înainte de plecarea din 
cazarmă, adică împotriva unor huligani...! se opri brusc ofiţerul 
din peroraţie, năpădit de teama „şoptitorilor” înfiltraţi în rândul 
militarilor. 
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– Ai grijă, oricine poate să te dea în „gât” , poate chiar eu să 
fiu acela! încheie un coleg al său, dând de înţeles că este posibil 
să fie şi printre ei unii „vânduţi” . Stresul era amplificat şi de acest 
pericol, pe lângă continua stare de nesiguranţă inoculată de 
regimul socialist totalitar, unde Securitatea şi Partidul unic le 
hotărau soarta. 

S-a văzut atunci cum au hotărât militarii arădeni să citească 
printre rânduri, asigurând o rezolvare mai blândă a primei părţi 
din ordin, şi cum s-a ignorat cea de a doua parte. Nici Divizia nu 
era străină de o atitudine similară, lăsând de înţeles aceeaşi 
împotrivire faţă de reprimare, prin repetarea obsesivă a ordinului 
de „a nu se trage” , chiar dacă nu specificau concret asupra cui, 
lăsau pe subordonaţi să ajungă la concluziile necesare. 

 
Lorin, tehnician la Vagoane, este la un moment dat solicitat 

de Vlasiu să intre în rândul demonstranţilor ce urma să formeze 
„cordonul viu” între ei şi armată. Primise o banderolă albă şi, 
împreună cu alţi asemenea lui, avea rolul de a linişti populaţia, ca 
urmare a stării de tensiune apărute între aceasta şi armată, stare 
întreţinută de conducerea politică a judeţului şi municipiului. 

– Ai mare grijă la oamenii din primul rând, să se poarte 
civilizat cu militarii! insista Vlasiu, având preocuparea ce i s-a 
cuibărit în minte de a evita provocările şi, apoi, experienţa avută 
din armată i-a fost de mare folos, ştia câtă încordare îi stăpânea pe 
recruţi în prezenţa acelui puhoi de oameni fremătând, pe care el 
însuşi îl percepea ca pe o putere covârşitoare, gata oricând, să-şi 
elibereze haotic energiile. 

– Emileee ce mai faci? Eşti bine? se auzi vocea prietenoasă 
a cuiva din mulţime, descoperind faţa cunoscută a prietenului său 
şi, gesticulând cu zâmbetul pe buze, o luă înspre acesta. Era un 
mod direct de a aborda oamenii şi a descoperi dacă sunt întru 
totul alături de populaţie, fie ei chiar şi prieteni. 

În altă parte, alţii s-au apropiat de cordonul de militari, 
pentru a intra în vorbă cu aceştia. 

– Eu am făcut armata la Craiova! Tu de unde eşti? întrebă 
cineva, dorind sincer socializarea cu unul dintre militarii de care 
depindea poate chiar viaţa lor, a tuturor. Şi, spre surpriza lui 
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militarul i-a răspuns cu aceeaşi monedă, chiar devenise prietenos, 
deşi abordarea era cam cu „cizmele” în sufletul lui. 

– Sunt din Domaşnea! Ştii unde vine, nu? Militarul fiind 
sceptic că răspunsul va fi unul pozitiv, dădu din mâini şi se 
pregăti să-i spună el. 

– O, da, este undeva în Banat! Undeva pe o coastă de deal! 
Aşa-i? Militarul a fost mulţumit de amănuntul acela al descrierii 
şi se deschise complet în discuţia cu omul din faţa lui. 

– Da, este o comună bogată, cu oameni harnici! Rudele 
mele au pământ mult acolo, este o zonă de deal, aşa cum spuneai! 
Şi colectivizarea a ocolit-o, profită de ocazie ostaşul, pentru a se 
mândri cu locul de unde se trăgea.  

În jur era o viermuială continuă, fiecare dorea să contribuie 
la liniştirea situaţiei şi se formau grupuri mici din cunoscuţi, 
vocile lor având tendinţa de a creşte în intensitate, astfel că, dintr-
un murmur care iniţial abia se desluşea, devenise o rumoare 
pigmentată pe alocuri de strigăte prietenoase. Dacă Vlasiu a fost 
la început îngrijorat, acum se liniştise văzând feţele destinse ale 
militarilor, dar şi preocupările paşnice a celor din mulţime, de 
parcă nu aveau nici cea mai mică grijă, aveau acea atitudine a 
românului care spunea că „ ...dacă e bine, păi atunci e bine...” , fără 
alte explicaţii , considerate de prisos. Şi asta numai ei o înţelegeau, 
în lipsa ei de profunzime, străinii ar fi complicat lucrurile, 
lipsindu-se de bucuria pură a simplităţii.  

Setea de informaţii. Filcaciu şi ordinele aberante 

Se prezintă la Comandamentul Operativ de la Consiliu 
maiorul Costache de la Lipova, care raportează despre sosirea în 
municipiu a subunităţilor Şcolii Radna. 

 
„Geneza 100” solicită din nou informaţii de la Horga 

asupra situaţiei de la Arad. Cum maiorul nu reuşeşte să obţină 
legătura cu Meterez, trimite un locotenent să-l caute, fiind instruit 
ca agent în oraş, pentru a primi informaţii privind starea de spirit 
şi evoluţia situaţiei. Şeful de Stat Major era în mijlocul militarilor, 
controlând respectarea ordinelor, în piaţă sau în interiorul 
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Consiliului. Avea responsabilitatea tuturor în rolul său ca 
înlocuitor la Comanda Regimentului şi a Garnizoanei. Cei de la 
Ministerul de Interne, printre care şi subunitatea lui Şoimu, aveau 
îndoieli cu privire la o colaborare fructuoasă cu armata, în primul 
rând datorită subordonărilor pe linie de comandă şi, apoi, a unor 
ezitări a şefilor asupra căilor de urmat în relaţia cu populaţia. 
Comandantul Antitero spera la o rezolvare paşnică a tensiunilor în 
creştere, caz în care s-ar fi aliat cu cei dornici de acest 
deznodământ, pentru că, din partea comuniştilor de la conducere, 
nu era nicio speranţă să renunţe la putere.  

 
La Cetate, Grupa Operativă primeşte o informaţie de la spital 

despre accidentarea unui soldat, care se afla la Secţia chirurgie. 
– Avem internat un soldat de la unitatea dumneavoastră 

care este sub tratament chirurgical! Anunţă medicul de gardă. 
Primirea veştii îi revine căpitanului Renta, cel cu Evidenţa 
militarilor în termen. 

– Vă rog să ne spuneţi dacă este grav şi cum se simte! În 
timp ce vorbea cu medicul, ofiţerul răsfoia registrul de evidenţă.  

– Are o contuzie de contact cu un obiect dur, dar este stabil 
şi în câteva zile va fi externat. Veţi fi anunţaţi în ziua externării! 
mai adăugă chirurgul şi închise, salutând. 

Militarul suferise o contuzie toracică pe timpul demontării 
mitralierei de 14,5 mm de pe TAB pentru a o curăţi, piesa de fund 
fiind proiectată puternic în pieptul acestuia. Era subordonat 
căpitanului Piscu de la Cetate, care se afla, în acel moment, în 
sprijin la Unitatea din Gai. 

 
„Geneza 100” cere precizări privind situaţia în teren. 

Maiorul Rareş, aflat la Consiliu, comunică detalii despre sosirea 
unor subunităţi de la Ineu, apoi se referă la activităţile desfăşurate 
în dimineaţa zilei în scop organizatoric de către demonstranţi, 
prin cei cu banderole albe, faptul că se scandează continuu, iar 
tricolorul este însoţit de o panglică neagră, se depun coroane şi se 
aprind lumânări pe platoul din faţa clădirii. 

 
Telefoanele zbârnâie continuu şi maiorului Durău îi vine 

rândul să informeze „Geneza 100”. 



236 

– Subunităţile de la Ineu sunt dispuse în apărare la 
Combinatul de Prelucrarea Lemnului, iar cele de la Lipova, în 
jurul Consiliului.  

La un alt telefon, maiorul Răgaru informează de la 
Consiliu. 

– În faţa teatrului sunt aproximativ 40 de copii cu steaguri, 
care se comportă paşnic! 

– Să nu se tragă nici de avertisment, ordonă „Geneza” cu 
fermitate. 

Era pentru cei de la eşaloanele superioare momentul cel 
mai fierbinte, doreau o informare continuă şi corectă de la faţa 
locului, pentru a nu fi acuzaţi mai târziu, de incompetenţă sau 
chiar de trădare. Dar oricine ar fi fost, nu putea să influenţeze 
hotărâtor una sau alta din decizii, era o situaţie care dacă ar fi 
degenerat, nu putea să mai fie controlată raţional. Astfel, inclusiv 
armata de la Cluj cu indicativul deja cunoscut, „Migdalul” , prin 
locotenentul-colonel Rogin, cere situaţia din oraş, cu toate că o 
primise doar cu câteva minute înainte de la divizia Oradea şi nu 
era diferită. S-a raportat de către maiorul Horga în mod unitar, 
acesta având la dispoziţie o sinteză a celorlalte rapoarte. 

„Geneza 100”, respectiv generalul Puşkin, se implică în 
conducerea prin ordine cu caracter direct a unor elemente 
aparţinând unităţilor garnizoanei. Astfel, solicită Şefului de Geniu 
să cerceteze genistic clădirea Consiliului, pentru siguranţa forţelor 
ce o vor ocupa prin misiune.  

Maiorul Săcel vorbeşte la Timişoara cu Comandantul 
Murad şi cu Şeful Pregătirii de Luptă maiorul Groşan şi, din 
informarea primită, rezultă că efectivele sunt în cazarmă şi totul 
este în regulă. 

Maiorul Peter, de la Secţia Operaţii şi Pregătire de Luptă la 
Armata a IV-a, primeşte de la Grupa operativă situaţia de 
efective. 

 
Filtrele, instalate de către oamenii lui Filcaciu la ieşirea spre 

Timişoara, au avut scopul de a interzice venirea de acolo a 
cetăţenilor pentru a se alia cu arădenii. Era un ordin pe linie de 
serviciu de la eşaloanele sale superioare, care se voia tot în litera 
legilor tăbăciste, dar privit cu reţinere de către colonel. Primise de 
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asemenea, dispoziţii să oprească afluxul oamenilor din cartiere 
spre centrul oraşului. Acesta, nemulţumit de pretenţiile avute, 
inclusiv a celor de la Comandamentul Judeţean, care vedeau 
lucrurile din afara realităţii, considera acele ordine imposibil de 
realizat. A avut chiar o răbufnire şi a cerut imperativ să nu i se mai 
dea ordine aberante pentru că nu le va executa, creând o 
nemulţumire celor din Consiliu, dar nici nu era altceva de aşteptat, 
ei „visau”, pe când mulţimea era reală şi greu de stăpânit. 

Valer şi îngerul păzitor. 
Aristică se remarcă din nou 

Când Valer a auzit o voce cunoscută din mulţime care-l 
striga, şi-a dat seama că este mai mult de atâta, era vocea soţiei 
sale. S-a îndreptat spre ea şi, fără a trezi suspiciunile cuiva, a 
schimbat câteva cuvinte cu aceasta, a întrebat despre fetiţa lor, 
Icoana, care avea 7 ani şi era în grija unei vecine. Soţia sa a 
explicat dorinţa de a-l vedea şi a-i da putere, atât cât era ea 
capabilă în acele momente. S-au încurajat reciproc şi căpitanul a 
rugat-o să facă tot ce îi era cu putinţă să se protejeze pe ea şi pe 
copilul lor, apelând la familia vecinului de la etajul de sub ei, tot 
ofiţer. A luat în calcul şi apelarea familiei fratelui ei, pentru a sta 
împreună cu aceştia. Un singur lucru nu i-a spus, cel referitor la 
întâmplările terifiante prin care a trecut, pentru a nu o îngrijora. 
Nu este cazul să ne întrebăm ce motive avea Valer să rămână cu 
un sentiment amar în suflet după plecarea soţiei, oricare dintre 
ofiţerii cu responsabilităţi a fost îngrijorat de viitorul incert, mai 
ales în acele clipe. 

Cum întunericul se apropia cu paşi repezi, iar manifestanţii 
nu erau înclinaţi să plece, Valer observă ceva care îl nelinişteşte. 
În spatele cordonului de militari, au apărut mai multe persoane 
îmbrăcate în salopete negre, fără grade, care se ocupau cu 
cercetarea dispozitivului şi, încet, se strecurau şi spre mulţimea 
din faţă. În timpul acestor manevre a ieşit din Consiliu Şeful 
Securităţii , colonelul Scăianu, însoţit de alt colonel din aceeaşi 
structură, şi l-au abordat pe căpitanul Valer.  
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– Cine este comandantul dispozitivului aici? 
– Eu sunt Comandantul! a răspuns Valer.  
Colonelul Scăianu s-a apropiat şi s-a adresat cu un ton de 

ordin lui Valer. 
– Căpitane, situaţia este gravă! Trebuie să scăpăm de 

adunătura asta, ei sunt contra noastră, a voastră, sunt duşmani! Dă 
ordin militarilor să pună baioneta la armă şi împunge-i, omoară-i!  

Şi, fără să mai aştepte vreun răspuns, a plecat înapoia 
clădirii Consiliului, unde comandant al dispozitivului era maiorul 
Caraion, artileristul. 

Colonelul, care l-a însoţit pe Scăianu, a rămas puţin în 
spate şi a profitat de cele câteva clipe, reuşind să-i transmită lui 
Valer, pe un ton coborât. 

– Tovarăşe căpitan, nu îl băga în seamă, dă-l... că-i nebun. 
Nu cumva să îl asculţi! Apoi s-a îndepărtat grăbit, urmându-l pe 
Scăianu. 

Nu peste mult timp s-a lămurit Valer că cel care i s-a 
adresat avea ca scop protejarea manifestanţilor şi că, de fapt, era 
binefăcătorul său, cel care l-a prevenit despre cele puse la cale 
împotriva sa. La scurt timp după consumarea incidentului, 
colonelul Şoimu a venit să-l convingă pe căpitanul-comandant de 
dispozitiv, de intenţiile sale. 

– Eu sunt colonelul Şoimu, Comandantul dispozitivului din 
interior, este bine că nu l-ai ascultat pe nebunul ăla, eu îl cunosc 
bine, fereşte-te de el, e dus! Şi pe noi ne-a făcut în toate felurile, 
de la incompetenţi la trădători, dar noi nu îl băgăm în seamă! 
spuse deschis colonelul. 

 
Pentru că se contura o clipă de respiro, colonelul Şoimu, cu 

intenţia de a-l lini şti pe Valer, dar şi din dorinţa de a-l ţine departe 
de clădirea Consiliului, se destăinui acestuia. Povestea sa era una 
foarte asemănătoare cu a oricărui om cu profesia de militar. Mulţi 
ani de pregătire, perindarea prin mai multe garnizoane, câştigarea 
unei experienţe specifice într-un domeniu pe care l-a îndrăgit. 
Apărarea şi siguranţa unor preşedinţi de stat, a unor personalităţi, 
a obiectivelor de mare importanţă strategică, într-un cuvânt, 
respectul faţă de vieţile oamenilor şi de valoarea lor în societate. 
În final, Şoimu a adăugat: 



239 

– Dorinţa mea este să-mi pot respecta şi de data aceasta 
principiile care m-au călăuzit în viaţă, apoi să pot trece în pensie 
fără a mi se reproşa ceva de către demonstranţi! Pentru că şi eu 
m-am săturat de regim! Valer, plăcut surprins de încrederea 
colonelului, dar şi circumspect, l-a întrebat: 

– Ce se întâmplă înăuntru, care este atmosfera? 
– Este multă agitaţie, totuşi, parcă cei din conducere s-au 

mai temperat! prezentă Şoimu, cu mult calm, situaţia, având un 
efect de îndepărtare a neliniştilor ofi ţerului. 

– Orice aş fi crezut, dar că vor renunţa aşa uşor, nu! 
– Fără îndoială, faptele arată contrariul! Eu cred că urmează 

să pună ceva la cale, pentru că s-a vorbit mult cu Bucureştiul - 
spuse colonelul Şoimu, apoi adăugă - Ar fi bine să îi sfătuim pe 
oameni să nu intre în clădire, pentru că am primit ordin să tragem 
şi nu ştiu cum vor reacţiona cadrele mele! concluzionă acesta, 
pregătindu-se de plecare. Aceste ultime sfaturi, se gândea Valer, 
puteau să-l ducă cu gândul la o manevră perfidă, pentru a obţine 
un rezultat aşteptat şi de cei din conducerea Consiliului, şi anume, 
renunţarea de către manifestanţi de a intra în clădire. Dar, imediat 
reveni la gânduri mai bune, trebuia să aibă încredere în cineva şi se 
părea că Şoimu a fost cel care i-a inspirat-o cu adevărat. 

 
La o nouă chemare la ordin a şefilor militari, când genistul 

Aristică este din nou pus în faţa aceluiaşi ordin, de reprimare a 
populaţiei, acesta declară cu fermitate. 

– Vreau să primesc ordin scris în legătură cu ce avem de 
făcut! Spuse răspicat ofiţerul pentru a-i convinge pe cei care 
forţau nota să renunţe la presiuni. De fapt, ce ar fi făcut dacă 
primea ordin scris, şi răspunsul era că tot găsea el o altă 
nemulţumire pentru a nu executa un asemenea ordin. 

– Acelaşi lucru îl cer şi eu! vociferă Iconaru.  
– Şi eu cer ordin scris! spuse Meterez. 
Pe faţa şefilor s-a observat o reacţie de teamă, probabil de 

un refuz ferm de a mai executa orice ordin, un gest de 
insubordonare. Asta ar fi fost ultima picătură pentru cei puşi pe 
fapte criminale. În acel moment, nimeni nu s-ar fi gândit că o 
asemenea cerere ar putea avea vreun efect. Această interpelare era 
de înţeles, deşi l-a îngrijorat pe genist, dar a făcut-o în condiţiile 
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când Iconaru se prevalase de faptul că nu se subordona direct 
Diviziei de la Oradea, ci Comandamentului Infanteriei şi 
Tancurilor. Prin refuzul lui Iconaru de a executa unele ordine 
aberante, folosind motivul subordonării, Aristică a prins curaj şi a 
reuşit să fie aşa cum era el mereu, plin de omenie şi bun simţ, un 
om cu capul pe umeri. Deşi se întreba mereu cum de îi ies din 
gură acele cuvinte de frondă, în următoarea situaţie ivită se 
întâmpla exact la fel, chiar fără voia lui. Asta era, în esenţă, 
personalitatea lui şi se manifesta mai ales în relaţia cu oamenii, în 
general, dar situaţiile grele amplificau dăruirea de care era capabil 
pentru cei aflaţi în dificultate. 

După ieşirea de la instructaj, Aristică şi-a propus să 
acţioneze în continuare aşa cum îi va dicta conştiinţa şi 
bineînţeles să-şi asume toate riscurile. 

A adunat Comandanţii de subunităţi şi a prezentat situaţia 
viitoare, accentuând faptul că în cel mai scurt timp este posibil să 
fie atacaţi. Ordinul lui părea să frizeze realitatea. 

– Armele se pun la piept fără baionetă şi, sub nicio formă 
nu veţi riposta prin folosirea lor! Singura voastră grijă să fie arma 
din dotare! Aţi înţeles? Apoi, îngrijorat că nu a fost destul de 
convingător, continuă: 

– Căruia i se va lua arma din dotare, să i se ia cu braţ cu tot! 
încheie, cu răguşeală în voce, cutremurat de imaginea evocată în 
cazul pierderii armei, dar vorbele au fost spuse şi nu îi rămânea 
altceva de făcut decât să spere în efectul lor. A fost ultima 
întâlnire cu subordonaţii până în dimineaţa următoare. 

Teama lui Valer. 
Compatibilitatea dintre Vlasiu şi Iconaru 

Căpitanul Valer continua implicarea sa în menţinerea unui 
climat de înţelegere cu manifestanţii. O întâmplare, petrecută 
atunci, a avut ca urmare confirmarea temerii sale că soarta îi va fi 
pecetluită în curând. Aflându-se lângă militari şi manifestanţi, s-a 
apropiat de acesta un ofiţer de securitate înalt, tânăr şi viguros, care 
s-a prezentat şi a transmis un mesaj din partea colonelului Şoimu. 



241 

– Tovarăşe căpitan, sunt locotenentul-major Mătase, vin 
din partea tovarăşului colonel Şoimu, Comandantul nostru, a 
plutoanelor antitero, care vă roagă să nu vă desprinde-ţi de trupă, 
pentru că urmează să fiţi atras în clădire, nu ştim sub ce pretext 
veţi fi arestat din ordinul celor mari, de la partid, miliţie sau 
armată, ca trădător şi dus în beci şi dat la câini! Aceste cuvinte le-
a pronunţat cu voce voit îngroşată, pentru a impresiona, apoi, 
după aceasta, s-a îndepărtat de ofiţer şi a plecat. Valer nu s-a 
aşteptat ca lucrurile să evolueze atât de repede, dar cel mai 
contrariat a rămas de faptul că un asemenea avertisment a venit 
din nou de la cineva de la Securitate. Se întreba cine este şi ce 
interes are acest colonel Şoimu. Spera că lucrurile se vor lămuri 
în curând. 

 
La iniţiativa lui Vlasiu, care cerea cu insistenţă prezenţa 

Primului secretar al Comitetului Judeţean de Partid, după ce 
demonstranţii au reuşit să se organizeze într-un mic nucleu de 
conducere, toate vocile s-au concentrat într-un singur strigăt. 

– Să vină Gunar! Să vină Gunar! Apoi cineva, conştient de 
importanţa informării manifestanţilor cu tot ceea ce se întâmplă, 
se adresează unui ofiţer din apropiere. 

– Puteţi aduce staţia de radioamplificare? spuse unul dintre 
cei aflaţi în primele rânduri. Cel vizat era maiorul Răgaru, despre 
care se ştia că dispune de aşa ceva de la activităţile culturale 
desfăşurate la Casa Armatei. 

Dacă până atunci Grişa a considerat că manifestaţia a avut 
ca principală caracteristică urmarea modelelor pe care le vedeau 
acolo, în faţa lor, că nu s-a putut vorbi de un lider anume, 
persoana cea mai importantă şi ascultată, la un moment dat fiind 
muncitorul Firea de la Orologerie, pe parcurs formându-se grupul 
Firea, Şargu, Iuga şi Cedar care împărtăşeau aceleaşi păreri, de 
acum trebuia rezolvată comunicarea cu întreaga masă a 
manifestanţilor care crescuse enorm. Toţi sperau că aducerea 
staţiei va rezolva problema comunicării. 

După aprobarea cererii, la ordinul colonelului Logan, de la 
Consiliul Politic al Diviziei, care se afla în piaţa Consiliului, 
Răgaru ia măsuri pentru aducerea staţiei. 
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Deşi s-a lăsat aşteptată un timp, Gunar a coborât din 
clădirea Comitetului Judeţean de Partid şi a încercat să 
încropească un discurs care, era conştientă că nu va avea succesul 
scontat, dar probabil dorea salvarea aparenţelor. 

– Secretarul General ne măreşte salariile! Şi ne cere să ne 
ducem acasă, că totul va fi bine! 

A stat de vorbă şi cu nucleul de demonstranţi care urma să 
se constituie în Comitetul de demonstraţie, în cele din urmă, 
Gunar eşuând în demersul ei.  

– Fără minciuni, suntem sătui de minciuni! strigau 
manifestanţii , scandând în cascadă. Nereuşind să obţină vreun 
rezultat, la un moment dat cedează psihic şi izbucneşte în plâns, 
plecând de acolo. 

 
Aceasta a fost clipa lui Vlasiu, a dat din suflet tot ce se 

putea, umbla de la un grup la altul de demonstranţi, trecea pe la 
toţi. Striga lozinci alături de oameni, îi îmbărbăta şi cel mai 
important lucru a fost să-i roage pe toţi, chiar implorându-i: 

– Vă rog din suflet să fiţi lini ştiţi, să nu folosim violenţa 
faţă de armată sau faţă de alte persoane! Chiar şi între noi să fim 
paşnici, pentru că monştrii atât aşteaptă ca să pună armata pe noi 
să ne măcelărească! Dacă îi respectăm nu vor avea motive să ne 
facă vreun rău! 

Ordinea în rândul mulţimii. Lupta lui Vlasiu 

Odată acomodat cu situaţia din piaţa Consiliului, Iconaru, 
care a rămas fidel convingerii sale că este necesară păstrarea 
ordinei în rândul demonstranţilor, îşi arată nemulţumirea: 

– Privesc la mulţimea de oameni şi constat că nu prea se 
comportă cum îmi place mie! Cred că este necesar să pun piciorul 
în prag! se adresă Iconaru unui subordonat, cu gândul clar de a 
cere de la acei civili mai mult decât puteau da. 

– Cred că aveţi dreptate, numai aşa vom obţine mai mult 
respect faţă de armată! Cei din Cetate au o părere diferită, prea 
sunt încrezători! concluzionă ofiţerul, având aceleaşi convingeri 
ca şeful său. 
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– Păi, dacă suntem de acord, în primul rând consider că 
este necesară îndepărtarea până la o anumită limită a unor 
elemente care intenţionează să intre în clădire! 

– Să protejăm trupa! 
– Trebuie stabilită şi păstrată o zonă de siguranţă faţă de 

armată! Să protejăm clădirea de unele stricăciuni! încheie 
Iconaru, cu mult calm, oarecum diferit faţă de alte împrejurări, de 
data aceasta nu se grăbea, simţea că este stăpân pe situaţie şi că 
timp era suficient. 

– Să vorbiţi cu cei din mulţime! 
– Măi, dar eu nu l-am văzut pe Comandantul unităţii Cetate 

cu vreo activitate în zonă! Tu ştii ceva? întrebă Iconaru. 
Ofiţerul interpelat nu avea informaţii despre maiorul 

Murad. 
– Nu l-am văzut deloc, dar se pare, după cum am auzit, că 

este la Timişoara! Nu sunt sigur! Probabil că sunt doar zvonuri! 
Legătura din ce în ce mai apropiată dintre armată şi 

manifestanţi a permis ambelor tabere să obţină informaţii utile 
fiecărei părţi interesate. 

– Am aflat o ştire importantă pentru noi! Trebuie să fim 
mai bine pregătiţi, pentru că mâine va veni un număr foarte mare 
de oameni în piaţă! Spuse unul dintre ofiţerii de la Radna aflat în 
cordonul de pază a Consiliului. 

– Da, ştiu, şi încă ceva mai îngrijorător, peste noapte cei 
prezenţi vor rămâne în piaţă, din câte am aflat, toată noaptea! 
adăugă un coleg de dispozitiv. 

– La Timişoara, armata a trecut de partea demonstranţilor! 
Cred că asta este cel mai important! interveni Şeful de Stat Major, 
Iconaru, care stătea la doi paşi înapoia ofiţerilor şi auzise discuţia. 

– Păi şi aici este aceeaşi situaţie! remarcă cineva. 
– Cu situaţia de aici suntem lămuriţi, de acum îi avem sub 

control pe cei din piaţă! Dacă sunt liniştiţi, din partea noastră nu 
au de ce să se teamă! Le-am promis! adăugă Iconaru. 
Ambiguitatea acestuia avea în mintea subordonaţilor o singură 
explicaţie. Oscila, pentru că se temea să nu fie acuzat de 
încălcarea jurământului militar. 

Subordonarea celor de la Lipova a continuat faţă de cei de 
la Bucureşti, respectiv generalilor Panţâru şi Ciulin, acesta din 
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urmă fiind în legătură permanentă cu Iconaru. Din partea Diviziei 
de la Oradea continua să aibă comanda maiorul Bălan, dar nu şi 
asupra lui Iconaru, care nu i se subordona în totalitate. 

 
Vlasiu, plin de vervă, vorbea fără pauze, populaţia arădeană 

simţea nevoia de vocea lui ca de oxigen. Când, rupt de oboseală, 
se oprea câteva clipe, luau cuvântul alţii, Firea-tatăl, actorul 
Duşin şi mulţi necunoscuţi până atunci. Alex, îndemnat de Firea, 
a vorbit plin de verva tinereţii , trezind curiozitatea şi admiraţia 
celor din apropiere care-l auzeau. Apoi liderul preia iniţiativa de a 
canaliza energia manifestanţilor spre un scop care să deschidă 
ochii tuturor asupra obiectivelor dorite. 

– Vă rog să mă ascultaţi! Am ajuns în punctul de cotitură! 
Consider necesară organizarea noastră spre un program de 
urmărit, cu obiective clare, dar şi afişate, pentru a nu se deturna 
scopul iniţial! Important este să nu avem vreo neînţelegere cu 
armata, care, până acum, nu ne-a înşelat aşteptările! Uralele 
mulţimii au izbucnit din mii de piepturi, scandându-se „Armata e 
cu noi!” 

– Pentru menţinerea unei stări de înţelegere cu armata şi 
păstrarea unui echilibru între noi şi ei, vă propun organizarea unor 
echipe dintre cei mai de încredere oameni! Vreau să fiu sincer cu 
voi, numai aşa vom avea control eficient asupra elementelor 
duşmănoase înfiltrate în rândul nostru! Le întărim autoritatea şi îi 
veţi recunoaşte mai uşor prin banderolele albe purtate pe braţ! 
încheie Vlasiu. 

Cei din mulţime au trecut la punerea în practică a celor 
stabilite de Grupul de conducere. După un timp, Dina, un angajat 
al Institutului de Proiectări Arad, cu banderolă pe braţ, l-a abordat 
pe Dani, un cunoscut de al său, întrebându-l ce face, de ce stă aşa 
departe. 

– Vino cu mine să protestăm, alături de ceilalţi! Sunt cu 
sutele care au trecut de pragul neîncrederii şi nu se mai tem! Dani 
ajunse în preajma tribunei improvizate şi primi o banderolă albă 
ca o recunoaştere a „omului de ordine” ales de mulţime. 
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Comitetul Frontului Democrat Român. 
Alex şi Lumi 

Având în vedere măsurile organizatorice desfăşurate 
anterior, Vlasiu s-a gândit să se consulte cu cei apropiaţi. 

– Mariane, cineva a venit cu o iniţiativă! Mie mi se pare 
bună! Să înființăm un Comitet de Grevă care să conducă mişcarea 
din Arad! Ce părere ai? privi întrebător către colegul său. 

– Păi, da, chiar ne trebuie aşa ceva! spuse cu entuziasm 
strungarul. 

– Ar fi mai simplu ca din Nucleul de demonstranţi deja 
constituit, să înfiinţăm un Comitet de demonstraţie! reveni liderul 
convins, întorcându-se cu faţa spre un manifestant şi 
răspunzându-i acestuia la o întrebare. 

– Şi mai bine...! aprecie interlocutorul liderului. 
– Va trebui să avem în vedere modelul timişorenilor în tot 

ce facem! Din respect pentru jertfa lor! spuse Vlasiu, trezindu-se 
înconjurat de o mulţime de oameni care îi sorbeau cu nesaţ 
cuvintele şi îl aprobau frenetic.  

– Să începem cu propuneri! completă Marian, primind 
aprobarea tacită a lui Vlasiu. Spre nedumerirea lui, la început, 
oamenii s-au ferit să-şi treacă numele pe coala de hârtie 
mototolită, părea că le este teamă, pentru ca apoi să prindă curaj. 
Oamenii au acţionat spontan, iar propunerea înfiinţării 
Comitetului, venind din rândul acestora, l-a convins pe lider de 
apartenenţa mişcării la un filon popular. 

Acest Comitet de Demonstraţie a devenit, în după amiaza 
zilei, Comitetul Frontului Democrat Român, după modelul 
timişorenilor. Din acesta au făcut parte patrusprezece membri, la 
care, provizoriu, a fost trecut pe listă încă unul, procentajul 
predominant era de muncitori, respectiv zece membri, un 
intelectual şi patru funcţionari. 

Despre ultimul membru, minerul din Valea Jiului Oşan, se 
ştia de câţiva din Comitet că a fost participant la revolta minerilor 
din 1977 şi, ca urmare, a făcut închisoare. Acum el devenise omul 
de legătură cu timişorenii, în acea seară rămânând alături de 
revoluţionarii arădeni. 
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Întâmplarea a făcut ca în ziua de 20 acesta să se întâlnească 

la Timişoara cu unul dintre foarte activii revoluţionari arădeni, 
Iuga, omul plin de iniţiative, care avea talentul recunoscut de a 
incita şi mobiliza oamenii pentru cauza revoluţiei. Iuga, la volanul 
maşinii pline cu oameni care participaseră la constituirea 
Frontului Democratic din Timişoara, a reuşit să scape de un baraj 
militar de la ieşirea din oraş, care deschisese foc de armă asupra 
lor. Au reuşit cu greu, trecând prin momente de deznădejde, după 
ce, pentru a scăpa, au luat-o peste o arătură şi au reintrat pe 
şoseaua spre Arad. În acest mod, cei cinci au reuşit să aducă şi la 
Arad „mesajul” Timişoarei, împreună cu acel drapel cu stema 
decupată, ascuns în maşina cu care au venit.  

Aşa s-a format Frontul Democratic Român din Arad, acolo 
în piaţa din faţa Comitetului Judeţean de Partid, la data de 21 
decembrie 1989. Programul acestuia cuprindea 16 puncte. 

Nae, care a ajuns la Timişoara împreună cu Iuga cu aceeaşi 
maşină, datorită arestării de către miliţia Gării, a fost obligat să se 
înapoieze cu trenul, fiind supravegheat până la destinaţie. 

 
Primele discursuri ce puteau fi auzite la o distanţă mai mare 

şi recepţionate mai clar, s-au desfăşurat de pe o scară de zugrav, 
folosind o pâlnie de teatru. După câteva cuvinte adresate 
mulţimii, printre altele şi acelea de prezentare în faţa acestora, 
Vlasiu se aplecă spre Nae, Iuga şi Alex, vorbind doar către ei.  

– Tedy, de acum DUMNEZEU cu noi, victorie sau groapa 
comună! Ca răspuns, a urmat o tăcere gravă, dar aprobatoare, toţi 
înclinând capul în semn de acceptare a providenţei. Câţiva din jur 
au observat mica lor intimitate şi momentul acela desprins, parcă, 
din suflet. Au simţit un fior cum nu le-a fost dat vreodată în 
această viaţă, fiind conştienţi de valoarea inegalabilă a acelui 
moment. 

Acesta a fost şi momentul de când, cu adevărat, Vlasiu a 
fost considerat liderul manifestanţilor. Dorinţa cea mai mare a 
acestuia a fost ca pe timpul nopţii de 21 spre 22 să se vegheze ca 
acest Comitet să fie „nucleul nopţii ”. 

Nae a fost cel care luase legătura cu acel instructor de la 
Caravana Cinematografică care avea o portavoce. Şi dacă până 
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atunci s-a vorbit prin acea pâlnie, din acel moment Vlasiu şi 
ceilalţi au reuşit să fie auziţi la o mai mare depărtare, cuprinzând 
o mulţime semnificativ mai mare. 

Unul dintre participanţii la manifestaţii începând cu 21 
decembrie, pe nume Vălean, a petrecut câteva ore în piaţa 
Consiliului, ascultând discursurile entuziaste, cu referire în 
special la calm şi nonviolenţă, pentru a nu incita pe reprezentanţii 
armatei. La ajungerea acasă, soţia şi mama lui precum şi soţii 
Cicoş, l-au asaltat cu întrebări referitoare la cele întâmplate în 
oraş, dar mai ales acolo, în faţa Consiliului. 

Iozsi era capul familiei Cicoş, deşi maghiar, era actor de 
limba română şi se descurca foarte bine, inclusiv cu accentul. 
Acesta se temea de un zvon care se răspândise repede printre 
oameni. 

– Se vorbeşte că românii se pregătesc să-i omoare pe 
unguri! spuse cu teamă acesta, exceptându-i pe cei din familia lui 
Vălean, cu care se înţelegea foarte bine. Ideea era de domeniul 
absurdului. 

– Şi tu crezi aşa ceva? întrebă cu sinceritate prietenul său. 
Dar întrebarea trecu pe lângă urechile lui Cicoş, şi acesta, în loc 
să răspundă, se puse pe mărturisiri. 

– Am demontat plăcuţa cu numele de pe uşa de la intrare! 
Te rog să mă primeşti pentru un timp în casa ta! spuse acesta 
neliniştit, dar cu speranţa că nu va fi refuzat. 

Vălean le-a povestit despre faptul că armata nu a tras în 
oameni, iar aceştia, la rândul lor, se comportau în mod paşnic. 
Vorbind despre Vlasiu, le spune că îl cunoaşte de mai mult timp 
şi că-i apreciază talentul poetic. Întrebarea firească în ce priveşte 
talentul oratoric, acolo, în mijlocul mulţimii de pe stradă, a venit 
imediat. 

– Cum se prezintă în noul rol? Vălean, dorind să înlăture 
orice speculaţie pe această temă, spuse convins. 

– N-am avut niciun moment senzaţia că Vlasiu nu se 
pricepe! Dimpotrivă! Cred că tocmai prin sinceritatea discursului 
său a reuşit să atragă atenţia celor prezenţi!  

Ca urmare a descrierii situaţiei, i-a convins pe cei de faţă să 
meargă în piaţă pentru a vedea cu ochii lor ce se întâmplă. 
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Caloianca, care se alăturase celor de la Orologerie încă de 
dimineaţă, a fost alături de grupul strâns în jurul lui Vlasiu, 
aproape fără întrerupere. Grupul respectiv a constituit osatura 
masei manifestanţilor, ei au fost câţiva dintre liderii ce au 
polarizat în jurul lor mulţimea din piaţă. 

Au fost şi alţii implicaţi în această acţiune, unii doar 
sporadic, însă eficient, dar cei care s-au remarcat prin voinţă şi 
responsabilitate până la capăt erau Firea, Minar, Căluş, Damir, 
care au realizat ce n-ar fi reuşit mulţimea singură, aceştia au avut 
un dram de hotărâre în plus, au avut credinţă în propriile forţe. 

 
S-au pregătit afişe, lozinci din materiale avute la îndemână, 

în acest fel, dând o identitate mulţimii.   
– Să aducem cearceafuri de la Maternitate, propuse 

Maltezu. 
– Şi cu ce scriem lozincile? întrebă cineva. 
– Am un creion dermatograf...! spuse o tânără energică, 

plină mereu de idei. 
– Cred că merge şi rujul, ce spuneţi?! completă o altă 

femeie, având îndoieli. 
Aceleaşi preocupări au avut Celia, împreună cu Olina, fiica 

lui Firea de la Orologerie, studentă la Cluj, şi Iani. 
 
Luminiţa a rămas un timp alături de colegii săi cu care 

asista la acel „serial” nemaivăzut, discutau câte în lună şi stele, 
dar simţea că, totuşi îi lipseşte ceva. Dorea din toată inima să-i 
stea alături lui Alex, acolo, în primele rânduri, unde vedea frânturi 
de imagini din „cuptorul încins” în care bănuia că se plămădeau 
tot felul de idei noi. În acelaşi timp, îndoielile şi teama că ar greşi 
cu ceva o ţineau pe loc, educaţia din familie nu o ajuta cu nimic 
să înţeleagă rostul celor petrecute în faţa Consiliului, totul părea 
foarte complicat, dar, hotărâtă se smulse de lângă colegii ei, 
mergând mai în faţă, lângă echipa unde tinerele scriau lozinci. 

– Ai un ruj, ceva? o întrebă, fără ezitare una din fete, parcă 
bucurându-se de venirea ei. 

– Nu folosesc, dar am o cariocă! răspunse Luminiţa, 
entuziasmată de primirea ce i s-a făcut, trecând la creionarea 
literelor, îngroşându-le pe margini. Orice făcea era considerat 
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extrem de reuşit, ceea ce i-a adus o mare satisfacţie, simţind că 
era acceptată în acel grup de când lumea şi pământul. Se învârtea 
de jur împrejurul cearceafului ţinut de colţuri, ocolind colegele 
pentru a mai trage o tuşă ici-colo şi, bineînţeles căutându-l din 
priviri pe Alex. 

În cele din urmă îl descoperi lângă tribuna improvizată, 
alături de Firea, pe ceilalţi nereuşind să-i identifice. Făcând un 
semn către fetele cu lozincile, Lumi încercă să pătrundă către 
grupul care activa pe lângă Vlasiu, reuşind, în cele din urmă, să 
ajungă foarte aproape. Şi-a dat seama că în jurul liderului era o 
porţiune de teren de forma unui cerc, un fel de teren neutru pe 
care câţiva sportivi tineri şi viguroşi îl apărau cu străşnicie, 
nepermiţând nimănui să intre. Îl privi pe Alex, care abia schiţă, în 
treacăt, un zâmbet, păstrând o atitudine rezervată, ceea ce pentru 
Lumi a fost deconcertant, aproape dureros, deşi ar fi vrut să 
înţeleagă asta. 

Veniră lângă ea două colege, luând-o de braţ de-o parte şi 
alta, întrebând-o din priviri, pe cine a văzut acolo. S-a bucurat de 
apariţia fetelor, dar a dorit să ascundă secretul privitor la prietenul 
ei, jenată de atitudinea acestuia. Îi venea greu să dea orice fel de 
explicaţii, deşi apariţia lor la momentul oportun a fost de bun 
augur, simţindu-se sprijinită moral. 

– Am vrut să văd ce se petrece acolo, bâigui Lumi, 
încercând o explicaţie, dar cu noile sale prietene nu i-a mers. 

– Las’ că ştim noi! Îl sorbi din ochi pe tânărul acela chipeş! 
o tachină una dintre fete, arătând în direcţia tribunei spre cel mai 
arătos tânăr, fiind potrivit şi ca vârstă. Alex, simţindu-se „ ţintuit” 
de privirea fetelor, cedă şi le zâmbi, dând din cap afirmativ, cum 
că le vede şi aprobă ceea ce fac acolo. 

– Ne-a zâmbit...! spuse pierdută Luminiţa, dar revenindu-şi 
instantaneu din starea de neîncredere, îl privi pe iubitul ei şi pe 
buze îi înflori un zâmbet dumnezeiesc, aşa cum, entuziasmat, îi 
plăcea lui Alex să-l clasifice. În ochi îi sclipeau două luminiţe, 
semn că trecuse peste momentul de îndoială, acei ochi puteau 
cuceri lumea întreagă, se gândi Alex, aşa cum a fost „supus” 
cândva, la rândul lui. 
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La oarecare distanţă faţă de tribună, Luminiţa, cu noile 
prietene, discutau despre orice şi nimic, aşa cum le şade bine unor 
tineri entuziasmaţi şi lipsiţi de probleme. 

– Îmi place de tipul ăla cu căciulă de lângă poet! spuse, cu 
o voce catifelată, fata cu pletele mereu în vânt. Lumi îl ştia pe 
Vlasiu de la Cenaclul „Luceafărul”, unde participase de vreo două 
ori. Pe celălalt nu-l cunoştea. 

– E prea spilcuit, îl prefer pe cel din dreapta lui Vlasiu! 
Fata cu părul roşcat ştia ceva, alegându-l pe cel scund din rândul 
doi, bănuia o altă colegă de a ei. 

– Parcă duminică erai cu el la grădina de vară de lângă 
Baza sportivă?! insinuă fata cu ochi albaştri ca cerul şi părul 
negru ca abanosul. Avea o mare trecere la toţi tinerii, dar din 
păcate, colegele ei nu au văzut-o cu niciunul. Poate datorită 
educaţiei mai rigide din familie, dar, după părerea cuiva din 
anturaj, şi a tendinţei de nehotărâre îi respingea pe toţi, neavând 
încredere în propria persoană. 

– Tu pe cine alegi Lumi? Exact de întrebarea asta voia să 
scape liceana. Ea avea o altă părere despre relaţiile dintre oameni 
şi, apoi, se temea că, în glumă sau nu, discuţia ar aluneca în 
chestii prea intime pentru a se descurca. 

Mai era şi faptul că cedase prea de timpuriu tentaţiilor , 
fiind încă o copilă, cu toate că mama ei, care şi-a dat seama, nu a 
certat-o, iar sentimentele sale erau împărţite între mândria că este 
iubită şi ruşinea că educaţia mamei nu a avut efectul dorit. Nu ştia 
ce este bine din toate acestea, dar era fericită. 

– Prefer să mă mai gândesc! spuse Luminiţa, înăbuşindu-şi 
un oftat adânc, pentru că nu-l vedea pe Alex. 

– Hai că am să te şi cred! îi replică fata cu ochi albaştri 
fascinanţi, privind-o pe liceana blonduţă cu oarecare nedumerire, 
părea că se vedea pe ea însăşi cu mofturile şi veşnicele nemulţumiri. 

Se aşternuse tăcerea între fete şi Luminiţa, care era într-un 
unghi favorabil, îl descoperi pe Alex, undeva, înapoia lui Vlasiu 
şi, fără a se manifesta, se bucură la vederea lui. Cu toate 
reticenţele sale, Lumi avea un singur gând, acela de a ajunge 
alături de iubitul ei, indiferent cât de complicat ar fi, dar 
deocamdată a ales să rămână lângă fete, sperând că va reuşi să 
„evadeze” la momentul potrivit. 
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Luminiţa pândise cu răbdare momentul când va reuşi să 
ajungă la tribună. Avea intenţia destul de ciudată, ce-i încolţise în 
minte de un timp, de a urca pe podium, cu toate că femeile, deşi 
invitate să vorbească, nu rămâneau acolo alături de bărbaţi. S-a 
gândit că i-ar trebui un motiv temeinic de a justifica alăturarea de 
liderii aflaţi acolo şi nu-i trecea prin minte absolut nimic. 
Ascultându-l pe Vlasiu cum, cu o voce răguşită, reuşea cu greu să 
se adreseze mulţimii, îi veni ideea salvatoare. Să procure de 
undeva o sticlă cu apă şi să se strecoare în imediata apropiere a 
liderului. Zis şi făcut. 

– Fetelor, voi aveţi nişte apă? se adresă Luminiţa fetei cu 
ochi albaştri şi părul ca abanosul. 

– Vrei să ajungi la el...? îi trecu prin minte noii sale 
prietene, care încerca să înţeleagă ce urmăreşte de fapt, blonduţa, 
după cum o poreclise. Era isteaţă şi observase privirea insistentă a 
acesteia, undeva către tribună, căutând pe cineva acolo. 

– A, nu, este pentru mine! deturnă atenţia noii sale prietene, 
Luminiţa. Îi pierise curajul de a încerca vreo tentativă de a ajunge 
în preajma lui Alex, chiar i se părea un gând prostesc, din 
moment ce înghesuiala era prea mare. Şi, pe de altă parte, şi-a dat 
seama că ideea ei nu era cea mai potrivită, ce să caute acolo o 
fată, unde erau numai bărbaţi? 

Luminiţei i s-a întins o sticlă de către cineva din mulţime, 
fapt considerat absolut normal, de parcă acolo toţi făceau parte 
din aceeaşi familie, iar ea s-a resemnat, fiind nevoită să-l 
privească de la depărtare pe iubitul ei. 

Perfida capcană. Omul de încredere 

De remarcat că pe parcursul zilei, nu toţi reprezentanţii 
armatei au fost de partea demonstranţilor, motiv ce a dus la o 
serie de neînţelegeri cu aceştia, cum s-a întâmplat mai devreme 
între maiorul Răgaru de la Casa Armatei, care adusese staţia de 
radioamplificare în piaţă şi reprezentantul Diviziei de la Oradea, 
Bălan. Vlasiu urcase pe TAB-ul unde se instalase staţia şi a reuşit 
să vorbească la ea doar un singur minut, deoarece maiorul Bălan, 
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venit la Arad pentru a reprima demonstraţia, după cum afirmase 
Vlasiu, a ordonat să-i fie luată. 

– Cum ţi-ai permis să aduci staţia? s-a răstit Bălan la maior. 
Maiorul Surdu, Contrainformatorul Diviziei, i-a ţinut isonul, 
proferând ameninţări şi jigniri.  

– Eşti un tâmpit, ai s-o încurci, du staţia înapoi la Casa 
Armatei! urla către Răgaru. 

Bălan realizează că poate folosi acea situaţie pentru a-i 
pregăti o capcană lui Vlasiu. Mimând împăciuirea, se adresează 
acestuia: 

– Dacă doreşti să spui ceva demonstranţilor, acest lucru să-l 
faci din balconul Comitetului Judeţean de Partid! 

Perfidă invitaţie, îşi dau seama câţiva din mulţime, şi care 
ascundea adevăratele intenţii a celor aserviţi puterii, a cozilor de 
topor. După un timp, datorită fondului său încrezător, Vlasiu, 
dorind să răspundă invitaţiei, intenţiona intrarea în Consiliu, dar, 
în urma discuţiilor cu apropiaţii , a fost sfătuit să nu o facă. 

– Cine îţi garantează că vei putea să te întorci în mijlocul 
oamenilor? a fost părerea unanimă a colaboratorilor. 

– Şi dacă vom pierde acest moment, nu o să regretăm? 
– Tu valorezi mai mult alături de noi! punctă cineva dintre 

apropiaţi. Atunci mulţimea s-a liniştit, simţind că nu a fost părăsită. 
 
La scurt timp, maiorul Surdu revine şi continuă să-l 

ameninţe pe Răgaru. 
– Cum ai îndrăznit să le dai staţia celor din piaţă? O să ai 

de suferit mult pentru ce ai făcut, pentru că te-am raportat până la 
Ministrul Apărării! 

Răgaru strânse buzele şi se uită cu dispreţ spre omul de la 
Contrainformaţiile militare, fără a scoate vreun cuvânt. 

Teama ofiţerului era şi nu era justificată, pentru că el se 
baza pe ordinul primit de la activistul trimis de Consiliul Politic al 
Diviziei să scoată staţia de radioamplificare. 

N-au trecut decât cel mult 25 minute şi maiorul Surdu l-a 
luat pe Răgaru, ducându-l în Consiliu în faţa lui Mitea, Secretar 
CC al PCR, care, la rândul său l-a ameninţat că îl arestează pentru 
că a pactizat cu mulţimea. Nu a stat pe gânduri, ordonând 
ofiţerului de contrainformaţii:  
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– Ai grijă de el! - iar plutonierului Candrea - Arestează-l! 
Subofiţerul nu şi-a închipuit să ajungă la un asemenea moment, 
mai mult decât delicat, şi poziţia sa faţă de situaţie ar fi fost una 
de opoziţie, dar a avut norocul să nu se insiste asupra ordinului, 
părăsind împreună cu Răgaru încăperea. 

– Ce ai de gând, execuţi ordinul de a mă aresta? spuse 
maiorul, privind către subofiţer, care nu dădea semne de hotărâre 
în privinţa sa. 

– Tovarăşe maior, doar nu vă închipuiţi că aş putea face aşa 
ceva! constată, uimit el însuşi, habar nu avea ce-i venise să 
rezolve cu atâta uşurinţă problema, dar mulţumirea era cu atât mai 
deplină. Se gândi că tatăl său ar fi fost mândru de el, dacă ar fi 
fost acolo, dar, deocamdată, stima de sine i-a crescut şi asta era de 
ajuns. 

– Bine atunci, vom mai discuta! îi mulţumi indirect 
maiorul, propunându-şi o revedere cât mai curând, sub alte 
auspicii. Apoi, fiecare s-a dus pe drumul său, mulţumind cerului 
că nu s-a ajuns la lucruri mai grave. 

 
Dacă în după amiaza de joi orice cuvânt adresat mulţimii s-

a făcut cu acele mijloace rudimentare pentru a fi auziţi cumva, se 
luase măsura pentru a doua zi să se pună la dispoziţia 
manifestanţilor un microfon şi un difuzor puternic, prin Dragu. 
Vlasiu a avut faţă de acesta o atitudine reciprocă de altfel, de 
încredere şi sinceritate. Se cunoscuseră acolo, în piaţă, şi s-au 
descoperit pe loc ca fiind compatibili. 

– Dacă aşa cum spui, ai posibilitatea să ne aduci ceva 
mijloace de comunicare mai eficiente, am încredere şi te rog să ne 
ajuţi! î i ceru Vlasiu plin de speranţă. Dragu fusese acceptat şi, mai 
târziu, se gândea liderul, îl va avea în preajma sa, dacă vor reuşi 
să intre în Consiliu. Dragu a fost trimis de inginerul şef Donici, 
dar directorul de atunci, Kolea, şi Şeful Secţiei echipamente 
telecomunicaţii , Obană, după unele informaţii , erau oamenii 
securităţii, ceea ce l-a determinat să acţioneze cu oarecare fereală. 
Cei implicaţi în acţiunea cu mijloacele de comunicare făceau 
parte din Sistemul de Telecomunicaţii a judeţului. 

– Voi fi atent la cei care ar putea să ne pună piedici, dar voi 
face tot ce este posibil să rezolv problema până spre dimineaţă! 
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Din acel moment, Vlasiu a avut în Dragu omul de încredere 
pentru problema tehnicii de telecomunicaţii, chiar şi a celei din 
interiorul Consiliului, de care, automat va răspunde, la timpul 
potrivit. 

Dulcea trădare. Îngrijorările armatei 

– Nu arătaţi ostilitate faţă de manifestanţi! ordonă Iconaru 
militarilor TR, cu toate că, în urmă cu câteva minute, Secretarul 
Mitea ceruse altceva. 

– Văd din partea voastră lipsa loialităţii, o atitudine de 
împotrivire faţă de ordinele primite! îi acuzase Mitea pe 
comandanţii militari.  

– Vă propun să le acordăm credit, se vor conforma! 
Interveni, cu un ton slugarnic, unul dintre civilii despre care nu se 
cunoştea cine este şi ce hram poartă, apărându-i pe militari. Mitea 
îl privi în treacăt cu o mină întunecată, şi se adresă comandanţilor 
pe un ton ferm.  

– Treceţi hotărât la împrăştierea manifestanţilor şi arestarea 
liderilor acestora! S-a înţeles? încheie Mitea şi le făcu din mână 
un semn ce putea fi asimilat cu „marş de aici”, jignind întreaga 
asistenţă, care părăsi sala în grabă, călcându-se pe picioare. 

Indicaţia primită nu a fost pusă în aplicare, cel puţin în 
acele momente niciunul nu avea de gând să se atingă de 
populaţie. Şi trebuie avut în vedere faptul că militarii de pe 
treptele de jos ale ierarhiei până la simpli soldaţi, s-au destăinuit 
ofiţerilor. 

– Noi nu vrem să folosim armele împotriva 
demonstranţilor! s-au aliat câţiva militari TR, declarându-şi 
intenţia. 

– Fiţi lini ştiţi! Nu vom da asemenea ordin! le-a răspuns, în 
numele cadrelor, ofiţerul, un locotenent comandant de pluton, 
care nu se îndoia de loialitatea colegilor şi şefilor faţă de 
populaţie. În câteva minute discuţia respectivă a străbătut 
rândurile dispozitivului, iscând o foială şi un murmur de aprobare. 

Cadrele lipovane manifestau o mare apropiere faţă de 
militarii TR, datorată respectului faţă de gradul lor de pregătire şi, 
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mai mult de atât, a puterii superioare de înţelegere de către aceştia 
a evenimentelor. Această înţelegere, pe de altă parte, conferea 
militarilor TR o libertate a gândirii neîngrădită de niciun ordin, în 
eventualitatea nefericită a orientării şefilor spre lichidarea 
manifestanţilor, ceea ce, spre mulţumirea tuturor nu s-a întâmplat. 
Comandanţii lor direcţi au acţionat în spiritul protejării populaţiei, 
cu toate că încălcau un ordin primit de la organul de partid, dar şi 
pe cel al Comandantului Suprem, fapt acceptat în primul rând, 
datorită educaţiei în respectul faţă de viaţa semenilor şi, nu în 
ultimul rând, încurajării din partea şefilor care au înţeles mai 
devreme decât alţii , încotro bate vântul. Militarii erau într-o mare 
dilemă, pe de o parte şefii direcţi de la unităţi fără excepţie, în 
nicio ocazie nu au cerut reprimarea manifestanţilor, dimpotrivă au 
precizat clar să nu se tragă, iar pe de altă parte, reprezentantul 
partidului cere să se acţioneze prin forţă împotriva acesteia. Şi 
asta fără a se lua în considerare publicitatea negativă pe toate 
căile „vizibile” şi oculte îndreptate către Tăbăcescu, care şi ea a 
atârnat greu în balanţa repudierii acestuia. 

– Sunt sigur de faptul că şi ceilalţi colegi îşi fac procese de 
conştiinţă! emise ipoteza Săcel, făcând referire la cadrele militare 
în general, dorind să-şi lămurească degrabă problema care îl 
preocupa. 

– La ce te referi? veni întrebarea din partea unui coleg din 
Grupă, care bănuia ceva, devenind curios. 

– Nu te-ai prins? Vorbesc despre jurământul depus şi faptul 
că în acest moment îl încălcăm! 

– Ceea ce aduce cu sine pedeapsa! se grăbi colegul său, 
punând sare pe rană, din dorinţa de a-l provoca pe Săcel să-şi 
spună părerea. 

– E greu de acceptat, de obicei îmi asum responsabilitatea! 
Dar acum, cred că dreptatea este în mod intrinsec de partea 
noastră! încercă maiorul să se apere în faţa propriei conştiinţe. 

– Şi uiţi de Comandantul Suprem? Colegul făcea trimitere 
la încălcarea „ legământului” faţă de Tăbăcescu. 

– Nu îl judec, deşi e departe de inima mea, dar nimeni nu-
mi poate cere să-l iert...! ocoli maiorul răspunsul aşteptat, pornind 
acel atac indirect, enunţându-şi lipsa de clemenţă. Săcel se gândea 
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la faptele bune, dar mai ales, cele rele ale lui Tăbăcescu, în 
special la îndepărtarea armatei de la scopul şi misiunile sale. 

– Şi cum rămâne cu oamenii din piaţă? încercă timid 
colegul său, aşteptând o confirmare. 

– Un lucru mi se pare cert, acela că populaţia nu trebuie 
reprimată! Colegul considera afirmaţia ca ceva de la sine înţeles, 
aşa că dădu din cap şi trecu peste asta. 

– După tine, conducerea tiranică şi sistemul nedrept 
justifică încălcarea jurământului? insistă acesta, ca un procuror în 
instanţă. 

– În mod ciudat, da! Oricum, pare să fie totuna în cele din 
urmă! 

– De ce crezi asta? 
– Pentru că zarurile au fost aruncate, s-a hotărât deja...! 

încheie Săcel, oarecum alambicat, fără alte explicaţii.  
Colegul său cunoştea latura bănuitoare a firii maiorului, dar 

şi gândirea intuitivă a acestuia, motiv pentru care renunţă la tema 
controversată a unui scenariu pregătit cu mult timp înainte, fiind 
convins că la asta se gândea şi Săcel în acel moment, având, ca 
toţi ceilalţi, încă multe nedumeriri.  

– Dar despre intenţia Securităţii ce crezi? 
– Şi-au îndeplinit misiunea de bază! 
– Tu vorbeşti de obţinerea şi gestionarea informaţiilor! Eu 

întreb însă despre trădare! 
– Fără „aprobarea” ei noi aveam cu totul alte misiuni! 

spuse abrupt Săcel, schiţând un zâmbet semnificativ către colegul 
lui, care a priceput ce voia să spună. 

– Nu-mi vine să cred că şi ei au trădat! Dar Miliţia? 
– Nu a fost nici informată nici cooptată, probabil de aceea 

nu l-au trădat pe Tăbăcescu! Ea duce o luptă internă surdă, după 
cum sunt orientaţi şefii diferitelor facţiuni. 

 
Generalul Puşkin îşi manifestă îngrijorarea referitoare la 

diminuarea efectivelor prin plecarea la obiective. 
– Ce aţi făcut pentru a nu slăbi apărarea cazărmii? 
– Am avut în vedere această situaţie înainte de stabilirea 

subunităţilor! raportă Săcel, amintind că în planurile de 
intervenţie s-au studiat diferite variante în cazul reducerii drastice 
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a efectivelor şi că, la ora actuală unitatea dispune de o rezervă de 
80 militari, în afară de gardă şi subunitatea de intervenţie la 
aeroport, liniştindu-l pe Comandantul lui de Divizie. 

 
Horga de la Grupă ia legătura cu Murad, aflat la Timişoara, 

şi află că militarii au fost cazaţi la UM 01185 Fratelia, sunt 
aprovizionaţi cu tot necesarul şi nu au probleme deosebite. În 
scopul confirmării informaţiilor cu privire la trecerea la apărare 
pe frontiera de vest, Horga îi caută pe prietenii de la divizie. 

– Dorine, ce noutăţi ai? 
– Totul este liniştit, nu sunt motive de îngrijorare! spuse 

ofiţerul cu o voce liniştită. Horga ştia că pentru a înţelege mesajul 
real, trebuia să citească printre rânduri, şi asta în condiţiile 
răspândirii zvonurilor venite chiar de la Oradea privind masarea 
trupelor străine la graniţa de vest. 

– Anunţă-l pe Murad dacă se schimbă ceva! îl rugă Horga, 
fiind convins că va fi apelat la nevoie.  

Informatorii laolaltă cu manifestanţii. 
Sosirea Lipovanilor 

Era către ora 15:00 şi omul care a avut în grijă unul dintre 
cele mai periculoase obiective din oraş, inginerul Ponor, după ce 
a auzit primele focuri de armă, a acordat fiecărui angajat 
libertatea de a acţiona după bunul plac, să rămână în Secţia de 
carotaj sau să plece la demonstraţia din centru. Luându-și măsuri 
de control şi siguranţa depozitului, a plecat în oraş, unde a 
constatat prezenţa unui grup în jur de 1000 de oameni implicat 
direct în manifestaţie. Când a ajuns în piaţă, a înaintat până în 
mijlocul manifestanţilor, dându-şi seama imediat că printre 
demonstranţi se află o serie de inşi care făceau parte din aparatul 
de represiune al regimului sau erau racolaţi de acesta şi care se 
plimbau de colo până colo printre manifestanţi. 

– Pur şi simplu simt că cineva ne supraveghează! Uită-te la 
figurile celor care se plimbă cu nonşalanţă printre oameni! spuse 
Ponor, nemulţumit, însoţitorului, şoferul său. 



258 

În cele din urmă, realizează că cei care îl indispun sunt doar 
câţiva şi că, pe măsură ce se apropie mai mult de grosul formaţiei, 
se simte mai bine, prinde curaj şi se hotărăşte să rămână în 
mijlocul lor. 

– Am recunoscut şi eu pe unul din oamenii care se ocupă 
cu schimbul valutar, mereu l-am bănuit de lucruri necurate! 
remarcă şoferul, dându-i dreptate şefului său. 

– Tu observi că cei mai mulţi sunt tineri, adolescenţi şi 
copii, dar, din păcate, şi figuri din lumea interlopă a oraşului! 
Lipsesc oamenii mai copţi, cei mai în vârstă chiar, şi asta mă 
nemulţumeşte! încheie Ponor cu un oftat, zâmbind în cele din 
urmă la un gând al său.  

– Păi, dacă sunteţi de acord, să revenim în jurul orei 20:00 
mai bine pregătiţi! î i reaminti şoferul de cele afirmate anterior, iar 
inginerul aprobă din cap, părăsind împreună piaţa. 

Maiorul Greucea, aflat la Consiliu, anunţă Grupa Operativă 
din cazarmă despre sosirea lipovanilor. 

– A ajuns coloana cu cei 470 militari TR de la Lipova! 
Ofiţerul se referea la cea de a doua jumătate a coloanei lui 
Iconaru, care rămăsese în urmă. 

– După ocuparea dispozitivului să ne anunţaţi! cere unul 
dintre ofiţerii grupei, trecând apoi la schiţarea pe harta oraşului a 
informaţiei. 

Până către 15:30, subunităţile sosite de la Lipova au intrat 
în dispozitiv în faţa sediului Consiliului, astfel, căpitanul Meterez 
informează Grupa Operativă, vorbind personal cu Horga. 

Săcel reorganizează dispozitivul de apărare. 
Preocupări sterile 

La scurt timp, ca urmare a ordinului dat de generalul-maior 
Puşkin, maiorul Săcel trece la reorganizarea pazei şi apărării 
cazărmii. În principiu, cu mici schimbări în efectivele 
subunităţilor existente, sunt stabilite alte câteva misiuni, astfel că, 
în garda unităţii este numită, pentru o perioadă neprecizată, cu un 
efectiv de 44 militari, artileria Regimentului, comandată de un 
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tânăr locotenent. Pe de altă parte, cu toate că nu făceau parte din 
compunerea gărzii, tanchiştii unităţii ocupă intervalele dintre 
santinele, deasupra intrării în unitate, pe biute, până la postul 
zece, cu excepţia echipajelor ce vor acţiona cu tancurile în afara 
zidurilor pentru apărarea celor două intrări principale în Cetate. 
Atenţia lui Săcel se îndreaptă către depozitul de muniţie, acesta 
având grijă să numească Plutonul 4 terişti sub comanda unui 
ofiţer în afara perimetrului exterior a cazărmii, de sub postul 9 
până la podul „Decebal”. 

A devenit de asemenea necesară apărarea porţii numărul 
doi, deasupra zidului, ofiţerul stabilind această misiune 
Companiei Stat Major, care numeşte o subunitate mixtă, sub 
comanda unui locotenent. Militarii din gardă, datorită efectivelor 
reduse din unitate, primesc o misiune în plus, ca pe timp de 
noapte, prin rotaţie, să patruleze cu o grupă de cel puţin 5 militari, 
între posturile 3 şi 4 santinelă, distanţa dintre acestea fiind mare şi 
dens circulată de propriile subunităţi. Batalionul al doilea destină 
efective reduse pentru problemele de gospodărire şi asigură 
Rezerva Regimentului, compusă din 43 militari. Săcel pune la 
curent şi Grupa cu schimbările survenite, pentru ca la cererea 
eşaloanelor superioare să se poată raporta situaţia corectă. 

În acelaşi timp, Horga, căpitanul Renta, ofiţerul cu 
Evidenţa gradaţi şi soldaţi şi căpitanul Caşin, Şef Serviciu Tehnic, 
calculează efectivele şi tehnica plecate din cazarmă, constatând că 
Unităţile militare din judeţ, cu excepţia celor două Batalioane 
aflate la Timişoara, au o răspândire numerică substanţială. Astfel, 
Garnizoana Arad are 400 de militari în termen şi peste 70 de 
cadre în misiunile primite în oraş, Lipova aproape 1000 de 
militari TR şi peste 35 cadre, toate la Consiliu. 

 
Se cunoştea tendinţa Diviziei Oradea de a cere noi şi noi 

efective pentru a acţiona la obiective, de cele mai multe ori 
nejustificat. Acest fapt a dus la înghesuirea pe spaţii mici a 
acestora, acţiunea lor devenind disproporţionată în raport cu 
efectivele, scăzând eficienţa şi integritatea. De asemenea, ordinele 
care au pus în mişcare unităţile din garnizoanele de reşedinţă au 
bulversat întregul sistem militar şi au creat condiţii favorabile 
forţelor cu intenţii de destabilizare a armatei. Împânzirea cu 
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informaţii false ori vădit rău intenţionate a sistemului, chiar de 
către şefii acestora, a dus la punerea faţă în faţă a unităţilor 
proprii, creând vini imaginare cu efect de înveninare a relaţiilor şi 
culpabilizarea acestora. Astfel, Divizia trimite la Arad unitatea de 
artilerie de la Ineu, care, după părerea cadrelor cu capul pe umeri, 
nu avea nicio justificare reală, rolul acesteia neavând nimic de-a 
face cu lupta infanteristică în localitate. Vine cu peste 160 de 
militari în termen şi aproape 15 cadre militare.  

O altă unitate cu profil special care este adusă la Consiliul 
Judeţean, unitatea de geniu din Gai, vine cu peste 80 de militari în 
termen şi 15 cadre. Se conturează o uluitoare aglomeraţie în 
municipiul Arad, 1644 militari în termen şi peste 140 de cadre, 
din care majoritatea se concentrează la Consiliu. Municipiul părea 
sub asediu, toate străzile adiacente Consiliului fiind împânzite cu 
tehnică de luptă şi de transport, Aradul dispunând acolo de 21 
TAB-uri din totalul de 29, alte 8 erau venite de la Lipova. 
Autocamioanele erau numeric proporţional cu efectivele din 
Lipova, Ineu şi Gai.  

Despre efectivele rămase în cazarma Cetate după 
restructurarea dispozitivelor pe misiuni, Săcel afirmă într-o 
discuţie cu un coleg: 

– Au fost diminuate până la limita minimă acceptabilă, nu 
se mai poate face altceva! spuse maiorul dezamăgit. 

– Bine, dar Mureşul este un obstacol serios, nu am putea 
subţia efectivele pe cele 3 laturi din vecinătatea râului? replică 
colegul său, privind de la înălţimea zidului Cetăţii  spre blocurile 
cu 10 etaje dincolo de curbura albiei Mureşului. 

– Dar chiar am ţinut cont de acest fapt, cele mai multe forţe 
le-am dispus spre sud şi sud-est, spre pod şi căile de acces dinspre 
Aradul Nou şi Micălaca. Raportat la frontul larg a perimetrului 
cazărmii, numărul militarilor pe direcţiile de atac probabil a 
inamicului trebuia să fie mai mare, nu aşa cum am rezolvat 
plasând efectivele mai mult pentru a observa şi descoperi apariţia 
acestuia, decât a putea să-l înfrunte! La asta mă refer! încheie 
Săcel cu tonul celui ce nu mai avea altceva de adăugat.  

– De fapt, nu ştiu ce forţe avem...! spuse colegul uşor 
derutat. Săcel s-a gândit că cel de alături nu cunoaşte mai ales 
numărul de militari dispuşi în apărare şi reveni cu explicaţii.  
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– Trebuie să avem în vedere că din cei 377 militari, 20% 
constituie subunităţi cu misiuni în afara unităţii, printre care 
amintesc doar Aeroportul! Se observă cu uşurinţă, că lipseşte, 
practic, acea rezervă de care este obligatoriu să se dispună 
oricând, de către oricare unitate militară normală! încheie Săcel, 
parcă reînviorat din senin, începea să creadă că totul va fi bine în 
cele din urmă. În acest fel se manifesta, uneori, intuiţia şi cât de 
importantă era aceasta când raţiunea nu se descurca, acţiona 
rapid, având mereu cea mai bună soluţie, fie ea şi de compromis, 
dar care salva vieţi! trase acesta concluzia. 

 
„Geneza 100” ordonă unităţii Cetate ca Transportoarele 

Blindate de la Lipova să nu se înapoieze în garnizoana de 
reşedinţă. Pentru Săcel şi Horga această precizare era de prisos, 
era normal să rămână pe loc pentru a fi folosite, la nevoie, pentru 
eventualele manevre rapide a trupelor şi având beneficiul puterii 
maxime de foc. Au sperat că ordinul primit viza o miză 
necunoscută şi probabil mai importantă decât puteau anticipa cei 
doi ofiţeri. 

 
Colonelul Savin, Secretarul Consiliului Politic al Diviziei 

Oradea arată că sunt confuzii ce necesită lămuriri. 
– Aş vrea să ştiu unde este staţia de radioamplificare! cerea 

insistent colonelul. 
– Raportez că staţia este în faţa Consiliului! încercă maiorul 

Durău să-l deruteze pe Savin pentru a câştiga timp de gândire. 
– Este în posesia armatei sau a demonstranţilor? Şi vreau să 

ştiu dacă maiorul Răgaru le-a permis acestora s-o folosească? 
– Staţia este la noi! raportă Durău, omiţând să spună ceva 

despre Răgaru, dacă acesta ar fi vorbit la staţie sau ar fi permis 
mulţimii acest lucru. A ţinut „figura” , Savin renunţând sau uitând 
să repete partea a doua a întrebării, astfel, cel în cauză fiind 
salvat. 
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Apropieri armată-populaţie. 
Prea-Sfinţitul Temei şi slujba religioasă. 
Manifestul de la Timişoara. 

Începând cu această oră, lumina zilei pierdea în intensitate 
şi oboseala îşi punea amprenta pe feţele celor din piaţă, fie 
manifestanţi, ori militari. Uşoara moleşeală a estompat imaginea 
despre taberele aflate faţă în faţă, începuseră să se obişnuiască 
unii cu alţii , manifestând multă simpatie, ceea ce s-a materializat 
prin apropierea între armată şi demonstranţi. Astfel, un 
demonstrant intră în rândurile ostaşilor cu un steag fără stemă şi, 
simbolic, îl ţine ca pe un drapel de luptă. Este primit şi privit cu 
simpatie. În momentul acela a pierit complet frica militarilor TR 
Lipova şi a teriştilor Cetăţii de a fi puşi într-o situaţie pe care nu 
şi-o doreau. 

Apoi, se aduce pâine caldă şi se întinde unor şefi ai 
demonstranţilor, iar Vlasiu spune: 

– Mai întâi pentru ostaşi!  
În scurt timp, după ce unele cadre au dat mâna pe furiş cu 

manifestanţii, s-a constatat fraternizarea cu aceştia, surprinderea 
fiind cu atât mai mare, cu cât inclusiv la nivelul conducerii 
armatei de la Arad erau semne în acest sens, ceea ce l-a liniştit pe 
Meterez, Şeful de Stat Major.  

– În cazul că vedeţi un om care încearcă să se înfiltreze 
printre noi, să-mi raportaţi şi-l anihilăm! ordonă Meterez, fericit 
că a ajuns să-şi vadă visul împlinit. Nu va mai avea nimeni 
curajul să-l instige împotriva populaţiei sau să-l ameninţe cu 
represalii dacă nu execută ordinele reprezentanţilor partidului. 

 
Cadre din Ministerul de Interne, îmbrăcate în salopete kaki 

şi înarmate inclusiv cu pistoale mitralieră, au pătruns pe nesimţite 
în cordonul de militari încercând să-i influenţeze împotriva 
mulţimii. Au relatat despre antecedentele penale ale unora care 
vorbeau la microfon. Soldaţii nu dădeau semne că se lasă convinşi 
de cele auzite, dimpotrivă, îi priveau cu neîncredere şi îi căutau cu 
privirea pe Comandanţii lor, cerându-le să facă ceva pentru 
îndepărtarea acelor indivizi. În rândul cadrelor s-a produs o vie 
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îngrijorare la constatarea faptelor descrise, câţiva dintre ei 
grupându-se din loc în loc şi comentând măsurile necesare pentru 
scoaterea din dispozitiv a provocatorilor. Oameni mai hotărâţi, 
unii dintre subofiţerii armatei prezenţi în piaţă, având de câtva 
timp conturată linia de urmat în ce priveşte soarta mulţimii , au 
adoptat o atitudine mai vehementă, cerând cu voce ridicată să nu 
se mai adreseze nimeni militarilor în scopul denigrării 
manifestanţilor. Folosind poziţia câştigată, de ocrotitori a 
manifestanţilor, subofiţerii erau încrezători în ordinele date de 
şefii lor şi îşi puteau permite să fie mai fermi în relaţia cu acei 
intruşi, chiar să-şi depăşească atribuţiile întrecând măsura, 
folosindu-se de puterea cuvintelor grele adresate. Rezultatul nu s-
a lăsat aşteptat, încetul cu încetul şi pe nesimţite, cei vizaţi au 
părăsit piaţa Consiliului. 

 
După amiaza zilei debutează cu un adevărat carusel al 

informaţiilor , antrenând întregul angrenaj al sistemului militar şi, 
cu toate acestea, încercările de dezinformare nu mai au efectul 
scontat. 

Murad apelează de la Timişoara şi discută cu Horga. 
– Tovarăşe maior, care este situaţia la Arad? întrebă de 

această dată mai încrezător Comandantul. 
– Raportez că nu s-au schimbat prea mult lucrurile din 

punct de vedere tactic, doar efectivele de la obiective au crescut! 
În rest totul este normal! spuse Horga, lăsând să se înţeleagă, 
după tonul calm, că nu sunt motive de îngrijorare. 

– Bine! Vă rog raportaţi la Divizie că suntem în cazarmă, 
nu avem răniţi şi nu sunt probleme deosebite! Eu nu am reuşit 
legătura cu eşalonul superior! a încheiat Murad, cu o uşoară 
ezitare în voce pe care Horga a pus-o pe seama nesiguranţei 
acestuia de a nu cunoaşte nici până acum misiunea viitoare a celor 
două batalioane. 

 
La Grupa Operativă se declanşează valul de informaţii 

venite din toate direcţiile şi pe toate temele posibile. 
– Vă anunţ anularea trenurilor cu luptători de la Gărzi, care 

urmau să sosească în garnizoană! transmite uşurat maiorul Noian, 
ofiţer al Statului Major Arad a acestei formaţiuni. S-a temut şi el 
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de posibilitatea folosirii acestora împotriva „huliganilor” unguri 
care au pătruns în ţară, după cum s-a răspândit zvonul venit de la 
unii şefi.  

– Bine, dar spuneţi-ne încotro se îndreaptă? răspunse 
îngrijorat un ofiţer din grupă, temându-se de vreo manevră 
ordonată de sus, în urma căreia să se producă debarcarea 
luptătorilor unde nu se aştepta nimeni şi cu schimbarea misiunii 
iniţiale, poate chiar împotriva armatei. 

– S-a ordonat să se înapoieze în judeţele de reşedinţă! mai 
adăugă Noian, mulţumit că aduce veşti bune, moment în care îi 
încolţeşte un gând potrivnic, dacă nu cumva a fost dezinformat şi, 
în acest caz, se vor confrunta cu o surpriză, dar, deznădăjduit că 
nu poate face nimic, tăcu. 

– Unde au fost oprite trenurile? Ştiţi unde sunt acum? veni 
din nou îndoiala dinspre grupă. 

– Nu am verificat această problemă, ştiu doar că în acel 
moment erau la vreo 40 km de Arad! spuse cu o voce îngheţată 
Noian, chiar aşa, nu făcuse nicio verificare, crezuse cu sfinţenie 
cele comunicate de unul care putea fi oricine, nu cunoştea vocile 
celor de la eşaloane, cu unele excepţii. Grupa Operativă încheie 
convorbirea fără a mai mulţumi pentru informaţie, alte păcănituri 
în receptor cerându-şi drepturile.  

– Sunt soţia maiorului Horga şi vă comunic faptul că pe 
strada Armata Roşie un camion care a încărcat lăzi cu băutură, 
butoaie şi saci de nisip este pregătit să plece! Are ataşată o 
remorcă-cisternă cu înscrisul „Nitramonia” ! încheie Jeny, reuşind 
să relateze dintr-o răsuflare informaţia şi simţind, în acele 
momente, că a realizat ceva important.  

– Vă mulţumim şi vă rugăm să mergeţi să vedeţi şi alte 
amănunte, eventual să urmăriţi încotro se îndreaptă! spuse cel de 
la Grupă, acordând importanţă informaţiei, dar fără a şti la ce le 
va folosi celor implicaţi, respectiv armatei din zonă, mai ales că 
cele petrecute se desfăşurau chiar sub nasul lor. Maiorul Horga, la 
un alt telefon, informează Inspectoratul de Interne să ia măsuri de 
verificare a zonei în care se petreceau cele descrise anterior de 
soţia lui. Sosise cu câteva clipe mai înainte, fiind informat de 
către colegul care vorbise cu Jeny. 
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– Vă informăm că mai vin 500 de militari de la Lipova şi 
vă rugăm să ne raportaţi situaţia din oraş! ceru un reprezentant de 
la „Geneza 100” , în numele Comandantului Diviziei. A fost 
chemat Horga să vorbească cu eşalonul superior, era cel mai 
indicat în acest caz. 

– Situaţia din oraş este normală, este sub control şi 
colaborăm cu cei de la Interne! raportă Horga, având, ca toţi 
ceilalţi din Grupă, îndoielile sale, mereu plutea în aer o 
nesiguranţă alimentată şi de unele acţiuni, izolate ce-i drept, dar 
susceptibile a degenera în dezordini, aşa cum, deocamdată, 
eticheta maiorul micile neînţelegeri provocate în rândul mulţimii 
din piaţă.  

– Orice problemă deosebită se va raporta la noi, noi 
hotărâm ce măsuri sunt necesare! încheie ofiţerul de la divizie. Nu 
era pentru prima dată, şi nici nu va fi ultima, o asemenea 
încercare de tutelare a subordonaţilor, îi trecu prin gând lui 
Horga. Nu era de acord cu această atitudine, dar era mai tolerant 
în abordarea problemei, spre deosebire de mulţi ofi ţeri din Cetate. 
Sau poate că înţelesul dat unei probleme deosebite avea 
semnificaţii diferite, de la eşalon la eşalon, fiecare fiind mai 
profund informat faţă de celălalt, de unde şi opiniile diferite. Între 
timp, la un alt telefon, s-a primit o informaţie de la maiorul Lădar, 
care viza aceeaşi zonă apropiată de strada Armata Poporului. 

– Din clădirea de vis a vis cu Casa Armatei, mai mulţi 
indivizi scot pungi negre pline! Maiorul nu putea da alte 
amănunte, dar nici nu putea recunoaşte pe cineva dintre cei vizaţi. 
Informaţiile tind să nu folosească în niciun fel Grupei, chiar mai 
mult, o derutau. În detrimentul eficienţei muncii Grupei erau şi 
telefoanele primite de la diferite compartimente ale diviziei, care 
îi obligau pe cei care le primeau să execute sarcini sterile.  

– Maiorul Surdu să telefoneze la maiorul Pilar de la 
„Geneza” ! Este foarte urgent! Retranslaţia de la Divizie la Grupă 
a făcut-o plutonierul-adjutant Vitan, care se afla în Consiliu, cu 
această ocazie reuşind blocarea pentru un timp, a firului respectiv, 
în detrimentul celor de la Cetate, care trebuiau să se conformeze, 
căutându-l pe Surdu. Şi nu era singurul factor perturbator în 
activitatea Grupei de coordonare. În cele din urmă, un telefon 
primit de la Divizie nu îl mai găseşte pe Săcel în biroul 
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Comandantului, acesta a plecat să verifice personal măsurile de 
siguranţă din cazarmă. Are în vedere în special latura de nord şi 
nord-vest, până la postul 10 santinelă. Începuse să se însereze şi 
frigul cobora uşor deasupra Cetăţii, fiind necesară revigorarea 
militarilor din posturi, fie şi prin simpla prezenţă a sa printre 
aceştia. 

– Sunt maiorul Barneş şi vă informez de la Consiliu că în 
piaţă sunt aproximativ 2000 de manifestanţi! Î şi făcu datoria 
ofiţerul cu această informaţie, care putea folosi eventual doar 
raportării către eşalonul superior. 

 
S-a constatat accentuarea tendinţelor de fraternizare a 

armatei cu populaţia, militarii exprimând, prin atitudinea lor tacit-
admirativă, acordul faţă de lozincile şi scandările acestora. Înainte 
de a se însera, cei aflaţi pe „ tribuna” din piaţă au trecut la citirea 
Manifestului de la Timişoara în uralele şi aplauzele 
manifestanţilor, culminând cu punctul prin care timişorenii îşi 
declară oraşul liber de comunism. 

 
Colonelul Şeran, Şeful Securităţii , aflat mereu la dispoziţia 

conducerii „greilor”din Comitetul Judeţean de partid, îl asigura pe 
unul dintre ofiţerii din Comandamentul Operativ din Consiliu, că 
tocmai i-a sugerat Prea Sfinţitului Temei să trimită preoţi în piaţă.  

De asemenea, că a trimis un om de afaceri cu dublă 
cetăţenie, dar care lucra pentru Serviciile Externe de Securitate, 
să-i asigure pe manifestanţi că pot rămâne în piaţă fără teamă, dar 
să nu consume băuturi pentru a nu provoca armata. 

Dacă cele afirmate au fost adevărate sau nu, un fapt este de 
necontestat. Oamenii au rămas în piaţă, unde, la scurt timp a 
început slujba religioasă. 

 
Spre seara zilei, echipa lui Maltezu, în care era şi Boian, s-a 

deplasat la Episcopie, cu intenţia de a adresa o cerere Prea 
Sfinţitului Temei. 

– Prea Sfinţite, vă rugăm să veniţi în piaţa Consiliului sau 
să trimiteţi un preot pentru a face rugăciuni! spuse Boian, 
fotbalistul, dintr-o suflare, care, întâmplător cunoştea termenii de 
adresare şi fusese rugat de Maltezu s-o facă. Încăperea unde au 
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fost primiţi era neîncăpătoare pentru o echipă aşa numeroasă. 
Temei nu s-a lăsat surprins de cererea făcută, cunoştea foarte bine 
ce se întâmpla în oraş şi s-a aşteptat la o asemenea cerere, unii 
spuneau că tocmai îndemnase clericii la o asemenea formă de 
manifestare a populaţiei. 

– Ne cerem scuze, dar nu ne-am aşteptat să avem aşa mulţi 
oaspeţi! Cine are posibilitatea să ia loc, vă rog! se adresă Prea 
Sfinţitul celor care au reuşit să intre, făcând un gest larg şi 
primitor cu mâinile. De faţă era un preot de la biserica UTA, 
despre a cărui prezenţă, întâmplătoare sau nu, ştiau câţiva 
apropiaţi ai lui Temei. Probabil că, în ideea îndemnului său, au 
fost luate din timp primele măsuri. Unul dintre consilierii 
Episcopiei cere linişte şi arată, în câteva cuvinte, interesul 
manifestat de către Temei pentru sprijinul populaţiei şi aplanarea 
eventualelor conflicte cu organele de ordine sau cu conducerea de 
partid.  

– Prea Sfinţitul, trebuie să ştiţi, a făcut tot posibilul de a 
ajuta pe manifestanţi! Ideea a fost a domniei sale de a trimite un 
preot pentru rugăciunile din piaţă, iar noi îi suntem alături în tot 
ce face! încheie consilierul, plecând capul spre Temei, în semn de 
mulţumire şi continuarea cuvântului. 

– Preotul Zarin, îl ştiţi cu toţii cei din zona UTA, a primit 
dezlegare pentru a ţine o rugăciune împreună cu manifestanţii, lui 
alăturându-se şi alţi preoţi aflaţi în zonă! încheie Temei, 
binecuvântând pe cei prezenţi cu semnul crucii peste capetele lor 
şi mulţumindu-le. Sala se goli în cea mai deplină linişte, fiecare 
fiind pătruns de solemnitatea momentului, creştin sau ateu, cu 
gândul la ceea ce îi aştepta afară.  

Ajunşi în piaţă după căderea întunericului, Boian şi echipa 
sa au cerut lumânări, în dreapta şi stânga, dar nu primeau nicio 
soluţie la posibila pană de curent. S-au gândit că peste noapte era 
periculos să rămână în beznă, presupunând că puteau fi atacaţi de 
unii puşi pe fapte rele. Cuiva din mulţime i-a venit ideea de a 
procura de la Mănăstirea din Gai acele lumânări, astfel că Boian 
cu ai lui s-au pus în mişcare.  

Au urcat apoi la tribună câţiva preoţi, printre care şi Zarin, 
care, fără ezitare, au început slujba. S-au rugat în genunchi toţi cei 
aflaţi în piaţă, unii cu lacrimi în ochi, cu emoţia celor cuprinşi de 
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o speranţă nesfârşită. S-au cântat colinde, apoi cântece bisericeşti, 
nu se mai simţea frigul, iar pe feţele lor era zugrăvită bucuria şi 
fericirea dată de libertatea de manifestare. A dispărut frica şi 
îndoiala, erau gata să-i ierte pe asupritori. Au fost momente 
emoţionante, pe care era posibil să nu le mai trăiască prea curând. 

Solicitarea de noi efective de la Lipova. 
Părerile lui Iconaru 

Vlasiu era îngrijorat încă de după amiază, cu gândul la 
orele când înserarea va determina o bună parte dintre cei aflaţi în 
piaţă să plece spre casele lor. Nu erau numai arădeni, mulţi făceau 
naveta în localităţile judeţului şi se grăbeau la gară. 

– Cei care fac naveta nu au cum să rămână, dar arădenii 
trebuie atraşi cumva! spuse Vlasiu, adresându-se unui grup de 
tineri.  

– Propun să le vorbim celor prezenţi, mă ocup împreună cu 
echipa aici de faţă! se puse chezaş unul mai înfipt. 

– Formaţi mai multe nuclee cât mai este timp, cooptaţi şi pe 
alţii! încheie cu convingere liderul. Lumea nu obosise încă, 
grupurile mari s-au format prin contopirea celor mici şi interesul 
oamenilor a crescut proporţional. Subiectele erau cu atât mai 
diverse cu cât se lăsa întunericul, apăruse acea magie care elibera 
toate inhibiţiile. 

Cererile partidului 

Iconaru a fost chemat la Mitea, acesta cerându-i să mai 
aducă oameni de la Lipova. Maiorul a luat legătura cu unitatea sa. 

– Tovarăşul Mitea solicită noi efective! Am primit 
dispoziţie să îi iau în subordine de îndată ce sosesc! raportă plin 
de importanţă, ofiţerul, accentuând pe subordonarea nemijlocită a 
militarilor. Era convins că acest surplus de efective nu era 
necesar, în condiţiile aglomerării nejustificate a dispozitivului cu 
militarii deja prezenţi, dar prefera să aibă control total, în special 
asupra Consiliului. Acest lucru era posibil prin îndepărtarea 
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subunităţilor Cetăţii şi Gai-ului, precum şi a celorlalte venite din 
judeţ. Totul se datora neîncrederii lui Iconaru în persoanele din 
jur, fără nicio excepţie, şi considera conducerea autoritară ca cea 
mai potrivită formă în condiţiile date.  

– Bine, am să trimit noi efective, dar mare atenţie la 
cooperarea cu ofiţerul din comanda Şcolii aflat în Consiliu, nu-l 
ignoraţi! Vă rog! spuse îngrijorat comandantul, care îl cunoştea 
bine pe Şeful său de Stat Major, a mai avut de a face cu tendinţele 
acestuia de acaparare a comenzii, dar fără consecinţe nefaste, 
acum, însă, era cu totul altceva. Se adresa atât de protocolar lui 
Iconaru în toate ocaziile, pentru că nu îi era la îndemână să fie 
mai apropiat de acesta. Iconaru era la fel de rigid în relaţiile cu 
toată lumea, dar mai ales cu şefii săi, nu reuşea să se apropie de 
aceştia şi avea foarte puţini prieteni. 

– Am înţeles să trăiţi! Voi colabora! Încheie Iconaru cu 
gândul că oameni de acţiune nu prea erau în acea unitate-şcoală, 
aveau prea multă dorinţă de a sta în cancelarii sau la catedră, în 
schimb, el avea instrucţia în sânge, era dintr-o bucată şi nu ezita 
să conducă cu pragmatismul ce-l caracteriza, îşi impunea cerinţele 
în orice situaţie. La discuţie a fost prezent un ofiţer din anturaj, 
subordonat de la Lipova. 

– Tovarăşe maior, vă propun să conduceţi personal 
acţiunile! Cel puţin aşa suntem siguri de rezultate, iar oamenii din 
piaţă vor fi în siguranţă! spuse însoţitorul maiorului, fără a încerca 
să-l măgulească, ştia că acesta nu iubea linguşitorii. 

– Fugi de aici! Cu mine nu le merge! aruncă maiorul 
cuvintele ca pe o hotărâre irevocabilă. De acum era sigur pe 
picioarele sale şi nimeni nu-l putea clinti de pe poziţia de lider, 
văzuse ataşamentul manifestanţilor faţă de armată şi îi era suficient. 

Cereri de înarmare 

În timp ce în piaţă şi la Consiliu preocupările erau 
diversificate, fiecare grupare complotând în favoarea intereselor 
proprii, informaţiile de tot felul suprasaturau centrala telefonică a 
unităţii, creând un tablou suprarealist în mintea celui care ar fi 
încercat să desluşească situaţia mecanismului militar. 
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– Pe direcţia cartierului Micălaca am observat cartuşe de 
semnalizare de culoare roşie! Se grăbi cu raportarea căpitanul 
Renta, ştiind că reţeaua telefonică era solicitată, dar, pe de altă 
parte nu-şi putea permite să omită nicio informaţie, ordinul era 
clar, o hotărâre poate fi bună dacă se dispune de informaţii de 
orice valoare, numai aşa tabloul tactic era conturat complet. 
Oricum, hotărârea o lua Comandantul sau Grupa Operativă.  

– Grupa Operativă? Am observat dinspre Micălaca cartuşe 
de semnalizare de culoare verde! raportă la fel de precipitat 
plutonierul Prican, cocoţat pe biută, deasupra depozitului de 
Carburanţi, al cărui şef era. Îngrijorarea sa era mai mult decât 
legitimă, benzina şi motorina erau în pericol de a declanşa o 
catastrofă la cea mai mică greşeală. 

– Să trăiţi! Am sunat pentru a afla dacă totul este în regulă 
la Timişoara! spuse maiorul Durău, adresându-se lui Murad. 

– Suntem tot în unitatea militară! Aici situaţia este calmă, 
din oraş se mai aud focuri sporadice de armă! Nu ştim nimic 
despre revenirea la Arad! încheie Murad, cu o voce obosită, şi 
mai mult murmurând cuvintele, nu cum era obişnuit să vorbească, 
cu fermitate în voce. Telefonul de la Grupă sună din nou, aducând 
veşti din oraş de data aceasta. 

– Pe străzi sunt mulţi demonstranţi, unii sub influenţa 
băuturilor alcoolice! Se scandează „Jos Tăbăcescu!” , „Ne-am 
săturat!” şi au aprins lumânări şi mici focuri! raportă locotenentul 
Alena, şefa de la Alimente. Primise misiunea de a urmări şi 
informa despre acţiunile populaţiei, aşa cum erau angrenaţi şi 
alţii, militari sau angajaţi civili din Cetate.  

În urma propunerii făcute de Săcel comandantului, Horga 
solicită centralistului legătura cu Divizia.  

– Vă rugăm aprobaţi distribuirea şi dotarea cu pistoale 
mitralieră a cadrelor din Comandament! ceru imperios ofiţerul, 
timp în care Săcel poartă o discuţie cu căpitanul Gudar, Şeful 
asigurării cu armament şi muniţie, pe care încearcă să-l facă să 
înţeleagă necesitatea înarmării cadrelor. 

– Ştiu că în norme nu este prevăzută dotarea cadrelor din 
Comandament cu pistoale mitralieră, dar nu avem altă soluţie de a 
apăra punctul de comandă! Trupă nu mai avem, aşa că pentru cele 
aproximativ 20 de cadre trebuie să trecem peste litera 
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regulamentului! Ce spuneţi? întrebă Săcel, sperând în sprijinul lui 
Gudar în momentul adresării cererii către Divizie. Se gândea cât 
de uşor puteau fi derutate cadrele de către cineva care, sub masca 
nevinovăţiei, se deplasa prin cazarmă, chiar dacă nu era o 
persoană cunoscută, şi dorea să ajungă în clădirea 
Comandamentului. Acesta fusese motivul blocării în cuie a uşii 
secundare de intrare în clădire, măsură controversată, mai ales de 
către persoanele care nu erau deloc informate, puţini ştiau că 
santinela, ce până atunci legitima persoanele, a fost ridicată 
pentru a participa la altă misiune.  

– În sfârşit, sunt de acord să asigurăm cel mult trei 
încărcătoare cu cartuşe, cu condiţia să primim aprobarea pentru 
armament! Se lăsă convins Gudar, spunându-şi că aprobarea 
eşalonului superior îl va absolvi de răspundere. 

Divizia este de acord cu hotărârea lui Horga şi pentru a 
întări acordul în acea problemă, îl cere pe Gudar la telefon. 

– Confirmăm acordul diviziei, dar vorbeşte aici cu Şeful 
Artileriei! adăugă interlocutorul de la eşalon. 

– O să primeşti o notă telefonică în sensul celor discutate, 
aşa că fii liniştit, totul este în regulă! Aveţi grijă acolo! încheie 
plin de încredere şeful lui Gudar, mulţumit de activitatea 
ofiţerului pe linie de armament. Apoi întinse telefonul către 
colonelul Savin, Secretarul Consiliului Politic de divizie, care îl 
solicită pe Horga la telefon. 

– Aveţi grijă ce faceţi acolo şi nu uitaţi de oameni! În cazul 
atacului cazărmii să se deschidă foc conform regulamentului! 
accentuă şeful de la partid, simţindu-se dator de a încuraja 
comportamentul regulamentar. Horga, dând din cap cu o uşoară 
îndoială, privi spre Săcel şi puse receptorul în furcă. 

– Ai auzit? se adresă Horga prietenului său, care avea în 
grijă garda şi serviciul de zi. Voia să spună că somaţia, apoi focul 
de avertisment erau regulamentare, abia apoi să se deschidă focul, 
chiar dacă eşti atacat. Izbucniră în râs şi trecură la urgenţele zilei. 
Distribuirea armelor şi muniţiei cadrelor din Comandament s-a 
făcut în aproximativ o jumătate de oră, la cererea lui Săcel, 
asigurând fiecărui ofiţer şi câte o grenadă defensivă, ceea ce nu a 
surprins pe nimeni, maiorul lua foarte în serios tot ce era legat de 
adversar, uneori exagerând. Părerea lui referitor la situaţiile cu 
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care se confruntau de la un timp era una de implicare, refuzând, 
cu hotărâre, indiferenţa şi neimplicarea, pe care le dispreţuia. 

Telefoanele Grupei au continuat în acest timp să dea de 
lucru componenţilor, astfel, prin noianul de veşti mai mult sau 
mai puţin importante, lui Săcel îi parvine o informaţie mult 
aşteptată, transmisă de UM 01191 Lipova. 

– La ora 19:00, al doilea eşalon, sub comanda maiorului 
Mitru, având în compunere Compania 2 Infanterie minus Plutonul 
al doilea, Compania 4 Infanterie minus primul Pluton, 
Companiile 7 şi 8 Infanterie, Compania 1 Tancuri, s-a pus în 
mişcare spre Arad. Cu această veste, Săcel îi încunoştinţează pe 
cei de la Consiliu, şi trece la rezolvarea altor probleme.  

– Să faci tot posibilul cu iluminatul la gospodăria agro-
zootehnică! Acolo situaţia nu mai este ca înainte, acum se 
lucrează non-stop, se fac sacrificări, ca urmare a fluctuaţiei de 
efective! Am dat ordin subunităţii de geniu să-ţi asigure 
materialele necesare! comunică Săcel personalului civil Basur, 
electricianul unităţii, care, împreună cu Comandantul companiei 
Geniu, au trecut la rezolvarea problemei.  

Apoi, se îndreaptă spre Garda unităţii , cu aceeaşi 
preocupare dintotdeauna, să menţină spiritul de echipă şi 
asumarea responsabilităţii în faţa eventualelor situaţii ce puteau 
pune în pericol viaţa camaradului de alături. Constată cu 
satisfacţie o atitudine schimbată, militarii din gardă s-au obişnuit 
cu sacrificiile, erau mai vigilenţi şi nu-i mai surprindea moţăind în 
post. S-a tăbăcit pielea pe ei şi din teama de surprizele nopţii.  

Despre toate și nimic 

– Din ordinul maiorului Bălan, să se pregătească pentru 
masa de seară 400 de sandvişuri militarilor aflaţi la Consiliu! 
comunică la Grupă căpitanul Rareş, a cărui soartă i-a hărăzit, încă 
de la participarea sa la una din şedinţele ordonate de organul 
superior de partid, să fie aghiotantul lui Bălan, dar şi a altora. 

– Raportez că la noi nu a vorbit niciun ofiţer cu 
manifestanţii! răspunse Rareş colonelului Savin, deşi era 
conştient că spusese o minciună gogonată. Personal, auzise când 



273 

maiorul Răgaru a vorbit mulţimii , acolo, în piaţă, cu ajutorul 
staţiei aduse de la Casa Armatei, dar mai ştia şi altceva, că 
reprezentantul Consiliului Politic a Diviziei i-a dat dispoziţie s-o 
aducă, aşa că nu-i rămânea altceva de făcut, decât să nu se 
amestece în problemele ce păreau şi aşa destul de încâlcite. 

– Transmite-ţi soldaţilor să nu consume prăjituri şi alte 
alimente primite de la manifestanţi, pentru că se bănuieşte că sunt 
otrăvite! comunică Galeu, un căpitan de la anexa „D”, recent 
numit în Grupa Operativă, celor de la Consiliu. Şeful 
Transmisiunilor, maiorul Alecu, cel care a primit telefonul, ştia de 
câtva timp că atmosfera dintre militari şi manifestanţi era una de 
respect reciproc şi bună înţelegere, chiar se vorbise de 
fraternizare, aşa că indicaţia primită nu avea relevanţă. La o clipă 
după concluzia dedusă, Alecu s-a gândit că ar fi bine, totuşi, să se 
manifeste prudenţă minimă şi în acest caz. 

– A sosit al doilea eşalon de la Ineu? întreabă cineva de la 
„Geneza 100” . La telefonul Grupei era maiorul Durău şi nu ştia 
încă nimic despre sosirea lor.  

– Încă nu avem veşti! răspunse ofiţerul, dând roată cu 
privirea prin sală, cu o mină întrebătoare, dar fără a primi o 
infirmare a celor afirmate de el. 

– Bine, când va sosi misiunea acestuia va fi să intre în 
dispozitiv la Combinatul de Prelucrarea Lemnului! Comunicaţi 
celor interesaţi!  

Iconaru se frământa neștiind când să verifice dispozitivul 
din piaţă, când să stea de vorbă cu unii dintre subordonaţii săi, era 
neliniştit de întârzierea celui de al doilea eşalon, care, odată sosit, 
după calculele sale va constitui „cireaşa de pe tort” , şi îi va întări 
poziţia în faţa celorlalte forţe insignifiante ca număr, îi va permite 
să controleze tot ce mişcă în piaţă, dar şi în Consiliu, şi îşi va 
putea pune în scenă strategia de apărare a manifestanţilor, aşa 
cum şi-a propus de la bun început. În final vestea mult aşteptată 
sosi în jurul orei 20:00. Eşalonul al doilea a sosit cu autobuzele 
trimise din Arad, cu precizarea ca acesta să înlocuiască cele cinci 
Companii de la Consiliu şi, bineînţeles că a intrat în subordinea 
maiorului Iconaru. 
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Iscusitu şi viaţa obişnuită 

Spre seară a sunat telefonul operativ, T.O. cum i se spunea 
pe scurt, şi surpriza a fost mare când s-a constatat prezenţa la 
capătul firului a lui Iscusitu, care, în cele din urmă devenise 
interesat de arădeni. 

Era omul „creat de istorie” pentru a îngropa definitiv 
comunismul şi a redescoperi democraţia, după părerea unor 
adepţi. Populaţia, avidă de libertate, îşi punea speranţele în mod 
sincer în Iscusitu, despre care auzise unele lucruri ce îl legitimau 
să conducă România. Orice ar fi fost, deşi erau păreri diferite în 
ce priveşte noul ales, populaţia era în afara jocurilor de culise, 
cine şi cum le conducea, aşa că părerile acesteia contau în prea 
mică măsură, important era ca Tăbăcescu să fie înlăturat de la 
putere. 

– Interesează-te despre situaţia din Timişoara, sunt 
informaţii că se trage în Piaţa Operei! La apel a răspuns 
procurorul Firiţă, încântat de onoarea ce i s-a acordat. 

– Am înţeles! reuşi acesta să profite de o mică pauză a 
interlocutorului, răspunzând în stil cazon, după cum se obişnuise 
în ultimul timp. 

– Să fiu anunţat după lămurirea situaţiei de acolo! încheie 
Iscusitu. 

După un scurt efort, timişorenii, parcă înţeleşi între ei, au 
răspuns la solicitările procurorului din Arad cu mare 
promptitudine. 

Astfel, acesta a obţinut confirmarea de la Timişoara că, 
într-adevăr, acolo se trage. A mai reuşit să transmită la Bucureşti 
informaţia, care, după părerea „ răutăcioasă” a unora, era oricum 
cunoscută de cei care o „organizaseră” şi, din acel moment, s-au 
întrerupt legăturile cu capitala. Bineînţeles că, cei care au asistat 
la convorbirea cu Iscusitu şi-au dat drumul la gură, la început mai 
timid, apoi fără nicio reţinere. 

– Uite că trecutul lui a atârnat greu în balanţă! 
– Şi măcar de ar fi fost aşa! insinuă celălalt. 
– Ai dreptate, viaţa lui a fost romanţată cu intenţia de a-i 

crea acea aură de comunist plin de bunătate! 



275 

– Păi, numai aşa avea aderenţă la sufletul populaţiei, de 
fapt, se urmărea îndoctrinarea acesteia cu ce să-şi dorească, adică 
un comunism cu faţă umană, nicidecum altceva!  

– Şi când te gândeşti că „cei doi” şi l-au apropiat ca prieten 
de familie, ca om de încredere! S-a bucurat de avansarea în 
funcţii politice într-un ritm uimitor, ajungând în foruri executive 
de primă importanţă! spuse unul dintre ofiţerii care auzise 
convorbirea.  

– Oricum, a fost o lungă perioadă omul casei...! încheie 
celălalt, ezitând să vorbească despre oportunismul personajului, 
deşi îi stătea pe limbă. 

Misiunea pentru Valer, ca o mănușă 

Cei aflaţi în piaţă încercau să comunice prin liderii deja 
cunoscuţi cu masa de oameni, dar Ponor constată cu amărăciune, 
lipsa mijloacelor tehnice, o staţie de amplificare sau o portavoce. 
Până către miezul nopţii, acesta a participat la miting, a ascultat 
cu entuziasm cele spuse şi a fost plin de încredere faţă de 
vorbitori. Apoi, a plecat spre casă, cu gândul că a doua zi 
obiectivul avut în grijă trebuia apărat şi, pentru aceasta să fie 
odihnit şi capabil să conducă, răspunzând cu capul. Ca la 
comandă, a reînceput masiv avalanşa de zvonuri, care mai de care 
mai puţin credibile. 

Se întunecase şi lumea era în continuare în piaţă, frigul nu 
i-a trimis pe la casele lor, erau încă sub mirajul celor petrecute în 
urmă cu două ore, dar şi a hotărârii de a nu ceda nimic din ceea ce 
era de acum câştigat. 

Căpitanul Valer se gândea ce se va întâmpla dacă 
manifestanţii vor rămâne în număr aşa mare peste noapte, în faţa 
pericolelor ce le putea intui el, un om de arme. Va mai fi în 
măsură, oare, să menţină ordinea şi calmul, se întreba căpitanul. 
Şi-a dat seama că, datorită întăririi poziţiei lui Vlasiu în faţa 
demonstranţilor ca lider şi a oamenilor pe care îi avea în preajma 
sa, erau şanse sigure să obţină rezultatul sperat. De asemenea, 
văzând nişte luptători de la Gărzi care treceau dintr-o parte în alta 
prin cele două dispozitive, al armatei şi al manifestanţilor, a luat 
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legătura cu foştii săi colegi din structura în care a lucrat cândva. 
Astfel, a aflat de hotărârea celor din piaţă de a nu părăsi locul 
până nu va cădea regimul. S-a liniştit şi a solicitat venirea 
maiorului Olacu sau a căpitanului Milan, pentru a afla ce se 
întâmplă în celelalte judeţe, dacă s-a ieşit la manifestaţii.  

Maiorul Olacu a reuşit să aducă veşti, ele nu erau, la prima 
vedere, tocmai cele aşteptate. Peste tot unde a telefonat era linişte, 
ceea ce nu părea de bun augur. Având acele informaţii suficient 
de clare, mai află că Bucureştiul era liniştit şi a tras concluzia 
posibilă şi probabilă, că, în acea noapte de 21 spre 22 decembrie, 
se vor lua măsuri drastice împotriva demonstranţilor din cele două 
judeţe limitrofe. Scenariul, configurat în mintea sa, viza izolarea 
populaţiei aflate în piaţă, capturarea liderilor şi înăbuşirea 
revoltei. Urmare a acestei situaţii, militarii care au fost alături de 
demonstranţi şi au acţionat împotriva ordinelor primite, fără 
îndoială, ar fi suportat consecinţe dure.  

Valer îşi reveni, lăsând analiza pe altă dată, considerând că 
nu are altă soluţie decât de a-şi continua misiunea, alături de 
Iconaru. Considera că aceasta i se potriveşte de minune, de a 
apăra clădirea Consiliului, dar nu faţă de manifestanţi, cât, mai 
ales, în beneficiul acestora.  

Oamenii din piaţă continuă cu aceeaşi convingere, să 
desfăşoare acţiunile unanim acceptate şi sunt hotărâţi să nu 
părăsească platoul.  

Telefonul de campanie 

Viaţa componenţilor Grupei Operative devine şi mai 
încărcată, pur şi simplu sunt copleşiţi, motiv pentru care se 
solicită două telefoane de campanie, pe lângă cele normale care 
trec prin reţeaua oraşului şi sunt sub controlul Securităţii. 
Telefoanele de campanie sunt folosite pe câmpul de luptă şi nu 
pot fi accesate de alte entităţi decât luând contact direct cu firul, 
ceea ce era puţin probabil datorită vizibilităţii,  fiind pe stâlpi. O 
echipă de construcţii linii cablu întinde firele din clădirea 
Comandamentului, peste podul Decebal, până la Consiliu, unde se 
racordează la alte două telefoane de campanie. Faptul reduce 
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suprasolicitarea reţelelor conectate la centrala oraşului şi măreşte 
posibilitatea folosirii eficiente a acesteia. Nu durează mult şi 
ţârâitul specific al telefoanelor, cu care militarii erau obişnuiţi din 
aplicaţii, predomină oricărui alt zgomot. Dar pe acelea se va vorbi 
doar local, de la un telefon la altul. Pe firul de oraş divizia îşi face 
simţită prezenţa.  

– Vă anunţăm sosirea în Garnizoană a eşalonului solicitat 
de la Ineu! Trimiteţi pe cineva să-i întâmpine! Apăru pe fir din 
nou vocea colonelului Savin, care surprindea la toate nivelurile, 
dat fiind funcţia sa. Corespondenţilor le-ar fi fost mai veridică 
situaţia dacă acele ordine le-ar fi primit de la un profesionist în 
ale comenzii trupelor, eventual chiar şi un Operator de la 
Pregătirea de Luptă. Mulţi se întrebau unde sunt cei îndrituiţi să 
comande unităţile, prea ni se părea că amestecul celor din aparatul 
de partid semăna cu ceea ce au pus în practică ruşii pe front. Dar 
toate astea îi iritau, la fel ca alte atâtea nereguli petrecute în 
ultimul timp, şi iar se întrebau cât este moft şi cât realitate crudă, 
care putea să prefigureze viitorul în culori cenuşii. Maiorul Săcel 
îşi termină filozofia mentală, învârtind de zor manivela cutiei de 
ebonită cu sonerie. Cât de lipsit de sens lucra mintea în momente 
ca acestea, când nu se găseau explicaţii  logice la o mulţime de 
întrebări, nu făcea altceva decât să macine gânduri, într-una. 

– În piaţă au mai rămas aproximativ 400 demonstranţi! Cei 
din mijlocul grupului scandează puternic, pe laterale sunt grupuri 
mici care se înlocuiesc, alternând cu alţii din mulţime! Iar pe 
trotuare sunt spectatori care se uită doar, fără a se implica! raportă 
maiorul Alecu transmisionistul aflat la Consiliu. Se apropia 
timpul când somnul începea să dea târcoale şi unii dintre 
manifestanţi se gândeau la căminul lor, chiar aşa friguros cum îl 
ştiau, dar care îi chema irezistibil. Frigul făcea să se audă un 
scârţâit ciudat, de parcă trosneau copacii, dar asta nu putea fi 
posibil la doar minus trei grade, mai degrabă oboseala le juca 
feste.  

– Vă informez despre sosirea jumătăţii de coloană de la 
Lipova, din primul eşalon care rămăsese în urmă pe traseul spre 
Arad! Cel cu un efectiv de 480 militari! raportă un ofiţer de la 
Gărzi, care, întâmplător, se implicase în problemele unităţii 
Cetate la rugămintea lui Meterez, acesta fiind ocupat cu o discuţie 
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purtată cu Divizia pe aceeaşi problemă. Oricum, vestea era 
depăşită, omul nu era documentat corect, în primul rând asupra 
numărului, iar despre sosirea coloanei se ştia deja de ceva timp. 
Acestei comunicări necoordonate, ca urmare a schimbării în mod 
arbitrar a celor din Comandamentul Operativ de la Consiliu şi a 
evidenţei superficiale a ordinelor primite, s-a datorat 
autodezinformarea, dacă se poate spune aşa, care a dus la 
consumarea timpului atât de preţios al Grupei Operative din 
unitate. Meterez era singurul ofiţer operativ implicat pe linie 
militară, ceea ce, uneori, datorită fluxului uriaş de informaţii, era 
depăşit, motiv pentru care se folosea de unii ofiţeri de la Gărzi, 
prezenţi în sala unde lucra. Acesta tocmai raportase la Divizie 
despre situaţia reală a coloanei în cauză. 

– Demonstranţii scandează „Pentru sângele vărsat - 
Tăbăcescu condamnat!” Şi poartă steagul tricolor cu stema 
decupată şi cu panglică neagră! primeşte informaţia Ofiţerul de 
serviciu al Grupei de la unul din cei aflaţi în Consiliu. În piaţă 
părea că s-a înviorat atmosfera, cu tot frigul de afară, 
manifestanţii fiind animaţi din senin de speranţa absurdă că poate, 
totuşi, cei aflaţi la putere vor avea sentimente mai omeneşti, aşa 
cum, din comentariile unor „cunoscători” din rândul lor, au aflat 
de comportarea comuniştilor din alte ţări ale lagărului socialist. 
Un comentariu acid cu referire la trăsăturile de caracter ale 
românilor a avut darul să ducă la vociferări şi înjurături. 

– Unde ai văzut tu român să ştie să-şi apere drepturile? Noi, 
din păcate, ne pretăm la „vânzarea” semenilor când dăm de 
dracu’! H uli cu obidă, unul dintre manifestanţi, dorind să aplice 
un duş rece celor din jur. Se temea că unii de acolo ar fi în stare să 
facă cele incriminate, simţea că în jur sunt şi „vânzători de neam” . 
A fost huiduit de toţi care au auzit spurcatele cuvinte a unuia 
dintre ei, dar, luaţi de val, au huiduit şi cei care nu aveau habar 
despre ce este vorba. Cam aşa funcţiona, de cele mai multe ori, 
spiritul de turmă, spre marea dezamăgire a minorităţii.  

Mulţi din cei de faţă au protestat împotriva lor înşişi, 
cunoscându-şi metehnele proprii, acele gânduri ascunse de 
propria conştiinţă, pe care cu ruşine le aveau, dar le urau în 
aceeaşi măsură. Toţi doreau schimbarea, dar se şi temeau, şi era o 
teamă mai mare ca cea de moarte. 
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Haos coordonat 

– Sunt maiorul Valea de la Arad şi vă solicit în ajutor 
câţiva bucătari şi ospătari, având în vedere creşterea nemăsurat de 
mult a efectivelor! Suntem depăşiţi de situaţie! vorbi relaxat 
ofiţerul, ştia că va fi ajutat, mai colaborase cu lipovanii cu 
rezultate remarcabile. 

– Da, răspunsul este favorabil! Vă trimitem în scurt timp 4 
bucătari, iar pentru masa de seară am pregătit aproximativ 500 kg 
peşte prăjit, cu care vor veni oamenii noştri! preciză ofiţerul cu 
aprovizionarea cu alimente, care ceruse, cu doar câteva minute 
înainte, aprobarea de la Comandantul său Plavăţ să trimită 
surplusul de alimente gătite la Arad. Acesta era doar unul din 
exemplele de colaborare fructuoasă între unităţi, fie ele şi din 
Comandamente diferite, şi, mai ales, fără intervenţia eşaloanelor 
superioare. 

– Raportez despre deplasarea unei coloane de aproximativ 
100 demonstranţi care se îndreaptă spre Piaţa Romană, venind pe 
Calea Romanilor! informă maiorul Lădar, care primise ordin, 
fiind în acea zonă, să urmărească mişcările mulţimilor. 

– Un număr neprecizat de demonstranţi au ajuns la 
Consiliu! Sunt paşnici, nu au comis tulburări şi cred că sunt cei 
semnalaţi ca venind dinspre Piaţa Romană! anunţă maiorul Alecu, 
aflat la Consiliu. Având în vedere ora înaintată, sosirea acestei 
coloane a reuşit să împrospăteze atât efectivele, cât şi energia de 
care aveau nevoie cei din piaţă. 

– A sosit eşalonul doi de la Lipova şi sunt în curs de 
înlocuire a subunităţilor din dispozitiv! raportă cineva de la 
Consiliu. Informaţia era depăşită la acea oră, aşa că, cel de la 
Grupă care o primeşte, nu-i dă nicio atenţie. Oricum, în Jurnalul 
Acţiunilor de Luptă a regimentului se consemnase pentru ora 
20:00 şi era creionată pe hartă, menţionându-se înlocuirea 
propriilor subunităţi de terişti, ce au acţionat până atunci. 

– Luaţi legătura cu maiorul Ţenar, Comandantul de la Ineu, 
care să analizeze în ce măsură poate retrage specialiştii din 
dispozitiv pentru a-i trimite în cazarma Ineu! Au solicitat ajutor în 
vederea refacerii operativităţii unităţii! cere artileristul Diviziei, 
prin telefonul „Geneza 100” a lui Puşkin. Folosirea acestei linii 
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însemnând un interes mărit, aprobarea se dădea imediat. Horga, 
care preluase apelul, confirmă cele auzite şi trece la aplicarea 
celor solicitate. 

– Tovarăşe maior Ţenar, vă comunic, din partea Diviziei, 
că solicitarea dumneavoastră s-a aprobat! Iar Şeful Artileriei cere 
o analiză profundă pentru stabilirea specialiştilor! anunţă Horga, 
încheind convorbirea. Îi trecu prin minte că Ţenar va dori să se 
conformeze ordinului dat de Bălan de a raporta toate problemele 
ivite în detaşamentul din subordine, motiv pentru care cere 
legătura cu acesta. 

– Tovarăşe maior, luaţi vă rog legătura prin gărzi cu 
maiorul Ţenar! raportă Horga fără alte explicaţii, bucuros că nu 
este obligat să facă retranslaţie.  

Apoi, Horga, interesat de obiectivele avute în grija Grupei, 
a făcut un tur telefonic pe la cele mai izolate, lipsite de trupă şi 
armament, printre altele Căminul militar şi Comenduirea de 
Garnizoană. Constată o derutantă linişte, ceea ce putea să însemne 
orice, inclusiv dezinteresul acestora. Împreună cu căpitanul 
Galeu, a vorbit la Consiliu, unde, de asemenea, situaţia era 
considerată calmă. 

– Cer acordul Grupei pentru retragerea de la Consiliu a 
tehnicii cu defecţiuni! Vă rog, anunţaţi militarii din patrulele 
aflate în misiune să nu oprească blindatele sau să deschidă focul 
asupra lor! ceru căpitanul Caşin, Şeful Serviciului Tehnic Cetate. 
Retragerea era pregătită să se facă în mod succesiv, în primul 
rând datorită personalului tehnic redus. 

Batalioane arădene la Timişoara 

– Sunt maiorul Săcel, ordonaţi! se prezentă ofiţerul, 
aşteptând de ceva timp veşti cu privire la Batalioanele de la 
Timişoara. La telefon era generalul Puşkin. 

– Fii atent! În scurt timp detaşamentele de la Timişoara, 
reunite sub comanda unică a maiorului Murad, se vor pune în 
mişcare spre Arad! a accentuat unicitatea comenzii doar pentru a 
vorbi mai scurt, ca atunci când spui „doi într-unul”, nu pe fiecare 
separat, sau avea un alt scop? Se gândi întortocheat maiorul, 
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înţelegând că ar mai fi o posibilitate de a înţelege lucrurile, aceea 
că vine o coloană compactă sub comanda lui Murad. În acel ultim 
caz, situaţia era mai clară, batalioanele nu vor mai fi obligate să 
execute ordinele şefilor Armatei de la Craiova. 

– Am înţeles! răspunse entuziasmat Săcel, fiind întrerupt de 
general. 

– Stai, ascultă ce mai am de spus! Să se ia măsuri pentru 
asigurarea hranei calde a militarilor şi îmbăierea acestora! Restul, 
stabiliţi voi acolo! încheie Comandantul Diviziei, fără a intra în 
alte amănunte.  

Maiorul Săcel chemă la el pe Şeful Serviciilor, trasându-i 
sarcinile rezultate din ordinul Comandantului Diviziei, 
comunicându-i ora aproximativă de sosire a acestora. 

– Începând cu ora 3 dimineaţa, cazarea şi îmbăierea să fie 
posibile! accentuă Săcel. 

– Consemnaţi consumul de muniţie defalcat pe subunităţi! 
transmise maiorul Şefului Artileriei. 

– Vorbiţi cu Şeful Biroului Evidenţă Gradaţi-Soldaţi pentru 
luarea în evidenţă a cadrelor şi trupei! îl anunţă pe Ofiţerul cu 
Activitatea de Cadre, un foarte tânăr ofiţer.  

A luat măsuri ca şi cei din Serviciul Tehnic, Serviciul 
Medical şi Şeful Asigurării cu Armament să fie pregătiţi.  

Apoi, cu intenţia de a porni în întâmpinarea coloanei, a luat 
legătura cu posturile telefonice din localităţi, solicitând 
transmiterea informaţiilor de pe traseu.  

 
– Vedeţi că se îndreaptă spre cazarmă un grup de 

manifestanţi! raportă căpitanul Babău, destul de îngrijorat, deşi nu 
a văzut din partea mulţimii vreo atitudine ostilă şi nici că ar 
dispune de obiecte contondente sau arme albe. Dar cercetaşul din 
el nu putea lăsa lucrurile aşa cum le vedea, mereu era ceva care 
putea aduce surprize neplăcute. În faţa cazărmii, la pod, se 
produse o agitaţie în rândul militarilor din punctele de observare 
la aflarea veştilor despre mulţimea care se apropia. Unii ofiţeri 
alergau dinspre Punctul de control cu armele la şold, având 
misiuni legate de aceeaşi problemă. Militarii, care patrulau între 
cazarmă şi bazele sportive din stânga Mureşului, au fost chemaţi 
la rândul lor la pod, pentru a contribui, eventual, la oprirea 
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manifestanţilor. Între timp, Grupa Operativă organizează un baraj 
„subţire”, la capătul podului în intersecţie, din câţiva oameni, 
pentru a devia coloana spre piaţa Avram Iancu. Aceştia îi văd pe 
manifestanţi apropiindu-se şi, prin semne, îi determină pe o parte 
dintre ei să urmeze drumul stabilit de Grupă, dar ceilalţi continuă 
drumul spre pod. Era un grup de tineri cu comportament paşnic, 
după părerea unui ofiţer aflat acolo, care doreau doar trecerea prin 
zonă în drumul lor spre cartierul Micălaca. 

Fermitatea lui Iconaru. Baia de sânge 

Se definitivează dispunerea subunităţilor eşalonului doi 
sosit de la Lipova. Pentru a evita suprapunerea subunităţilor din 
unităţi diferite şi a preveni disiparea actului de comandă, cele 
două Plutoane de terişti a unităţii Cetate, primesc misiunea de a 
trece la apărarea Consiliului, pe latura dinspre parc. Ei întârzie cu 
trecerea la executarea ordinului, îngrijorându-se de situaţia 
ambiguă a manifestanţilor, al căror număr se reducea văzând cu 
ochii.  

 
La miezul nopţii , în piaţă mai erau, după aprecierea lui 

Stana, în jur de 100-150 de oameni, dar pericolul de a fi anihilaţi 
era scăzut, având în vedere atitudinea clar conturată a armatei.  

– Au început şedinţa la Consiliu şi am auzit despre o 
atitudine secretoasă! afirmă nemulţumit Iconaru, luându-l drept 
martor pe unul dintre căpitanii săi, în timp ce se deplasau spre 
sala de la etaj. 

– Poate că au ceva de ascuns, dar noi suntem pe felie...! 
lăsă căpitanul să se înţeleagă mai mult decât spunea. 

– Ăştia intenţionează lichidarea grupului demonstranţilor, 
dar nu au spor! trase concluzia Iconaru, cu gândul la forţa ce o 
avea în subordine. 

– Să îndrăznească numai, că avem ac de cojocul lor! reuşi 
căpitanul să ameninţe, alegându-şi cuvintele. Maiorul ştia că, fără 
îndoială, subordonatul său se gândea la faptul că nu vor acţiona 
împotriva demonstranţilor, iar dacă subunitatea antitero ar face-o, 
împreună cu scutierii, avea deja luată o hotărâre în acest sens. 
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– Îmi rămâne o singură variantă în cazul acţiunii în forţă de 
către Şoimu! Mă voi bate cu oamenii lui! întări Iconaru, cu voce 
ridicată, pentru a fi auzit de către „şoptitorii” din preajmă. Prin 
metoda lui, transmitea informaţii oricui îşi dorea, fără a fi 
implicat direct şi, în plus, putea fi slobod la gură, folosind 
ameninţările ca un mod de dominarea adversarilor. 

În timp ce continuau deplasarea pe scări spre etaj, 
convocaţii i -au observat pe cei din Subunitatea Antitero, oamenii 
lui Şoimu, în combinezoane cenuşii, cum, întinşi pe dalele de 
marmură, dormitau. Tabloul ce li se înfăţişa dădea impresia că 
rolul USLA-lor era lipsit de importanţă, iar lui Iconaru i s-a întărit 
această convingere. 

– Privindu-i pe ăştia, înţeleg că toată povara misiunii, pe 
care urmează s-o primim, va cădea pe umerii mei şi a militarilor 
TR lipovani! 

– Eu îmi doresc această variantă! 
– Ştiu cu precizie ce mi se va cere, dar nu mă îndoiesc că 

încă nu s-a născut omul care să-mi impună aşa ceva! Hotărârea 
mea este luată! încheie dialogul maiorul, plin de mânie. 

În faţa celor doi ,,călăi” , Iconaru ascultă cu atenţie cele 
ordonate de Bălan. 

– Tovarăşe maior, militarii voştri din cordon să înainteze 
pas cu pas şi să împingă manifestanţii spre strada Horia! Acolo 
urmează să fie încărcaţi în dubele miliţienilor şi duşi!  

– Asemenea ordin nu este de natură să-l execut! Sunt 
conştient că acest fapt are implicaţii grave, nu numai pe plan 
moral, dar şi al siguranţei civililor şi militarilor! Se va ajunge la 
vărsare de sânge ca la Timişoara! Şi pentru a lămuri această 
problemă, consider că există o problemă de subordonare! Ştiţi 
bine că noi nu avem nimic de a face cu structurile Diviziei de la 
Oradea! Nu ne subordonăm lor! 

Iconaru avea convingerea că se putea folosi de acest 
argument. Bălan nu putea să-i dea ordin de a forţa fizic populaţia 
să facă ceva, nu numai din motivul amintit, dar, mai mult decât 
atât, se baza pe cele cunoscute din legislaţie privind rolul armatei. 
Şi, oricum, mulţimea era paşnică, a o provoca însemna ripostă din 
partea acesteia, ceea ce nu era de dorit, se ajungea la deschiderea 
focului de armă. Nici Ministrul Maler nu avea, după părerea sa, 
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vreun temei legal de a-i ordona nemijlocit o asemenea acţiune, 
eventual doar prin şefii ierarhici. Gândind asta, îşi dă seama că 
ceva nu este în regulă, şefii militari de la toate eşaloanele se 
feresc precum dracul de tămâie, să ordone represiunea, cu 
excepţia acestui reprezentant al Comitetului Central, secondat 
îndeaproape de maiorul Bălan, ceea ce îl încurajează să continue 
cu atitudinea de refuz. 

Aceeaşi părere o are şi Codrin, care auzise câte ceva din 
cele discutate în Consiliu şi îşi manifesta satisfacţia, constatând 
că, pe alte trepte ierarhice superioare, din fericire, nu s-a dat un 
asemenea ordin de intervenţie. Încă nu era sigur că Maler a 
ordonat represiunea din data de 17 decembrie, fără acordul lui 
Tăbăcescu. Aşa că, spera el, în acea noapte şi ziua următoare 
evenimentele se vor desfăşura fără violenţe. 

 
Căpitanul Milan află că, într-adevăr, la şedinţă s-a pus 

problema ca cei din piaţă să fie „ terminaţi” , însă cu o asemenea 
acţiune, afirmă el, nu au fost de acord coloneii Şoimu şi Filcaciu, 
dar nici doamna Gunar, Primul Secretar al Judeţului. 

– M-aş bucura, având în vedere despre cine vorbim, deşi 
am ezitări să-mi închipui aşa ceva! îşi spuse părerea Iconaru. El 
ştia că Mitea de la C.C. al P.C.R. şi Ghilan, Secretarul 
Comitetului Judeţean de Partid, au fost de acord cu o asemenea 
intervenţie. 

– Şi nu numai atât, dar s-a făcut precizarea de către aceştia 
să se facă baie de sânge în Arad! afirmă unul din cei care auziseră 
oroarea, privind cu ochii mari spre colegii săi, îngrozit de un 
asemenea scenariu de coşmar. 

Se putea afirma că era prea târziu, cărţile erau deja făcute şi 
Iconaru, împreună cu „studenţii ” de la Lipova, terminase intrarea 
în dispozitivul de luptă de la Consiliu. În plus, constituiau un 
mare pericol. 

– Ăştia nu mai pot face nimic! Adăugă maiorul, sigur de 
sine şi puterea sa. Se gândea că prima partidă s-a terminat, spre 
norocul tuturor, şi, deocamdată, nu s-a ajuns la reprimarea 
demonstranţilor.  
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Spre onoarea lor, nici componenţii Plutonului Antitero, 
condus de colonelul Şoimu, nu au părăsit incinta din interiorul 
Consiliului. 

Era către miezul nopţii şi manifestanţii , cuprinşi de 
oboseală, începeau să se retragă, în piaţă numărul lor scădea, 
ducând la o situaţie îngrijorătoare pentru soldaţi şi cadrele 
militare ale armatei. Aceeaşi îngrijorare a avut-o şi colonelul 
Şoimu de la Securitate. 

Horga și temerile sale 

Maiorul Horga, presat de cererile Diviziei şi Armatei 
privind evoluţia situaţiei, solicită telefonic Şefului Comenduirii 
Garnizoanei: 

– Te rog să te informezi prin oamenii trimişi în teren din ce 
direcţie afluiesc demonstranţii şi numărul aproximativ al acestora! 
solicită Horga prietenului şi colegului său, fiind îngrijorat de 
împuţinarea celor din piaţă, şi gândindu-se la visul care s-ar fi 
spulberat în situaţia părăsirii pieţei de către cei în care îşi pusese 
speranţa. Înainte cu vreo oră, când reţeaua era mai puţin solicitată, 
a dat telefon acasă şi nu a răspuns nimeni, ceea ce l-a făcut să-şi 
închipuie ce putea fi mai rău. Îl avea în minte pe feciorul său, 
Ovidiu, de patru ani, şi parcă îl vedea în braţele soţiei sale, acolo, 
în piaţă, el era mezinul familiei, dar, desigur, se gândea şi la fiica 
din prima căsnicie, neîndrăznind să şi-o închipuie aflată pe 
undeva, în vreun pericol. 

– Mi -aş dori să fiu în mijlocul oamenilor, să-mi văd odrasla 
şi să nu uit niciodată! dădu drumul la cuvinte maiorul, dorind, din 
răsputeri, să fie în acele momente importante alături de familie. 
Nu avea, însă, nicio putere să schimbe ceva, militarii au fost şi 
vor fi mereu departe de familie, slujirea de patrie fiind a doua 
natură a acestora şi cerea sacrificii. Ţârâitul telefonului de 
campanie îl trezi la realitatea anostă, oftă, îndreptându-şi spatele 
şi ridică receptorul, care devenise parcă rece ca un sloi. Se miră 
de situaţie, dar amână să-şi pună întrebări ciudate pentru mai 
târziu. 
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– Voi cred că aţi luat deja contact cu cei care se îndreaptă 
spre pod! spuse Babău, îngrijorat de situaţie. El, însă, nu cunoştea 
despre discuţia telefonică în curs dintre Divizie şi Şeful Grupei 
Operative. 

– Tovarăşe maior, să nu le permită să treacă podul! Baraţi 
podul cu tancuri, dar, cel mai important lucru, să luaţi toate 
măsurile pentru apărarea cazărmii! ordonă Puşkin, destul de calm 
pentru acele momente, spre mirarea lui Horga şi a celor de lângă 
el care auzeau. Unii încă se îndoiau de poziţia generalului. Se tot 
auziseră vorbe, ca rezultat al hotărârilor controversate pe care le 
lua, mai ales că firul evenimentelor urma o cale previzibilă.  

Rezolvarea urgentă a problemei s-a făcut prin 
repoziţionarea tancului aflat în apropierea podului, iar grupul de 
tineri, care intenţiona să meargă în cartierul Micălaca, a fost oprit 
de cei din postul de pază de la pod. Maiorul Săcel, aflat la Punctul 
de control, informează Grupa Operativă. Ofiţerului i se pare 
exagerat ca unitatea să continue aceste măsuri de interzicere a 
deplasării cetăţenilor peste podul din faţa unităţii  şi se consultă cu 
Horga, cu scopul de a lăsa liberă calea de acces. Horga, fiind de 
acord cu propunerea, raportează la Divizie situaţia, propunând 
verificarea actelor personale a celor care doresc să treacă podul. 
Grupul de tineri începuse să se neliniştească, ora fiind destul de 
înaintată, dar şi din cauza frigului, discutau cu voce scăzută 
pentru păstrarea unui climat de înţelegere reciprocă cu armata. În 
final, după zece minute de aşteptare, timp suficient de stresant 
pentru cei implicaţi, generalul Puşkin dă soluţia. 

– Dispozitivul de protecţie a cazărmii să se retragă de pe 
pod, până pe linia barierei pentru asigurarea pazei nemijlocite şi 
numai în aceste condiţii se permite accesul spre cartierele 
învecinate. Aţi înţeles? încheie Puşkin, spre mulţumirea părţilor, 
fără a mai aminti ceva despre verificarea actelor de identitate, dar 
militarii au considerat ca de la sine înţeles să o facă.  

– Să fiu sincer, nu m-am aşteptat să ne permită trecerea 
prin faţa unităţii! spuse unul din grupul care aştepta, ceea ce, după 
părerea celor din jur, însemna foarte mult. Cu o rapiditate ce nu 
caracteriza în acele zile armata, mai degrabă predominau ezitările 
şi teama de asumare a răspunderii, toţi militarii şi tehnica s-au 
retras, intrând în acţiune cei numiţi să efectueze controlul 
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trecătorilor. S-ar putea spune despre acest control că a fost mai 
mult formal, bineînţeles, în aparenţă, pentru că aveau avantajul de 
a-i cunoaşte pe mulţi dintre trecători, doar trăiau în mijlocul lor de 
mulţi ani.  

– Şi dacă ăştia sunt atacaţi, cei care trec prin zonă ce fac? 
intră în vorbă un altul din grup, referindu-se la deschiderea 
focului de armă asupra unităţii, gândindu-se imediat la ajutorul 
divinităţii, aşa cum românul o face la ananghie şi o implică în 
viaţa lui.  

– Pur şi simplu, nimeresc între două focuri! îşi spuse 
părerea un prieten al său, imaginându-şi scenariul de groază 
posibil. În sfârşit, s-au pus în mişcare, având parcă aripi, cu paşi 
grăbiţi spre cartierul lor. În entuziasmul lor, militarii au apreciat 
că cel puţin în acele momente măsura luată era una corectă, iar 
Divizia a avut un rol decisiv. 

 
Preocupările Grupei operative vizau realizarea 

dispozitivului ideal de apărare, dacă putea fi aşa ceva! Astfel, 
maiorul Săcel precizează tanchiştilor poziţiile fiecărui tanc, pe 
latura dinspre intrarea în cazarmă, dar şi poarta numărul doi, spre 
bucla Mureşului. Unul dintre tancuri revine pe vechea poziţie la 
capătul podului în marginea de sud a Cetăţii, realizând 
supravegherea podului şi vizând direcţia spre Hotelul Parc şi 
digul din apropiere, considerându-se necesar, pentru vizibilitate, 
în principalele direcţii. Acest fapt nu a dus la neînţelegeri cu 
locuitorii care circulau prin zonă, dar nu i-a deranjat nici pe 
militarii echipajului tancului. Fiecare îşi vedea de treburile sale în 
mod natural, ignorându-se reciproc, fără a se constata vreun 
incident, fie el şi minor. 

Noaptea de 21 spre 22 decembrie se anunţa una destul de 
liniştită, nu erau motive clare de îngrijorare, totuşi, starea de 
nesiguranţă plutea în aer.  
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VINERI, 22 DECEMBRIE 

Noapte de groază. Sărim pe soldaţi. 
Antitero şi „piesele” principale 

Gherţa, încă de la înstăpânirea nopţii , a simţit că ce va urma 
îi va supune la grele încercări, lucru împărtăşit în discuţiile cu 
Marian, îngrijorat şi el de împuţinarea manifestanţilor. Stingerea 
luminilor stradale la ordinul celor din Consiliu a creat un 
sentiment de teamă că lucrurile se vor petrece ca la Timişoara, că 
acest fapt este un semnal pentru deschiderea focului. 

– Trebuie musai să facem ceva! se îngrijoră Gherţa. 
– Voi ce ziceţi? se întoarse Marian cu faţa la grupul de 

cetăţeni din apropiere, erau câţiva dintre credincioşii din diferite 
culte. 

– Să tragem clopotele, să trezim populaţia! 
Nu se ştie cui se datora ceea ce a urmat, la scurt timp au 

început să bată clopotele şi să sune sirenele fabricilor, au început 
să iasă pe străzi salvările de la spital, să străbată cartierele 
oraşului, contribuind astfel, la trezirea populaţiei, şi asta tocmai 
când venise ordinul de la Comandamentul Judeţean să fie lichidaţi 
toţi manifestanţii câţi au rămas peste noapte să protesteze. 

– Cine o fi făcut aşa ceva? se întrebă cineva din mulţime, 
având o interpretare diferită cu privire la haosul creat în oraş. 

– Şi eu bănuiesc că toate astea sunt un semnal pentru a ne 
lichida! Îi veni altuia ideea luată ca din zbor din şovăiala celuilalt. 

– Îi bănuiesc pe cei de la Apărarea Civilă! 
– Hai acolo, să-i luăm la întrebări!  
Din mers s-a format un grup de oameni care au pornit spre 

sediul Apărării Civile. Doar doi dintre ei ştiau ce fac, ceilalţi 
alăturându-li -se la întâmplare, pentru că au observat că este rost 
de acţiune. Pe drum, s-a lămurit scopul acelui grup, fapt care a 
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dus, după o scurtă ezitare, la renunţarea în ultima clipă de către 
doi dintre ei. La ajungerea grupului în dreptul intrării, au dat nas 
în nas cu colonelul Filcaciu, care tocmai ieşea. Surpriza a fost 
mare şi iniţiatorului acţiunii i-a venit o idee. 

– Fiţi bun şi ajutaţi-ne să înţelegem! 
Filcaciu intuia scopul grupului şi se gândea că întâlnirea cu 

ei putea să dea de bănuit, aşa că, deveni dintr-odată amabil. 
– Vreţi să ştiţi de ce au fost activate sirenele!? Voi intra cu 

voi să discutăm! 
Într-unul dintre birouri l-au găsit pe maiorul Botin, exact 

omul cunoscut şi vizat de către liderul grupului. 
– Dumnealor doresc să ştie cine a dat ordin pentru pornirea 

alarmei generale! 
– Am răspuns la rugămintea unuia dintre manifestanţi 

primită prin telefon, improviză maiorul. 
– Despre cine este vorba? Întrebă neîncrezător, liderul 

grupului. 
– Îl cunoaştem cu toţii! Maltezu! reuşi să fie pe fază Botin, 

fiind sigur că eroul de la Sevilla era în afară de orice bănuială. Şi, 
întrebat fiind, ar fi dat un răspuns pe „ fază”, cum ar spune cineva 
orientat. 

Prezenţa lui Filcaciu a fost pentru Botin de bun augur, 
oamenii se temeau de colonel, dar îl şi acceptau pentru ceea ce 
reprezenta acesta. Într-un cuvânt, aveau nevoie de el, conştient 
sau nu.  

– S-a dorit aducerea în piaţă a mai multor oameni! 
completă Filcaciu. 

Surpriza a fost deplină şi, pentru ca cei doi ofiţeri să 
înţeleagă din ce pericol au scăpat, neîncrezător, liderul nu se putu 
abţine cu o ultimă remarcă. 

– Şi când mă gândesc cât de hotărâţi eram...! Puteam greşi 
cu privire la intenţiile unora! 

 
Hotărârea lui Marian, dar şi a sportivilor din piaţă, era 

luată. Cordonul de militari, fiind atât de aproape de manifestanţi, 
le-a dat idei referitor la cum vor acţiona când se va deschide 
focul. 
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– Sărim pe soldaţi şi le smulgem armele! spuse cu hotărâre 
Marian, având în privire o sclipire de hotărâre, dar şi teamă pentru 
ceea ce putea să urmeze. 

– Vai de cel care se împotriveşte! completă unul dintre 
sportivi, strângând pumnii ridicaţi. 

Când lumea din piaţă se rărise, Marian a văzut o maşină 
albastru-deschis că pleacă spre Podgoria-Vlaicu, apoi a aflat că a 
fost şi în Micălaca, pentru a mobiliza oamenii să se îndrepte spre 
piaţă. Pentru a crea condiţiile necesare reprimării pe ascuns a 
celor din piaţă, se ştia că s-a luat măsura stingerii luminilor din 
piaţă. Perfida măsură întărea părerea mulţimii , dar şi a armatei, că 
se intenţiona reprimarea sângeroasă a acesteia. Cu toate eforturile, 
în piaţă au rămas doar aproximativ 150 de oameni. În acel timp, 
cei din piaţă au spus rugăciuni, îngenunchiaţi la lumina 
lumânărilor aduse de Maltezu şi fotbalistul Mioc de la mănăstirea 
Gai. Soldaţii au primit ordin, după un timp, să înainteze pe 
flancuri, pentru a-i înconjura pe manifestanţi şi a-i lichida. 

– Cred că în jurul nostru se petrece ceva, ca o mişcare 
tactică, parcă se apropie de noi din mai multe părţi, nu-i poţi 
observa în întuneric! anunţă în şoaptă Firea celor din jurul său. 

– Nu par să fie militarii noştri, dar pot să spun că sunt 
îmbrăcaţi la fel! răspunse cineva de alături.  

– Aud şi eu paşi mărunţi care îi aduc mai aproape! întări 
părerea celuilalt, unul scund dar solid, îmbrăcat cu salopetă şi 
tropăind pentru a-şi încălzi picioarele.  

– Timişoara! Timişoara! încercă cineva din mulţime cu un 
glas îndoielnic să-i încurajeze. 

– Armata e cu noi! strigă încurajator cel cu salopetă. 
– Acum ori niciodată! întări Firea hotărârea sa, încurajându-

i, la rândul lui, pe manifestanţi. 
După ce Firea a constatat reîntoarcerea fiicei mai mari, 

studenta, din tentativa de vizitare a Timişoarei, care a eşuat din 
cauza barajelor instalate la intrările în oraş, se linişteşte că 
amândouă fete sunt alături de el, cu toate că îngrijorarea lui nu a 
dispărut cu totul. Dacă ar fi ştiut în ce zbucium era soţia lui, care 
imagina fel de fel de scenarii despre cele petrecute acolo, poate ar 
fi încercat să o anunţe cumva că totul este bine, că fetele sunt cu 
el. La un moment dat, Firea are o surpriză, greu de imaginat în 
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acele circumstanţe. A venit lângă el o persoană necunoscută, care 
i-a spus cu voce joasă: 

– Mâine dimineaţă la ora zece armata trece de partea 
populaţiei! spuse, adoptând privirea şi atitudinea omului care nu 
se simte vinovat de nimic, nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i 
miroase, cum spune vorba românului. 

– Ce te face pe dumneata să-mi spui mie treaba asta, de 
unde ştii acest lucru? Întrebarea lui Firea veni imediat şi parcă 
uşor nedumerită, în sinea lui a tresărit la gândul şocant că tot ceea 
ce se petrecea acolo făcea parte dintr-o piesă bine regizată şi că 
actorii principali îşi ştiu la perfecţie rolurile, doar rolul său era 
unul secundar, el trebuia să acţioneze spontan, ca unul aparţinând 
„prostimii” .  

– Nu voiam decât atât să vă spun! sublinie acesta, după 
care a plecat fără a mai fi văzut de cineva. Pe Firea îl urmăreau şi 
chiar îl admirau ambele tabere încă de la începerea manifestaţiei, 
pentru că a fost omul „cu ordinea” în rândul mulţimii, iar la 
trecerea lui se vocifera „Ăsta-i...!” , adică unul dintre organizatori. 

Părerea manifestanţilor privind numărul celor rămaşi în 
piaţă diferă de la om la om. Astfel, la scurt timp după miezul 
nopţii, maistrul Şargu, aruncând o privire spre grupul destul de 
firav de manifestanţi, constată subţierea acesteia până la cel mult 
100 de inşi. Toţi erau grupaţi în jurul tribunei improvizate, 
discutând pe un ton coborât, îi priveau pe vorbitori cu lumină în 
priviri. Aceşti manifestanţi făceau parte dintre cei care, în ochii 
majorităţii românilor, erau indivizi de care este bine să te fereşti, 
ei tulbură mereu situaţiile, sunt încăpăţânaţi, vor mai mult şi mai 
bine. Puţini constatau că cei care au rămas acolo, indiferent de 
unde proveneau şi ce erau ei, prin caracter şi perseverenţă au 
demonstrat că sunt oameni liberi, că nimic şi nimeni nu-i poate 
clinti, erau oameni care în viaţă se bazează pe curăţenia morală, 
adevăr şi dreptate, de aceea nu pot fi învinşi cu uşurinţă. Mulţi 
dintre ei au suferit pentru exprimarea liberă a nemulţumirilor 
personale sau ale familiei, motiv suficient pentru a fi arestaţi şi 
condamnaţi. Fără îndoială, de aceşti oameni, puţini la număr, dar 
providenţiali, avea nevoie populaţia Aradului în acele momente. 

În piaţă, tinerii manifestanţi, printre care Iani, Celia şi Dani, 
erau îngrijoraţi, văzând că armata a început să strângă rândurile, 
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se temeau că vor fi arestaţi sau, şi mai rău, chiar se va trage 
asupra lor. 

– Ce am văzut acolo m-a făcut să cred că ne-a venit 
sfârşitul! Armata nu mai părea de partea noastră! spuse aproape în 
şoaptă Celia, întorcându-se în biroul ei, de teamă că ceva a 
intervenit şi militarii s-au răzgândit în intenţiile lor. Omul care 
răspundea de spaţiul în care lucra fata, un fel de administrator, o 
privi cu teamă. 

– Eu zic să credem în ei, că, la fel ca noi, au aceleaşi 
îngrijorări! încercă omul să ducă discuţia pe un făgaş ce nu 
implica autorităţile de orice natură, cu atât mai puţin armata, 
temându-se din instinct de ele.  

Atunci s-a pus şi problema multiplicării textului Frontului 
de la Timişoara, precum şi a listei cu primul Comitet format în 
piaţă din rândul demonstranţilor.  

Folosindu-se de hârtia ce se găsea la locul ei de muncă, 
Celia, ajutată de cei doi colegi, a scris de mână acele texte. În 
timp ce lucrau de zor, orice zgomot care marca prezenţa 
manifestanţilor a dispărut subit. 

– Continuaţi lucrul! strigă Celia, ieşind val-vârtej pe uşă, 
îndreptându-se spre piaţă.  

Luminile erau stinse pe stâlpi, demonstranţii fiind percepuţi 
ca o masă cenuşie, fără a se face distincţia faţă de militari. Se opri 
şi, văzându-i pe câţiva cunoscuţi stând de vorbă cu voce scăzută 
la doar un pas de cordonul de militari, a înţeles că probabil frigul 
a mai domolit tumultul din stradă. Stăteau înghesuiţi unii în alţii 
şi îi ignorau pe militarii din preajma lor, dar era perfect adevărat 
că militarii se apropiaseră nepermis de mult de oamenii din piaţă 
şi s-a întrebat dacă numai ea observase acest fapt.  

 
Cei din piaţă, conştienţi de înaintarea militarilor, au luat o 

primă măsură, cea de a se răsfira pentru a ocupa un spaţiu mai 
larg, de a crea impresia că sunt mai mulţi. Dar, cu greu s-au 
desprins unii dintre ei de podiumul pentru vorbitori, aşa că 
măsura nu a avut niciun efect concret. Atunci, Marian a prins un 
soldat de braţ, strângându-l, însă l-a atenţionat să stea liniştit, că 
nu-i va face rău, iar dacă nu stă, îl doboară la pământ şi îi ia arma. 
Ofiţerul din apropiere observă că se întâmplă ceva şi întrebă. 
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– Ce faci? 
– Dacă se pune problema să fim încercuiţi şi atacaţi, îi 

smulg soldatului arma şi am să trag în cei care încearcă să ne 
lichideze, care pe care, nu se mai discută! spuse foarte hotărât 
Marian, privindu-l drept în ochi pe ofiţer. Sportivii au „atins” 
armele soldaţilor cu aceeaşi hotărâre, dar fără a fi ameninţători, 
astfel, mesajul devenise cât se poate de convingător. 

– Vă rugăm - continuă Marian - să retrageţi imediat soldaţii 
de pe spaţiile verzi, după care îi vom lăsa în pace! A fost ascultat, 
militarii retrăgându-şi flancurile şi mărind distanţa în faţă până la 
peste doi metri. Nu a trecut mult timp şi Nae, cu oamenii care i s-
au alăturat, a adus un cauciuc şi i-au dat foc. Un fapt semnificativ, 
după cum le-au cerut liderii, a fost că au turnat băuturile alcoolice 
peste foc pentru a-l întreţine, renunţând la ideea de a le consuma. 
Dani, convins de înrăutăţirea situaţiei, îşi îndreaptă atenţia spre 
demonstranţi, care, dacă reuşeau să rămână în piaţă până 
dimineaţa, bătălia era câştigată.  

– Aseară eram la Combinatul de Prelucrarea Lemnului 
unde au fost convocate unele „cadre de încredere” faţă de partid! 
spuse Dani, adresându-se lui Firea, dar ezită când a apărut lângă 
el un individ uşor diferit de cei din mulţime. 

– Bun şi? întrebă Firea scurt, trăgându-l spre el pe Dani. 
Observase individul, împărtăşind aceeaşi impresie. 

– Au primit ordin să pregătească „bâte” pentru a ne căsăpi 
dacă încercăm să pătrundem în Consiliu! 

– Este bine de ştiut...! spuse Firea, îngândurat la un posibil 
scenariu privind trecerea armatei de partea manifestanţilor. 

 
Situaţia de după miezul nopţii amplifica preocuparea celor 

de la Grupa Antitero şi nu se limita la misiunea primită încă de 
sâmbătă. Ei erau într-o mare dilemă. Se gândeau că, dacă nu 
părăsesc locul, vor trebui în cele din urmă să reprime 
manifestanţii, ceea ce părea un lucru nu tocmai pe dorinţa lor. 
Dialogurile dintre ei vizau găsirea unor soluţii de ieşire din criză, 
dar, ca de obicei, se fereau de a folosi cuvinte cu adresă precisă la 
cei din vechea conducere sau la şefii lor de pe scara ierarhică 
superioară. Şi, fără îndoială, era normal acest lucru, pentru că încă 
nu se ştia încotro bate vântul şi ei, ca şi armata, erau complet 
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dezinformaţi. Primiseră ordin ca în acel moment să se treacă la 
reţinerea „pieselor principale” . Pentru a salva situaţia, colonelul 
Şoimu raportează vreo 2000 în loc de 100-150 de manifestanţi. În 
momentul raportului, un civil, aflat în anturajul lui Mitea, i-a dat 
de gândit colonelului şi l-a determinat să fie circumspect. După 
puţin timp, bănuiala lui s-a confirmat, pentru că a fost rechemat la 
ordin şi i s-a reproşat că a minţit, că s-a descoperit adevărul. 

– Îţi cer să execuţi ordinul de dispersare şi reţinere a 
instigatorilor, pe cei care au rol de conducere! 

– Vă înţeleg, dar reţinerea unor persoane civile va duce în 
dimineaţa zilei la venirea în piaţă a şi mai multor oameni, de 
ordinul zecilor de mii ca să-i elibereze şi va ieşi un mare măcel! a 
argumentat dintr-o suflare colonelul, şocându-l pe Mitea. 

Atunci şi-a dat seama Secretarul CC al PCR că cei de la 
Antitero l-au dus de nas, nu au executat ordinele date. Ca urmare, 
Şoimu a fost ameninţat. 

– Te degradez până la soldat! a mai reuşit să urle Mitea 
încercând să impresioneze.  

Acesta a fost momentul când conducerea de partid din 
Consiliu a pierdut partida, iar pe colonelul Şoimu definitiv, pentru 
că nu a mai răspuns chemărilor adresate, fiind totuşi în 
dispozitivul din curte, ştiau şi subordonaţii despre acest lucru, dar 
numai aşa puteau trage de timp, fără a învenina şi mai mult 
situaţia. Şansele manifestanţilor au crescut exponenţial datorită 
„ trădării” lui Şoimu. 

Preocupările nopţii. Pregătirea lui Săcel 
pentru plecare spre Timişoara 

Frigul se instalase de-a binelea şi începea să alunge lumea, 
astfel că, puţin după miezul nopţii , Valer numără cel mult 150 de 
persoane în piaţă. În preajma acelei ore, militarii au primit ordin 
să servească masa şi să treacă la odihnă, astfel ca dimineaţa să fie 
în măsură de a reocupa dispozitivul. Cadrele au trecut la 
executarea ordinului, cazând trupa la Liceul Sanitar, clădire aflată 
în stânga Consiliului, unde au servit cu toţii o gustare rece. 
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Căpitanul continua să-şi facă „mea culpa” între timp, întrebându-
se obsesiv ce face familia sa, dacă este în siguranţă. Nu avea nicio 
informaţie despre ei. Apoi a început să-şi facă griji pentru soarta 
manifestanţilor, se întreba ce putea să se întâmple în cursul nopţii. 
Era foarte important ca în piaţă să rămână un număr suficient de 
oameni, să fie activi şi în permanenţă atenţi la orice mişcare 
suspectă a celor care ar fi primit ordin să-i înconjoare şi care ar fi 
fost dispuşi să-i anihileze. Apoi, i-a trecut prin minte cât de mult a 
apreciat gestul colonelului Şoimu. Fără acele încurajări, probabil 
că i-ar fi fost mai greu să reziste la stresul permanent care-l apăsa. 
Ştia că unul dintre cei mai periculoşi pioni care putea fi folosit 
pentru lichidarea manifestaţiei era de partea populaţiei şi, 
implicit, de partea sa. Cu toate că s-a mai liniştit, a considerat în 
acele momente, că cea mai bună odihnă era cea activă. S-a ridicat 
de pe salteaua pusă pe podea, unde a stat întins câtva timp, şi s-a 
înapoiat în piaţă, cu scopul de a urmări ce se petrece acolo. Dar, 
în primul rând, era hotărât să dejoace planul lui Bălan, pentru a-i 
păzi pe oameni de vreo acţiune prin surprindere. 

 
La un timp după miezul nopţii , Armata a IV-a Cluj, 

respectiv indicativul „Migdalul” , cere, prin colonelul Gureş, 
informaţii de la Horga, aflat la Grupa operativă. 

– Situaţia este liniştită! Nu sunt motive de îngrijorare! 
răspunse maiorul cu o voce uşor răguşită. Tocmai terminase 
ultimul pachet de ţigări, iar cafeaua avută la discreţie nu-i mai 
folosea la nimic. Era foarte obosit, după mai mult de 24 de ore pe 
„baricade” şi ştia că nu se întrezărea odihna mult dorită. 

– Te rog, detaliază misiunile şi creionează modul de 
acţiune! ceru colonelul. 

– Militarii  au continuat misiunile primite cu o zi înainte! Iar 
subunităţile „speciale”, în colaborare cu armata şi elemente de la 
Gărzi, la ordin, au misiunea de a reprima demonstranţii! încheie 
Horga, fără a detalia, considerând că nu poate fi tratat ca la un 
examen de tactică din Academie, doar ştiau cu toţii ce misiuni 
primiseră unităţile şi ce însemna acest lucru.  

– Cei de la Interne...? veni întrebarea formulată aşa, în 
general, şi cu jumătate de gură. 
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– Parte din cei de acolo au şi alte misiuni, dar pe 
coordonate diferite şi necunoscute nouă, celorlalte structuri! 
răspunse Horga, ştiind că unele cadre de la Inspectorat erau 
absenţi chiar de la începutul mişcărilor populaţiei.  

– Probabil nu se ştie mare lucru despre ei...! Îţi mulţumesc! 
Ne mai auzim! încheie Gureş, fără a se abţine de la acel 
comentariu ce lăsa loc unor îndoieli. 

 
Horga închise şi plecă la Biroul Pregătirii de Luptă, unde îi 

plăcea să se retragă, fiind în elementul lui. Ceru harta cu 
dispunerea subunităţilor pe obiective şi rememoră detaliile, pentru 
a vedea dacă au apărut schimbări. 

Între timp, Grupa primeşte o informaţie de la fostul şef al 
Casei Armatei, un ofiţer aflat în rezervă. 

– La Casa de oaspeţi a Securităţii de pe strada Tudor 
Vladimirescu 13 l-am văzut pe colonelul Filcaciu, Şeful Mili ţiei, 
era împreună cu colonelul Scăianu, Şef al Inspectoratului de 
Interne judeţean, însoţiţi şi protejaţi de un individ înarmat cu 
pistol-mitralieră cu „ ţeavă scurtă” ...!  

– Bine, bine, vă mulţumim! i-o tăie ofiţerul de la Cetate, 
grăbindu-se să răspundă la alt apel. Şi în cele din urmă, se gândi 
acesta în treacăt, despre mişcările deloc ascunse ale celor trei se 
ştia la toate nivelurile, fără a se ascunde acest lucru. 

Locuitorii din zona respectivă au observat mişcările celor 
de la „13” , unii, în acele momente, încercând să anunţe Cetatea, 
constatând şi comportamentul degajat al acestora, fără a fi 
deranjaţi de prezenţa locuitorilor din zonă. Oamenii, curioşi, aflaţi 
pe la geamuri, fără a se mai ascunde după draperii, priveau 
întrebându-se ce „ învârteli” mai fac miliţienii şi securiştii, dar, 
inexplicabil, neavând de această dată nici cea mai mică 
îngrijorare. 

– Ce uşor pot să ne prostească! spuse cineva mai bănuitor 
de pe trotuarul opus către o cunoștință aflată la geam. 

– Probabil că nu au nimic de ascuns, din moment ce nu se 
feresc de noi! spuse celălalt, cu o naivitate greu de crezut, fără să 
înţeleagă că în faţa lor erau profesionişti ai unor servicii speciale, 
care nu aveau nimic de a face cu preceptele creştineşti. 
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– Exact asta spuneam! răspunse ironic cel de pe trotuar, 
neînţelegând cât de naiv putea fi celălalt. Pentru că tocmai acesta 
era scopul urmărit, se gândi cu amărăciune, să-ţi câştige 
încrederea pentru ca ei să acţioneze nestingheriţi împotriva ta. Şi 
plecă fără a mai spune ceva. 

 
Era de aşteptat ca aceleaşi preocupări obscure să anime 

subunitatea lui Şoimu. Trecuse cu puţin de ora 01:00 şi în piaţă 
numărul acela redus de manifestanţi îi dădea frisoane colonelului 
de la Antitero. Păstra pentru el acele gânduri şi era îngrijorat 
pentru familia lui, se temea că în scurt timp piaţa se va goli, iar 
speranţele tuturor vor ajunge doar amintiri. De la prezentarea în 
Consiliu a fost în permanenţă concentrat la misiunea primită, 
comportându-se profesional cu subordonaţii, dar, deşi îngăduitor 
cu aceştia, era încruntat, parcă preocupat de ceva. Pentru prima 
oară de când începuse misiunea, unul dintre ofiţeri, pe nume Abil, 
a reuşit în cele mai tensionate momente să-l facă să zâmbească, 
spunând cu mult curaj: „Domnule colonel, dacă pleacă şi ăştia de 
aicea, câţi au mai rămas în piaţă, va trebui să mergem noi în locul 
lor şi să strigăm” . Deşi zâmbetul avea o undă de amărăciune, iar 
Şoimu a înţeles că ofiţerul voia să imprime cuvintelor sale sensul 
de glumă, l-a uşurat sufleteşte. 

Detaşamentului de la Ineu i s-a reînnoit ordinul de a 
executa şi în cursul zilei de 22 paza Consiliului pe laturile dinspre 
Banca Naţională şi CEC, şi în partea opusă, pe străzile din zona 
Tribunalului.  

În cazarma Cetate, preocuparea celor din conducerea 
unităţii şi a Grupei operative era îndreptată spre principalul punct 
fierbinte al oraşului. Acolo, acţiunile erau de natură să creeze 
permanent o anumită tensiune, aşa că frigul de afară nu putea fi 
simţit de nici una din părţile aflate faţă în faţă. Maiorul Horga, 
aflat în biroul Secretarului Comitetului de partid unde funcţiona 
Grupa operativă, avea, ca până atunci, o noapte destul de 
încărcată. Telefoanele sunau în permanenţă, eşalonul superior 
cerea informaţii despre relaţia manifestanţi-armată. 

În acelaşi context, Săcel aflat în biroul Comandantului, 
avându-l alături pe hâtrul căpitan Păulian, se confrunta cu o serie 
de probleme vizând cunoaşterea şi raportarea situaţiei, dar şi cu 
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unele probleme privitoare la forţele şi mijloacele aflate în 
dispozitiv sau care urmau să se înapoieze din diferite misiuni. În 
intervalul cuprins între ora 01:00 până după ora 02:00, maiorul 
are în vedere aflarea informaţiilor despre coloana care abia se 
„ târăşte” , venind de la Timişoara. Era vorba despre coloana 
condusă de Comandantul unităţii Cetate, care se înapoia în 
garnizoană din municipiul de pe Bega. Modalitatea, deja 
cunoscută dintr-o altă împrejurare, era menţinerea legăturii 
telefonice, de data aceasta cu posturile de miliţie din aproape în 
aproape, pe măsura progresiunii coloanei. Intenţia maiorului era 
să plece în întâmpinarea coloanei, cu scopul de a le oferi ajutorul 
probabil necesar în privinţa asigurării tehnice, dar şi pentru alte 
situaţii. Ceruse aprobarea de la maiorul Bălan în acest sens şi 
intenţiona să facă deplasarea cu un autoatelier, însoţit de câţiva 
maiştrii -militari şi mecanici auto. Horga, la cererea 
Comandantului Armatei, raportează evoluţia coloanei lui Murad, 
dar şi situaţia de la Consiliu. În mod obişnuit, Săcel, având în 
atenţie protecţia militarilor, îşi lua măsuri exagerate de siguranţă 
la plecarea în orice misiune, motiv pentru care era poreclit 
„meticulosul” , de către Horga, dar de data aceasta în 
subconştientul său ceva îi spunea că nu este un pericol real în 
acea misiune. Ca urmare, nu a luat cu el niciun militar înarmat, 
bazându-se doar pe pistolul din dotare şi armele maiştrilor 
militari, pentru autoapărare. 

De cine depinde soarta manifestanţilor 

A venit clipa când Vlasiu, privind îngrijorat grupul de 
manifestanţi, constată cum, într-un timp destul de scurt, din cei 
câteva zeci de mii aflaţi în piaţă, au rămas câteva sute. Îşi dădea 
seama că în aceste condiţii, numai măsurile energice puteau salva 
situaţia. Era oarecum liniştit de faptul că cei mai mulţi dintre cei 
rămaşi erau tineri şi aceştia erau mai rezistenţi, nu îi dărâma o 
noapte nedormită. Planul său miza pe aspectul psihologic, trebuia 
să trezească permanent interesul tinerilor printr-un program de 
noapte diversificat, să-i facă să se simtă importanţi, să nu 
perceapă real scurgerea timpului, să fie curioşi de tot ce se petrece 
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acolo, cu ei şi pentru ei. De pe podiumul din schele, ridicat în 
după amiaza zilei, Vlasiu, deşi obosit până la epuizare, a făcut tot 
ce-i stătea cu putinţă.  

– Prin lozinci, prin cântece şi colinde vom reuşi să-i ţinem 
treji! încercă Vlasiu să-l convingă pe un tânăr învăţător venit din 
Vinga şi, mai ales să-l îndemne să-şi folosească experienţa de 
pedagog în acest scop. Acesta, bucuros că îşi poate dovedi 
talentul în faţa liderului pe care-l stima profund, se avântă în 
acţiune, încrezător în rezultatele ce urma să le obţină. S-au strigat 
lozinci pentru ţară, dar mai ales antităbăciste, „Trăiască, trăiască 
Moldova, Ardealul şi Ţara Românească!” , „Jos Tăbăcescu, Jos 
cizmarul, Jos dictatorul!” , „Să ne aducă Moş Crăciun, un 
conducător mai bun!” . S-au cântat colinde de Crăciun şi de Anul 
Nou. Oboseala celor din piaţă era vizibilă, după o zi plină şi grea, 
pe când a militarilor nu părea să se vadă şi acest lucru se datora 
faptului că exista pentru ei un program organizat, incluzând şi ore 
de odihnă. Apoi, la un moment dat, din poziţia culcat pe asfaltul 
îngheţat şi cu arma îndreptată mereu spre manifestanţi, militarii 
au trecut la o poziţie mai comodă, în picioare, cu puşca pe umăr 
sau la piept, ceea ce a contribuit la o oarecare relaxare a acestora, 
benefică tuturor. 

În toiul acţiunii, câţiva demonstranţi constată repetarea 
acelei mişcări, aproape insesizabile, a militarilor din dispozitivul 
de apărare şi îl anunţă pe Vlasiu. Aceştia se apropiau încet de 
demonstranţi şi, drept consecinţă, liderul se consideră îndreptăţit 
să ceară reprezentantului armatei respectarea înţelegerii avute 
iniţial. 

A luat legătura cu maiorul Bălan, despre care afirmase de la 
bun început că era trimis special la Arad cu scopul de a reprima 
revoluţia. Discuţia s-a desfăşurat sub impulsul nervilor din partea 
lui Bălan, în schimb Vlasiu a rămas fidel tonului împăciuitor, ca 
în toate situaţiile. Ştia că numai aşa putea evita ceea ce s-a 
petrecut la Timişoara. 

– Domnule, vă rog foarte mult, întrucât noi ne respectăm 
angajamentul, nu suntem violenţi, nu am atacat şi nici nu vom 
ataca vreun soldat, să vă respectaţi şi dumneavoastră 
angajamentul pe care l-aţi luat în cursul zilei! Să vă respectaţi 
poziţia iniţială, ca să nu intrăm în conflict! 
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– Marş din faţa mea, că te împuşc! Eu am depus jurământul 
pe steagul cu stemă! ameninţă Bălan, plin de furie. 

Vlasiu şi-a dat seama că cea mai bună soluţie în acea 
noapte grea era să se ajungă la înţelegere cu cei de care depindea 
soarta celor din piaţă. Pentru a nu furniza un motiv în plus lui 
Bălan de a ordona deschiderea focului, Vlasiu se îndepărtează de 
acesta, apropiindu-se de manifestanţi şi le cere să schimbe 
drapelul cu unul cu stemă. 

Scopul grupului de manifestanţi era din acel moment să nu 
se deschidă foc de armă spre ei. Tot timpul s-a strigat cu 
insistenţă „Armata e cu noi!” , iar speranţele lui Vlasiu au 
renăscut, odată cu o amintire ce i-a venit în minte şi i-a fost 
aproape de suflet. Este vorba despre începutul zilei anterioare, 
când, la solicitarea sa adresată unui ofiţer de a se ridica ţevile 
mitralierelor de la TAB-uri în sus, să nu mai fie îndreptate spre 
manifestanţi, acesta a dat ordinul aşteptat.  

– I-am respectat şi ne-au respectat! spuse cu entuziasmul 
său caracteristic Vlasiu către cei din apropiere. 

N-a durat mult şi s-a pus în aplicare, de către cei de la 
armată, solicitarea lui Vlasiu privind retragerea dispozitivului 
militarilor pe vechea linie. 

– Să vină în prima linie tinerii sportivi! ceru insistent liderul, 
având în minte un plan împotriva încercărilor de destabilizare a 
situaţiei. Considera că aceştia erau oameni puternici, care se vor 
descurca în faţa provocatorilor, prevenind orice incident care putea 
să justifice o implicare a armatei şi nu s-a înşelat. 

– Au sosit şi boxerii! anunţă unul dintre apropiaţii liderului. 
– Pune-i pe flancuri! 
Orele solicitante petrecute de Vlasiu în mijlocul 

manifestanţilor şi lipsa hranei, doar pâinea şi cafeaua i-au fost 
aduse uneori, l-au pus în situaţia de a-şi dori o clipă de răgaz. Se 
gândea în acele momente la Timişoara, că acolo, deşi în data de 
20 decembrie oraşul a fost declarat liber, cu toate acestea, 
tensiunile continuau să planeze în relaţiile cu instituţiile statului, 
care nu abandonaseră în totalitate puterea, situaţia era încă 
incertă. Nimeni altul în locul lui nu ar fi fost mai puţin îngrijorat, 
mai ales că în partea opusă intereselor manifestanţilor se găseau 
oamenii regimului.  
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Deşi Bălan avea acea atitudine mai mult decât ostilă, 
Vlasiu miza mult pe neputinţa acestuia, având în vedere poziţia 
favorabilă a multor cadre militare arădene faţă de manifestanţi, 
care puteau refuza punerea în practică a ordinelor mârşave. Şi 
chiar le-au refuzat. Liderul nu avea cunoștință în acele momente, 
despre atitudinea fermă a cadrelor militare din judeţ privind 
ordinele primite pentru reprimare, refuzul hotărât al acestora de a 
le executa, punându-şi în pericol libertatea şi chiar viaţa. 

 
Căpitanul Valer privea scena din faţa Consiliului, cu 

speranţa în suflet că DUMNEZEU, pe care l-a rugat în gând, le va 
da puteri să rămână acolo neclintiţi, să nu părăsească piaţa. 
Oamenii au rămas în continuare în frig. Hrana lor în acea noapte a 
fost ceaiul cald pe care l-au împărţit cu militarii TR ai lui Iconaru 
şi au rămas pe poziţii. 

Ruga fierbinte a căpitanului a fost ascultată, nimic nu putea 
să fie mai frumos de atât. 

Valer nu mai contenea cu plimbările prin faţa cordonului de 
militari ai Lipovei, când a văzut un grup de ofiţeri de la armată şi 
pompieri ieşind din Consiliu, erau neliniştiţi şi grăbiţi. După 
câţiva paşi se opresc şi, din câteva cuvinte, îi explică ofiţerului 
care era cauza agitaţiei lor. 

– Am primit ordin de la Mitea şi Rastan, secondaţi de 
colonelul Scăianu, să atacăm demonstranţii cu baionetele, să-i 
împungem, să-i aruncăm în camioane, iar după acţiune să dispară 
orice urmă, pompierii să spele piaţa! 

– Şi ce-i de făcut? Doar atât îndrăzni Valer să întrebe, cu 
gândul că ofiţerii vor hotărî în mod raţional. Nimeni nu se strădui 
să dea un răspuns, în sinea fiecăruia, în mod tacit, hotărârea era 
luată. 

Ca o încurajare, se vehicula informaţia că un grup de 
oameni veniţi din Timişoara, dinspre Aradul Nou, vor fraterniza 
cu arădenii, chiar acolo, în piaţă. Militarii au nădăjduit că acest 
fapt îi va descuraja pe cei din Consiliu să mai insiste cu 
reprimarea. 

 
În dispozitivul de apărare a Consiliului, la acea oră, se 

continua paza cu militarii TR Radna, subordonaţi Şefului de Stat 
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Major Iconaru, oamenii lui Valer, geniştii din Gai, avându-l în 
frunte pe Aristică, şi cei de la Compania de Pompieri, comandaţi 
de Proca, iar înapoia clădirii era Divizionul de artilerie de sub 
comanda lui Caraion.  

În interiorul clădirii, după cum ştim, era subunitatea de 
luptă antiteroristă, sub comanda colonelului Şoimu. Acolo, pe 
timpul primirii misiunii infame, cea mai vehementă atitudine a 
avut-o maiorul Iconaru, care nu a acceptat ca cineva să se atingă 
de demonstranţi. Despre poziţia lui Aristică toţi aveau cunoștință 
de ceva timp. Ca urmare, şi de data aceasta, deşi primise ordin la 
fel ca ceilalţi să treacă la dispersarea celor rămaşi în piaţă, acesta 
şi-a spus părerea. 

– Nu admit agresiunea de orice natură aplicată celor din 
piaţă! Şi argumentul meu este că niciun demonstrant nu a avut 
atitudine ostilă! Aş mai adăuga faptul că misiunea noastră este 
tocmai să nu permitem intrarea în Consiliu! De fapt, ei au 
respectat acest lucru! spuse plin de convingere Aristică. Ştia că 
mai are ceva de spus, dar s-a blocat la gândul că poate ar vrea 
cineva să-l completeze sau chiar să-i dea dreptate. Dar primi o 
replică la care nu s-a aşteptat. 

– Şi dacă mulţimea te va agresa? Ce faci, cum îi aperi pe 
militari? La care căpitanul, fiind sigur că mulţimea nu va face aşa 
ceva, se ridică în picioare pentru a-l înfrunta pe interlocutorul său, 
şi răspunse numai la ceea ce credea că este important. 

– Eu sunt dispus să stau de pază oricât este nevoie! Atâta 
timp cât sunt paşnici! 

Părea că, în principiu, cei din clădire nu aveau obiecţii la 
adresa lui, dar totuşi l-au ameninţat. 

– Să ştii că, dacă se întâmplă ceva peste noapte, să nu crezi 
că vei scăpa de răspundere! 

Pompierii erau în mod tacit de acord cu poziţia militarilor, 
vociferau alături de ei, oricum nu ei ar fi acţionat primii, dar nu se 
ştie cum s-ar fi conturat lucrurile, era posibil în orice moment ca ele 
să ia o întorsătură imprevizibilă, implicându-i în primele rânduri. 

Comandantul Antitero Şoimu a primit la rândul său, ordinul 
verbal de împrăştiere a demonstranţilor cu gaze lacrimogene şi de 
reţinere a organizatorilor. Spre deosebire de ceilalţi, nu s-a opus 
direct, dar tăcerea lui mocnită a avut acelaşi înţeles. 
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În zona Consiliului s-au luat din nou măsuri organizatorice 
pentru restructurarea dispozitivului şi pentru a evita greşelile datorate 
oboselii militarilor, o parte dintre aceştia au fost trimişi la odihnă. 

În acest context, plutoanele 2 şi 3 terişti, a unităţii Cetate, 
sunt readuse din cazarmă, după o odihnă binemeritată, şi trec la 
dispozitivul de pază, pe latura dinspre parc a Consiliului, 
înlocuind divizionul lui Caraion. 

 
– Coloana lui Murad tocmai trece prin localitatea 

Orţişoara! îi informează plutonierul Bălai, aflat la Poşta Mare, pe 
maiorii Horga şi Săcel. 

– Murad a ieşit din Orţişoara! raportează un miliţian aflat 
pe traseu şi care era în temă cu rolul Şefilor de Post în privinţa 
monitorizării coloanei. 

 
Grupa Operativă este apelată de maiorul Greucea, 

Comandantul Centrului Militar Judeţean, care cere detalii despre 
efectivele şi dispozitivul de luptă a militarilor de la Lipova. 
Interesul manifestat pentru oamenii lui Iconaru de către o 
structură subordonată organelor de partid se explica, în primul 
rând, din dorinţa de a se obţine informaţii privind efectivele şi 
dispunerea lor, în scopul obţinerii controlului total. Şi în cadrul 
subunităţilor de Gărzi patriotice se produc mişcări de efective în 
acea noapte. Plutoanele de gărzi de la „Vagoane” şi, respectiv, 
„Strungul” sunt retrase din dispozitivul de pază a obiectivelor şi 
înlocuite cu altele. Problema care era considerată foarte delicată, 
şi nu se rezolva deloc, viza distribuirea armamentului şi a 
muniţiei fără aprobările legale. Cazul prezenta toate elementele 
pentru a fi considerat ca o neregulă gravă, deschizând calea 
pentru viitoare posibile încălcări. 

 
Teriştii care au înlocuit artileriştii lui Caraion aveau o bună 

vizibilitate către malul Mureşului, pomii erau desfrunziţi şi destul 
de firavi, lăsând lumina lunii să pătrundă. Nu se vedea nicio 
mişcare până la digul râului şi câţiva s-au consultat cu camarazii 
vecini, ajungând la concluzia că în plopii de pe mal, cărora li se 
vedeau doar vârfurile, nu puteau fi lunetişti. Teriştii îşi alegeau 
locurile de observare şi tragere direct pe pământ sau pe asfaltul 
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rece, cuibărindu-se în mantalele subţiate de atâta folosinţă şi 
dorindu-şi să treacă fără probleme peste acea noapte. Din instinct, 
fiecare verifica asigurarea armei, pentru a nu aţipi cu ea 
neasigurată, erau îngrijoraţi să nu trăiască vreun coşmar şi să 
declanşeze focul de armă. Teristul Straky primeşte ordin să iasă 
din dispozitiv şi să preia paza muniţiei aflate în Liceul Sanitar, 
urmând să fie schimbat după opt ore, timp în care nu avea voie să 
doarmă, fiind în regim de santinelă. Nu i-a displăcut deloc, cel 
puţin avea parte de căldură, spre deosebire de ceea ce simţise pe 
asfaltul de lângă monumentul din parc. 

Plecarea lui Săcel 

A sosit ora 03:00, momentul plecării lui Săcel în 
întâmpinarea coloanei dinspre Timişoara. Acesta a părăsit 
cazarma cu un autoatelier condus de maistrul militar Taler, având 
cu el câţiva specialişti pe linie tehnică. Şoseaua era într-o beznă 
totală, datorită, mai ales, cerului fără stele, se pregătea de ploaie, 
părea că pluteşte pe şosea un abur uşor, ca o ceaţă, crea impresia 
că treci printr-un tunel. Era un motiv suficient să se deplaseze cu 
viteză redusă, ceea ce au şi făcut. Au întâlnit coloana dincolo de 
Vinga. Imediat au observat o anumită vigilenţă, ce putea fi 
descifrată doar de cunoscători, turelele se răsuceau când la 
dreapta când spre stânga, iar mitralierele descriau mişcări în sus şi 
în jos, după cum ochitorul privea prin lunetă pentru a descoperi 
vreo ţintă. 

– Vine un autovehicul militar! strigă şoferul TAB-ului în 
care se afla Murad. Mitraliorul se grăbi să-şi focalizeze privirea de-
a lungul şoselei, strigând şi el cât îl ţineau puterile pentru a fi auzit. 

– Îl văăăd! Trag? Nimeni nu-i răspunse, în schimb Murad, 
care aţipise o clipă şi nu a auzit primul strigăt, la cel al 
mitraliorului s-a trezit buimac, fapt apreciat de ocupanţii 
autoblindatei pentru că auziseră ordinul Comandantului de a se 
deschide focul în cazul întâlnirii cu inamicul, despre care se 
primiseră informaţii că acţiona în zona frontierei de vest. 

– Bine că au trecut de noi! strigă uşurat şoferul, bucuros că 
lucrurile nu s-au complicat, privind spre Murad care se trezise. 
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– Era de al nostru? încercă să o scalde Comandantul jenat. 
– L-am recunoscut, era Taler cu autoatelierul, a fost trimis 

să ne ajute! strigă încă odată şoferul, sperând că nu va mai trebui 
să facă acel efort. Apoi, se renunţă la orice dialog, se auzeau doar 
motoarele urlând, cu zgomotul acela de motociclete turate 
simultan la maxim. Probabil, se gândi şoferul, ar fi dat ordin să se 
deschidă focul asupra autoatelierului şi cu o grimasă scutură din 
cap, cuprins de fiori. 

 
Săcel, văzând că nu sunt probleme tehnice în cadrul 

coloanei, nu rămăsese niciuna în pană, a hotărât revenirea în 
unitate şi s-a întors trecând în faţa acesteia până aproape de Arad. 
În acest timp, atmosfera a devenit mai senină, norii s-au ridicat şi 
o lumină crepusculară învăluia cerul spre sudul şoselei şi părea 
că, din când în când, palide străfulgerări sfâşie orizontul. 

– Nu cumva se trage la Timişoara? se întrebă îngrijorat 
unul dintre maiştrii -militari aflaţi în cabină. Nimeni nu a răspuns, 
toţi gândindu-se cu tristeţe, la cele întâmplate duminica trecută 
acolo. 

Începea să se crape de ziuă, se vedea şoseaua ca-n palmă, 
copacii îşi proiectau umbrele pe solul cenuşiu. Oamenii din 
camioane simțeau că pică de somn, cei din TAB-uri dormeau 
duşi, era cald înăuntrul blindajului, iar din legănare nu aveau cum 
să se trezească. Timpul necesar deplasării coloanei a fost mai 
mult decât lung, dar explicaţia putea fi doar una. Murad dorea să 
păstreze coeziunea coloanei, asta fiind condiţia necesară a 
acţiunilor închegate a unităţii sale în cazul atacului din orice 
direcţie, fracţionarea era cea mai nedorită situaţie. Să nu uităm că, 
la plecarea din Timişoara, ordinul Şefului Pregătirii de Luptă a 
diviziei din Oradea, care i-a cutremurat pe toţi, era expres trecerea 
la apărare pe frontiera de vest a ţării. Comentariile erau de prisos, 
nu le venea să creadă că îi aştepta o misiune atât de riscantă, în 
situaţia când abia atunci putea fi vorba de aşa zisul „botez al 
focului” pentru recruţii unităţii  şi ştiau cu toţii ce riscuri enorme 
însemna aceasta. 

 
Cei aflaţi în piaţa Consiliului nu bănuiau nimic despre 

venirea militarilor care au acţionat în Calea Girocului, această 
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ştire ar fi dus la amplificarea îngrijorărilor, alături de descurajanta 
constatare a diminuării efectivelor din piaţă. 

– S-a diminuat mult numărul manifestanţilor, probabil mai 
sunt vreo 200 de oameni! spuse căpitanul Fâcea, Şeful de cadre, 
aprecierea lui având un caracter subiectiv şi diferit de al altora. 

– După mine şi activitatea lor a devenit mai slabă! aprecie, 
la rândul său, Comandantul Plutonului transmisiuni de la 
Compania Stat Major. 

– Am şi o veste bună! Rândurile oamenilor se îngroaşă prin 
afluirea altora din cartiere! raportă Fâcea Grupei de coordonare în 
raportul său, reamintind şi de incidentul dintre Bălan şi Vlasiu, 
care s-a soldat cu înlocuirea drapelelor fără stemă. 

Ameninţările lui Bălan nu au dat rezultate numai pentru că 
Vlasiu a vrut să evite conflictele cu armata, care, de altfel, a fost 
de la început alături de populaţia Aradului. 

– L-am lăsat să câştige o parte a „ luptei” ...! se adresă 
Vlasiu unuia dintre cei apropiaţi lui. 

– Altfel ne dădea de furcă! răspunse interlocutorul, 
mulţumit că s-a obţinut calmarea spiritelor. 

– Dar vom „câştiga războiul”! î ncheie Vlasiu, parafrazând 
cuvintele unui mare strateg militar chinez. 

– Lozincile strigate le dau curaj...! îşi spuse cineva, 
mulţumit, părerea.  

 
Maiorul Săcel continua deplasarea în capul coloanei lui 

Murad şi în jurul orei 04:00, privind ceasul, constată trecerea prin 
comuna Şagu. 

Grupa de coordonare a fost anunţată de ora trecerii coloanei 
de către un profesor din comună, prin telefonul din Consiliul 
Popular. Pentru această anunţare, miliţianul din comună îl rugase 
pe profesor pentru că el era ocupat cu monitorizarea trecerii 
coloanei din ordinul şefilor din Arad. 

Cu scopul de a preveni orice neînţelegere, la apropierea 
coloanei de intrarea în Arad, Săcel, după trecerea peste calea 
ferată, măreşte viteza şi ajunge în cazarmă la timp pentru 
anunţarea militarilor din dispozitivul de apărare, pentru evitarea 
deschiderii focului. A avut şi timpul necesar de a elibera platoul 
de adunare pentru parcarea tehnicii sosite. 
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După câteva minute, coloana condusă de Comandantul 
unităţii intră în cazarmă. Revăzând cu ochii minţii o scenă 
asemănătoare din trecut, maiorul rămâne ca şi atunci, demult, 
impresionat de impetuozitatea cu care înainta fiecare blindat şi 
camion, ridicând în urma sa frunzele ruginii ale plopilor, 
deplasându-se într-o perfectă ordine. Ordinea aceea te ducea cu 
gândul la o comandă unică, dar şi la un unic executant, un singur 
şofer, de parcă tot puhoiul acela tehnic era o singură fiinţă. Atunci 
a înţeles că absolut toţi cei aflaţi în coloană erau ca un organism 
viu, toţi îşi iubeau meseria, dar preferau să nu fie chemaţi pe 
frontieră, deocamdată se bucurau din inimă de sosirea acasă, la 
„ familia lor lărgită.” 

Săcel nu avea cum să nu-şi aducă aminte de singurele trei 
TAB-uri venite în regiment la Timişoara, atunci, în 1973, de la 
Zalău, şi preluate la Compania sa, cu care a instruit câte 200 de 
militari, toţi ochitorii pentru mitraliere, mecanicii conductori şi 
gradaţii regimentului timp de trei cicluri, până la dotarea unităţii 
cu transportoare la nivelul necesarului. S-a mândrit cu ele, iar 
prezenţa lor a marcat cel mai important capitol din viaţa sa. De 
atunci, le-a iubit ca pe ochii din cap, le cunoştea în cele mai mici 
detalii şi le privea cu drag.  

Acurateţea unui stat-majorist. 
Valer, liderii şi agitatorii 

Săcel reveni cu gândurile la realitatea apropiată, grăbindu-
se să încheie activitatea de pe platoul unităţii pentru eliberarea de 
orice grijă a efectivelor sosite, gândindu-se să le acorde timp mai 
mult pentru odihnă. 

Începând cu ora 04:30, la Grupă, zbârnâitul telefoanelor nu 
mai contenea, toate eşaloanele interesându-se despre modificările 
survenite în situaţia de efective şi tehnică de luptă. Maiorul Horga 
era conştient de importanţa comunicării exacte a situaţiei, pentru 
a nu aluneca în capcana unei erori prin omisiune, apoi eşaloanele 
superioare să ceară, la un moment dat, efective pentru vreo nouă 
misiune, efective care de fapt nu existau. Acest lucru l-a finalizat 
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cu acurateţea ofiţerului de stat major cu experienţă, colaborând cu 
alţi colegi şi cu Comandantul, imediat după sosirea acestuia în 
unitate. Abia după discuţia scurtă cu acesta, ca o ultimă ajustare a 
informaţiilor referitoare la reîntregirea regimentului, Horga dă 
curs cererii tuturor celor interesaţi, comunicând schimbările din 
compunerea unităţii. 

– Numărul total de militari reveniţi se ridică la 372, din 
care 50 cadre, iar tehnică militară în număr de 4 TAB-uri, 10 
autocamioane şi 4 autospeciale! prezentă, succint, situaţia către 
Divizie. 

 
Avalanşa telefoanelor era temperată de existenţa unui 

singur aparat în biroul Secretarului de partid, unde se afla Horga 
cu Grupa operativă, din acest motiv parte a cererilor era preluată 
de Săcel şi căpitanul Păulian, în biroul Comandantului. Cu puţin 
după ora 05:00, divizia de la Oradea, prin maiorul Surdu, 
contrainformatorul, şi un locotenent major, Instructor cu 
propaganda, iar după această oră, un colonel de la „Migdalul” 
Cluj Napoca, cer situaţia de efective şi, eventual, modificările 
privitoare la structura iniţială de bază a subunităţilor regimentului. 

Ambilor apelanţi li se răspunde că toate efectivele şi 
tehnica de luptă care a acţionat la Timişoara au sosit în cazarmă, 
cu excepţia unui TAB rămas pentru reparaţii la Regimentul 
Mecanizat din Fratelia. 

 
Aceeaşi oră marchează deşteptarea efectivelor subordonate 

căpitanului Valer, aflate în clădirea Liceului Sanitar. De această 
dată anunţarea trezirii trupei de către gradaţi a fost străbătută de o 
undă de blândeţe. Poate, ca urmare a faptului că toţi deveniseră 
mai conştienţi de importanţa fiecărui militar, până la cel mai mic 
în grad, dar mai mult de valoarea acelei fiinţe, care, în cele mai 
neprevăzute clipe, putea să-şi piardă viaţa. Valer a sărit în 
picioare, iar primul său gând a fost să se convingă de prezenţa 
manifestanţilor. În piaţă, în jurul podiumului, de parcă acela ar fi 
fost nucleul vieţii fiecăruia, erau adunaţi în special tineri, alături 
de oameni de toate vârstele. Pe tribună nu era nimeni, liderii erau 
în mijlocul mulţimii şi toţi îi priveau ca pe „ taţii lor adoptivi”, 
care îi călăuziseră, cu atâta dăruire, şi care le-au întărit moralul în 
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toate clipele în care credinţa în libertatea ce va să vină se clătina. 
Ziua era deosebit de frumoasă, altfel decât se aşteptau de la o zi 
de iarnă, iar salvarea lor venise din faptul că spre centrul oraşului, 
încet, se apropiau oameni, nu mulţi, dar suficienţi ca asta să aducă 
noi speranţe. 

 
Cu aceeaşi portavoce luată de la Caravana 

Cinematografică, către dimineaţă Nae a dat o raită prin câteva 
cartiere, chemând cetăţenii în centrul oraşului. A acţionat şi în 
gări cu acelaşi scop, aşteptând şi chemând navetiştii, având alături 
mai mulţi demonstranţi, printre care şi Mirel, ca un fel de 
agitatori. În gară, Mirel îşi aminteşte de o situaţie hazlie, când 
trenul a fost oprit de către Nae, acesta strigând către mecanic: 

– De aici, din gară, nu pleacă niciun tren până ce toată 
lumea nu trece la primărie! Fapta s-a petrecut în timp ce 
respectivul era culcat pe şine în faţa trenului. 

– Luaţi-l de acolo pe nebunu’ ăla! striga mecanicul, lansând 
în aer fluierul ascuţit al locomotivei. 

O altă idee năstruşnică, dar cu efecte vizibile de sporire a 
numărului celor din piaţă, a fost aceea de a opri tramvaiele care 
veneau dinspre gară, în dreptul străzii Crişan, iar la Boul Roşu 
cele din Aradul Nou, pentru că oamenii voiau să meargă la 
serviciu, ca în zilele anterioare. Blocarea tramvaielor s-a 
materializat în urma discuţiilor purtate cu oamenii de încredere de 
la Întreprinderea de Transporturi Locale şi, deşi au apărut 
nemulţumiri în rândul călătorilor, ele au fost minore şi nu au 
afectat cu nimic manifestaţia. Lorin a relatat colegilor săi că 
acţiunea respectivă a fost cea mai eficientă pentru sporirea 
numărului manifestanţilor. 

Celia, împreună cu un grup de manifestanţi, a hotărât să 
treacă pe străzile oraşului, dar şi la gara CFR, pentru a îndruma 
navetiştii , care soseau la muncă, să se îndrepte spre piaţa din faţa 
Consiliului. Personal, a revenit după un timp de pe străzile 
anunţate şi a participat la formarea echipelor din cordoanele de 
protecţie, care au făcut totul pentru evitarea incidentelor, întocmai 
ca la Timişoara. Oamenii au adus cu ei pâine, ceai, chiar şi flori, 
pe care au început să le împartă soldaţilor. 
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– Să nu trageţi în noi! îi rugau pe militari, privindu-i cu 
drag şi speranţa în suflet.  

– Fiţi lini ştiţi! răspunse un ofiţer în locul soldaţilor, care 
parcă amuţiseră. 

Demonstranţii au constatat că militarii erau mai speriaţi 
decât ei, că oboseala şi stresul au avut un cuvânt greu de spus, pur 
şi simplu nu ştiau ce să facă. Aceştia priveau la oamenii din faţa 
lor, cei mai mulţi tineri, ca la un tablou suprarealist, toţi acei 
nevinovaţi erau de fapt cunoscuţii lor cu care se salutau zilnic, 
prietenii şi rudele lor, tot ceea ce reprezenta viaţa fiecăruia în 
parte, şi iată că erau condamnaţi la anihilare. Se întrebau ce 
„putere” avea dreptul de a le ordona să suprime acele fiinţe? 
Priveau cu milă la ei şi se simţeau depăşiţi chiar de evenimentele 
la care participau, nevinovaţi la rândul lor. 

Apoi Celia a văzut venind din toate direcţiile grupuri 
izolate care se apropiau cu încredere şi calm, discutând. Oamenii 
ştiau că au câştigat o parte din ce şi-au dorit, au scăpat de multe 
spaime, aveau încredere în „fiii” lor din armată puşi să păzească 
un obiectiv de primă importanţă, care reprezenta simbolul puterii. 
Putere care de acum, intuiau aceştia, va fi a „demosului”. Aceasta 
era clipa mult aşteptată de Valer, de acum era convins că vor veni 
tot mai mulţi manifestanţi. S-a liniştit şi gândindu-se la cadrele 
care au hotărât să fie de partea populaţiei, a avut o revelaţie, pe 
care a pronunţat-o ca pentru sine cu voce emoţionată. 

– Doamne, a fost bună hotărârea noastră...! a zâmbit fericit, 
cu faţa luminată şi s-a întors la trupă. 

 
Începea o nouă zi şi apar noi sarcini Grupei operative. 

Telefoanele zbârnâiau fără încetare, ridicând vălul de pe ochii 
obosiţi ai Stat-majoriştilor care creionează situaţia la zi pe hărţile 
oraşului, iar alţii consemnează în Jurnal tot ce se întâmplă pe 
teren, conducând în acelaşi timp, dispozitivele de apărare. Săcel, 
după o noapte obositoare, la fel ca toate nopţile anterioare, pentru 
că prezenţa sa era reclamată de toate eşaloanele, mai ales noaptea, 
nota cele primite prin orice mijloc în „Jurnalul Acţiunilor de 
Luptă” . Comandantul, odată ajuns de la Timişoara, a pus în 
ordine lucrurile, reuşind să se odihnească vreo oră, şi dinspre 
separeul biroului său, un perete din placaj subţire, Săcel auzea 
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foşnetele aşternuturilor dând semne că Murad nu mai are de gând 
să „ lenevească” , îl chemau nenumăratele sarcini, era conştient de 
asta. Îşi făcu apariţia în cadrul uşii separeului, salutându-i pe 
Săcel şi căpitanul Păulian, aşezându-se la masa de lucru cu o 
privire uşor tristă şi obosită. Cei doi nu l-au deranjat cu întrebări 
sau altceva, prea erau ocupaţi cu telefoanele primite sau 
răspunzând la apeluri. După scurt timp, Murad, care notase ceva 
în caietul său de programe, se adresă lui Săcel pe un ton liniştit. 

– Să transmiteţi ordinul meu ca la ora 08:00 toate cadrele 
din Comandament şi Comandanţii de batalioane, să fie prezenţi în 
anticamera Biroului Organizare-Mobilizare! Săcel a luat măsuri 
de anunţare, dar şi-a rezervat timp şi pentru un control scurt pe la 
corpul de gardă şi subunitatea de intervenţie. Între timp, la Grupa 
operativă se derulau obişnuitele activităţi de informare venite din 
municipiu. 

– La Garnizoană nu sunt probleme deosebite! informează 
maiorul Lădar. Apoi pune mâna pe telefon ca să vorbească la 
Căminul de garnizoană, unde se interesează de oamenii Diviziei 
cazaţi acolo.  

– Bateria 1 Artilerie raportează că noaptea a decurs în 
condiţii perfecte! raportă Silian, dând bineţe celor din Grupă, 
râzând de ceea ce credea el că este o ironie crudă, de fapt, frigul i-
a însoţit toată noaptea fiind în Rezerva regimentului, bineînţeles 
sub cerul liber. Cel care a primit raportul, cunoscându-l pe ofiţer 
mucalit, îi replică: 

– Eu, în locul tău, aş fi dormit în cancelarie! Era un apropo 
la felul de a fi al artileristului, care nu se dădea înapoi de la traiul 
comod, chiar şi în aplicaţii, spuneau cei din preajma lui. 

În scurt timp, se cere din nou de către Divizie situaţia 
existentului aflat în garnizoană. Horga dă ordin unui ofiţer din 
grupă să raporteze cele cerute. 

– La ora aceasta în unitate sunt 214 cadre, 655 militari în 
termen şi 33 civili, un total de 882, iar în dispozitivele din afara 
cazărmii, pe obiective, un număr total de 474 cadre şi militari în 
termen şi tehnică blindată - 21 TAB-uri şi 11 autocamioane şi 
autospeciale! raportă ofiţerul la „ foc în serii” , sperând să scape 
rapid şi fără întrebări de sarcina primită. La capătul firului se afla 
un operator de la Pregătirea de luptă cunoscut drept mare pisălog 
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şi suficient de încrezut pentru a continua cu un veritabil interviu, 
de cele mai multe ori inutil. Spre norocul tuturor celor aflaţi în 
sală, operatorul mulţumi şi închise, probabil pentru că trebuiau 
chestionate şi alte unităţi. 

 
La ora când s-a terminat servirea mesei, Valer a preluat de 

la cei din Lipova partea dispozitivului care i-a aparţinut. 
Deplasarea trupei s-a făcut fără grabă, în şir indian, iar militarii 
treceau spre locurile cunoscute cu un calm desăvârşit, câştigat ca 
urmare a nopţii trecute fără evenimente deosebite. Îi priveau cu 
feţele pline de încântare şi le făceau semne celor cu care s-au 
cunoscut acolo în piaţă şi acum îi revedeau tot acolo, teferi şi plini 
de energia necesară unei noi zile.  

Nu mai există drum de întoarcere 

Pe timpul ocupării dispozitivului militar, piaţa se umplea 
încet de oameni, astfel că, grupurile din ce în ce mai mari, 
gălăgioase, dar paşnice, preocupate de ei înşişi, având siguranţa 
senină a vieţii normale asigurate de către armată, s-au aşezat pe 
locurile ocupate cu o zi înainte. După puţin timp, Vălean, însoţit 
de soţie şi prietenii săi, familia Cicoş, au ajuns pe trotuarul din 
dreptul CEC-ului, de unde au constatat că era greu să ajungă la 
podiumul unde se găsea Vlasiu. Acesta era înconjurat de grupul 
revoluţionarilor care cuvântau pe rând. Au rămas impresionaţi de 
numărul mare de participanţi, aşa că au renunţat. Atunci, soţia lui 
Vălean a făcut o propunere. 

– Să facem o vizită la Teatrul de Marionete şi vom reveni 
mai târziu! Zis şi făcut, toţi au fost încântaţi de idee şi au pornit-o 
într-acolo. La teatru l-au găsit pe director şi discuţiile au demarat 
cât se poate de natural faţă de abordarea din trecut, fiind una 
deschisă, cu accent pe posibilele schimbări din societate. 

– Cred cu tărie că s-a ajuns în punctul din care nu mai este 
drum de întoarcere! spuse directorul, după ce a fost informat pe 
scurt de ultimele acţiuni din piaţă. 

– Asta dorim cu toţii, să alegem calea adevăratei democraţii 
occidentale! declară Vălean viziunea sa de care nu se îndoia în 
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acele clipe. Cicoş şi soţia lui tăceau, dar în sinea lor bucuria era 
mare, auzind afirmaţiile celor doi. În acele momente ei aveau alte 
preocupări. Vălean propune să meargă împreună în piaţă şi să 
ducă pentru Vlasiu ceva cafea, pentru că după o noapte agitată şi 
nedormită acesta avea nevoie de un stimulent pentru a-l ţine treaz. 
Toţi au acceptat propunerea cu entuziasm şi după rezolvarea 
problemei cafelei şi termosului, de către prietena Seleş, aceasta li 
s-a alăturat, mergând împreună cu ceilalţi în piaţă. 

Încercând să răzbească prin mulţime pentru a ajunge la 
Vlasiu, nimeni nu dorea să cedeze locul cucerit, la un moment 
dat, cineva dintre manifestanţi a afirmat: 

– Îi vezi? Sunt de la Timişoara! Reacţia mulţimii a fost 
promptă, dintr-odată plină de respect s-a dat la o parte, 
deschizând un culoar spre podiumul din piaţă. Vălean cu echipa s-
au apropiat şi au dat termosul din mână în mână până la tribună. 

Vlasiu nu era suficient de concentrat pentru a realiza de la 
cine şi ce a primit. De altfel, în seara anterioară, din cauza 
oboselii şi a emoţiilor, spuse Vălean, Vlasiu a anunţat că cineva 
din mulţime doreşte să prezinte o „platformă-program, când, de 
fapt, el îi trimisese un bileţel în care îi cerea ca o necesitate, să se 
elaboreze un asemenea program. Recunoscând o colegă în rândul 
manifestanţilor, la invitaţia acesteia, Vălean s-a dus împreună cu 
echipa acasă la ea pentru a urmări programul la televizor. 

– Apa este otrăvită în Bucureşti, Arad şi Timişoara! anunţa 
unicul post de televiziune, alarmându-i şi punându-i să treacă în 
grabă la anunţarea celor de acasă. 

Pe drumul spre casă, Vălean se întâlneşte cu un tânăr 
procuror cunoscut. Pentru a-i păstra anonimatul îl numeşte 
George. La invitaţia acestuia se îndreaptă amândoi spre Uzina de 
apă, unde află fără nicio îndoială câte ceva de la directorul 
întreprinderii. 

– Nu sunt probleme cu apa! Analizele o dovedesc! Atunci 
şi-a dat seama că totul putea să fie doar diversiune, făcută în 
scopul de a-i împrăştia pe manifestanţi. Era posibilă declanşarea 
unei panici generale, părăsindu-se piaţa, şi, după părerea lui 
Vălean, aceasta ar fi însemnat sfârşitul revoluţiei. 
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În piaţă a fost şi inginerul Ponor, care, văzând acea masă de 
oameni, şi-a dat seama că de această dată mulţimea ridicată 
împotriva dictaturii întrecea orice închipuire. Nevăzând pe 
niciunul dintre angajaţii săi, se hotărăşte să treacă pe la locul de 
muncă. Acolo constată prezenţa unui număr de 60 angajaţi, cu 
care, foarte emoţionat, schimbă câteva vorbe, scoţând în evidenţă 
dorinţa lui privind comportarea celor aflaţi în piaţă, cu scopul de 
a-i influenţa pozitiv. 

– Sper ca toţi să manifesteze paşnic, fără tendinţe de 
violenţă! Să nu pună foc sau să distrugă tramvaie sau să devasteze 
magazinele, într-un cuvânt, apelând la un comportament raţional. 

O parte, cei drept mai mică, a plecat în oraş, dar majoritatea 
au rămas în clubul secţiei ca să vadă ce se petrece la Bucureşti. La 
un moment dat, Ponor are sentimentul că este urmărit, pentru 
simplul motiv că în permanenţă pe lângă el erau câteva persoane, 
mereu aceleaşi, care, cu ochii pe el, îl secondau fără a avea vreo 
părere faţă de nici una din problemele enunţate, bune sau nu, 
tăceau şi tocmai de aceea deveneau suspecte. Venind de la club, 
intră în biroul său şi are timp ca să „mute” la repezeală radioul de 
pe postul „Europa Liberă” pe radio Bucureşti. Încearcă legătura 
telefonică cu şefii săi de la Ploieşti, dar, după obţinerea ei, aceasta 
se întrerupe imediat. Deruta pentru el vine din faptul că nu mai 
avea pe nimeni care să-l conducă şi asta având în vedere 
materialele explozive care reprezentau un pericol imens dacă un 
răuvoitor ar fi dorit să pună mâna pe ele. Ca urmare, şi-a propus 
ca în cel mai scurt timp să ia unele măsuri în scopul protejării 
depozitului. 

 

Manifestări paşnice la Lipova şi Ineu 

Căpitanul Valer ştia sigur că era cu atât mai periculos, cu 
cât erau mai mulţi manifestanţi. Erau posibile provocări, nu se 
cunoşteau între ei, nu aveau de unde să ştie ce hram poartă 
fiecare. Aşa s-a petrecut şi la Timişoara, avea informaţii în acest 
sens de la maiorul Murad şi celelalte cadre cu care a reuşit să 
discute în scurtul răstimp de la sosirea acestora. 
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Privind, din când în când, la cadrele şi militarii aflaţi în 
dispozitiv, a avut un regret pentru fiecare dintre ei în parte, erau 
nebărbieriţi şi păreau mai obosiţi. Se gândea prin câte au trecut. 
Avea o strângere de inimă, cu gândul la posibilele încercări la 
care puteau fi supuşi în orele şi zilele următoare. 

 
Maiorul Miteş, Şeful Artileriei Cetate, a ordonat Bateriei 

Apărare Aeroport scoaterea celei de a doua unităţi de foc, muniţie 
pentru tunurile AA şi depozitarea acesteia în poziţia de tragere. 
Era ca urmare a primirii informaţiei despre un posibil atac aerian. 

Detaşamentul de la Radna a executat restructurări în 
dispozitivul de la Consiliu. Fraternizarea dintre manifestanţi şi 
militari devine din ce în ce mai evidentă. Echipe speciale de 
manifestanţi au împărţit militarilor hrană, ţigări, ceai, conversând 
între ei în mod paşnic. 

La scurt timp, generalul Topală, de la „Migdalul 100”, a 
vorbit cu maiorul Murad, cerând acestuia situaţia numerică pe 
obiective.  

– Am forţe proprii, dar şi de la alte unităţi, care mi se 
subordonează, repartizate pe două sarcini, la Consiliu şi 
Combinatul de Prelucrare a Lemnului. Unitatea noastră dispune 
de 400 militari la Consiliu, împreună cu 1000 de la Lipova, iar la 
CPL, Ineul are 166, iar Gaiul, 70! A fost foarte succint, pentru că 
amănuntele le cereau la scurt timp subordonaţii generalului, 
pentru detalierea hărţilor şi jurnalului de luptă, acum făcea de fapt 
doar o informare generală. 

– Ai reuşit să te odihneşti? întrebă generalul, cunoscând ora 
matinală la care a sosit în Garnizoană şi, mai ales, calvarul trăit la 
Timişoara. 

– Vă mulţumesc! Am reuşit să aţipesc! spuse Murad, ştiind 
că întrebarea era de complezenţă, dar, în mod sigur, i-a căzut 
bine, reconfortându-l pentru un timp, apoi închise şi el. 
Comandantul, simţind nevoia de a cunoaşte în amănunt ce se 
petrece în unitatea sa, solicită ajutoarele sale de la grupă. 

– Tovarăşe maior, vă rog să-mi faceţi o informare asupra 
situaţiei cazărmii! îi ordonă Murad lui Săcel. Dorea să ştie ce 
forţe poate opune unui atac asupra cazărmii şi cum sunt 
repartizate acestea. Ofiţerul deschise caietul personal unde era 
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creionată Cetatea şi cu acea culoare roşie trupele proprii, 
subunităţile, aşa cum apăreau ele în teren. 

– Din totalul de 157 militari, garda, după cum ştiţi, cu un 
efectiv întărit are  44 militarii. În perimetrul exterior pe latura 
dinspre pod, este dispus în apărare cu 59 ostaşi, Batalionul de 
tancuri. Între intrarea principală şi postul zece, pe biută, deasupra 
depozitului de lemne, avem o echipă de 5 militari. Poarta nr. 2 
este apărată de 15 militari de la compania de Stat Major, iar 
depozitul de muniţie de 25 transmisionişti. O patrulă din 3 inşi 
acţionează în zona postului 3. În rezervă avem 43 militari, din 
care câte 18 de la companiile 4 şi 6, iar de la Bateria a doua, 7! 
încheie Săcel, aşteptând alte ordine, în timp ce Murad făcea 
socotelile, negăsind totalul prezentat. 

– Lipsesc 7 militari! spuse comandantul, uitându-se 
întrebător la Săcel. 

– Da, aveţi dreptate, cei lipsă sunt repartizaţi la activităţi 
gospodăreşti! răspunse ofiţerul, scuzându-se din priviri. 

 
De remarcat că, veştile sosite din oraşul Lipova s-au 

adeverit. Şi acolo manifestanţii, în special muncitorii de la secţia 
aparţinând „Strungului” Arad, într-un număr foarte mare, au ieşit 
din uzină, îndreptându-se către sediul Comitetului Orăşenesc de 
Partid. Manifestaţia s-a desfăşurat paşnic, iar organizatorilor li s-a 
permis intrarea în clădire. Unitatea Şcoală Radna a trimis, la 
cerere, un număr de 13 militari TR fără armament, care au fost 
dispuşi în faţa Comitetului Orăşenesc de Partid. Aceştia nu au 
acţionat în niciun fel împotriva manifestanţilor, permiţând 
desfăşurarea programului în Consiliu fără nicio restricţie. 
Magazinele erau deschise, funcţionând cu program normal, iar 
lângă piaţa de alimente, cunoscuta berărie avea în continuare 
clienţii obişnuiţi. Bineînţeles, preocuparea cetăţenilor viza, în 
special, cele petrecute la Timişoara şi Arad, veştile având o 
coloratură bogată. 

 
În Cetate, la ora ordonată, cadrele s-au adunat în sala de 

lucru de la Biroul Organizare-Mobilizare şi a început şedinţa de 
lucru. Comandantul a ascultat, în primul rând, o scurtă informare 
din partea compartimentelor mai importante, cerând, în 
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continuare, o implicare serioasă a factorilor de conducere în 
executarea ordinelor. Şi, de parcă ar fi avut o premoniţie, i-a cerut 
maiorului Săcel ca începând cu dimineaţa următoare să fie în 
măsură de a da zilnic Ordinul de Luptă de faţă cu acelaşi 
personal, insistând în mod deosebit pe măsurile de asigurare de 
luptă şi, în cadrul acestora, semnalele de recunoaştere între 
subunităţi, şi parola zilei, inclusiv pentru cei care doreau să intre 
în cazarmă. Ceva din ordinul lui Murad i-a dat de gândit lui Săcel, 
pentru că Ordinul de luptă se dă nu neapărat în caz de război, 
oricum în situaţii mai complexe decât cea din acele zile. La 
început, s-a gândit la un fapt greu de acceptat de către subordonaţi 
din partea comandantului: că era posibil să ştie mai multe despre 
evenimentele viitoare şi îşi lua măsuri preventive, fără a-i pune în 
temă şi pe ei. Dar trecu imediat peste acele gânduri, simţea că 
trebuie să aibă încredere în omul cu frică de DUMNEZEU, aşa 
cum îl cunoştea el. 

Participant la acţiunile din Calea Girocului 

Dimineaţa aduce cu ea un soare vestitor de ziuă bună. Nu 
mai era aşa frig, vântul se liniştise, nici măcar nu adia, se anunţa 
liniştea de dinainte de furtună. Oamenii se simţeau ca la o 
sărbătoare, aveau siguranţa că nu mai au de a face cu cei care, cu 
câteva ore în urmă, aveau gânduri sumbre la adresa lor. Dar acest 
lucru nu durează prea mult. 

Îngrijorarea pune din nou stăpânire pe ei, de altfel pe 
nedrept, când cei din dispozitivul militarilor află despre sosirea 
dimineaţa devreme a batalioanelor de la Timişoara şi, din discuţii , 
ajunge la urechile demonstranţilor ştirea. Bârfele nu contenesc 
timp îndelungat. Tot ce se ştia avea sursa la Timişoara, colportată 
mai ales de cei care, de altfel, nici nu fuseseră în Calea Girocului, 
dar auziseră de la alţii, bineînţeles aducându-şi contribuţia cu 
exagerări concepute pe loc. Soldatul Ghilian de la Compania 
tehnică, un sportiv de performanţă, aflat foarte aproape de primul 
rând al manifestanţilor, aude părerile contradictorii despre 
Timişoara şi, fiind unul dintre participanţii activi la acţiunile din 
Calea Girocului, se simte nedreptăţit de veştile false. Face un pas 



318 

în afara cordonului de militari, intrând în vorbă cu cel mai 
înverşunat „zvonist”. 

– Nu poţi acuza pe nimeni dacă nu ai fost acolo! îl interpelă 
Ghilian cu seninătatea participantului la acţiuni. Surprins, pentru 
că nu s-a aşteptat să fie contrazis, manifestantul, un om între două 
vârste, privi în jurul său de parcă cerea ajutorul celorlalţi şi 
răspunse, mai mult bâlbâindu-se.  

– Dar eu aşa am auzit, de unde să ştiu...? 
– Atunci ascultaţi ce am să vă spun şi nu vă îndoiţi, pentru 

că am participat direct! spuse apăsat soldatul. Curioşi şi plini de 
entuziasm, câţiva vociferară. 

– Am vrea să ştim ce s-a întâmplat acolo! 
Atunci Ghilian, prinzând curaj şi bucurându-se de şansa de 

a-şi apăra colegii de acuzaţii false, se apucă de depănat, cu mult 
calm, povestea Căii Girocului. 

– În jurul orei 23:00, pe data de 17, am intrat în Timişoara, 
iar după aproximativ una sau două ore, am plecat spre Calea 
Girocului, doar cu un pluton de 15 militari, îmbarcați pe un 
autocamion la un loc cu muniţia de infanterie şi conduşi de 
comandantul nostru, Murad. Acesta era în singurul transportor 
blindat destinat acţiunii. Îmi amintesc că în capul coloanei s-a 
dispus înainte de plecare, un blindat de la Divizia Timişoara, 
numit Centru Radio Mobil, care a dispărut imediat după sosirea în 
Calea Girocului şi nu l-am mai văzut! 

Unul dintre manifestanţi, mai îndrăzneţ, îl întrerupse pe 
militar. 

– Nu aţi avut probleme pe parcurs?  
– Foarte bine că aţi pus această întrebare! Vreau să vă spun 

că atmosfera din oraş nu era deloc liniştită! În primul rând, pe 
unde am trecut, magazinele erau devastate şi un fum gros 
cuprinsese piaţa din faţa Catedralei, cine cunoaşte oraşul, 
înţelege. Grupuri mari de oameni, despre care nu ştiai cine sunt, 
pentru că prea erau pricepuţi la ceea ce făceau, dar şi alţii , mai 
liniştiţi, din mulţime ne huiduiau în timp ce treceam cu coloana şi 
aruncau în noi cu sticle, pietre şi alte obiecte. Mereu eram 
atenţionaţi să ne îndepărtăm de prelată, pentru a nu fi înjunghiaţi. 
La o curbă, a apărut în mijlocul drumului un individ cu un 
cocktail Molotov, iar şoferul nostru, un angajat civil, s-a speriat şi 
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accelerând a încercat să-l ocolească, dar l-a „şters”, aruncându-l 
pe asfalt! Era clar că nu a fost omorât, pentru că l-am văzut cum 
încerca să se ridice, i-au sărit în ajutor oamenii de pe trotuare. 
Sunt aproape sigur că aţi vrea să mă întrebaţi ce ordin am primit 
de la comandantul nostru înainte de plecare! 

– Ai ghicit! spuse unul din mulţime, cu o doză de ironie. 
– Nu trageţi în cei care demonstrează, să executaţi foc 

numai dacă viaţa vă este în pericol! Acesta a fost ordinul primit! 
spuse sigur pe sine soldatul, privind întrebător spre oameni, dacă 
sunt mulţumiţi şi poate continua. 

– Deci drumul vostru trecea prin faţa Catedralei? Întrebă, 
insinuant, un timişorean care tăcuse până atunci. 

– Da, era în drumul nostru! 
– Şi nu aţi primit ordin să trageţi? 
– Noi acolo am oprit să mutăm muniţia în autobuz! Pentru 

că ocupa aproape jumătate din camion! răspunse Ghilian, lăsând 
de înţeles că nu au avut niciun amestec în ceea ce s-a întâmplat la 
Catedrală. 

– Ce să spun...! mormăi ca pentru el timişoreanul. 
– Dacă pot continua, trec direct la pătrunderea între 

blocurile care mărgineau tancurile blocate şi incendiate! Imaginea 
părea una apocaliptică, maşini civile răsturnate ardeau de-a valma 
cu troleibuze, iar unele din cele patru tancuri cu şenilele rupte şi 
lunetele periscopice distruse, altele cu răngi înfipte pentru 
blocare, toate aflate într-o baltă de motorină, fumegau! La 
distanţă mică, focuri uriaşe pe care se aruncau într-una tot felul de 
lucruri, iar o masă compactă de oameni bloca strada Calea 
Girocului, agitându-se cu făclii în mână! Cele două grupuri de 
militari am acţionat în faţa TAB-ului. Noi am continuat să 
înaintăm până la vreo 30-40 de metri de ceea ce credeam că sunt 
manifestanţi, care, la rândul lor, au început să se apropie 
ameninţători de noi! Urletele acestora acopereau orice zgomot, 
inclusiv al motoarelor blindatelor. Trebuie să vă spun că, în 
paralel cu noi, au acţionat şi cei de la Lugoj! În acele momente, 
am fost convinşi că nu sunt manifestanţi, ceea ce ne-a dat curaj să 
acţionăm fără grijă împotriva lor! 
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Oamenii de la geamuri ne înjurau şi urlau blesteme la 
adresa noastră, dar se fereau să iasă pe trotuare! Cel mult priveau 
spre noi din holul blocului! 

– Mă miră curajul manifestanţilor! Sincer, eu nu aş putea 
face aşa ceva! se auzi din spatele primului rând. 

– Tocmai asta ne-a mirat şi pe noi, pentru că locuitorii care 
aruncau pe geamuri tot felul de lucruri asupra noastră şi ne 
huiduiau, se limitau la acest comportament, spre deosebire de cei 
din stradă, care păreau organizaţi şi, credeam noi, conduşi de 
cineva! Nici prin cap nu ne trecea că vom fi ameninţaţi, cu atât 
mai puţin agresaţi! Şi, pot spune că răspunsul nostru la agresiunile 
făţişe nu s-au limitat numai la focurile de avertisment, am fost 
atacaţi cu cuţite uriaşe, ca să nu le spun macete, şi am tras! Voi ce 
aţi fi făcut? Au fost câteva tentative de ucidere a ofiţerilor noştri, 
noi, reuşind prin focuri de armă să-i îndepărtăm pe agresori, pe 
unii arestându-i! 

Se aşternu o tăcere grea, fiecare îşi imagina scenele acelea 
de groază şi nu ştia ce să spună. 

– Şi cine crezi că erau cei din stradă? rupse tăcerea 
timişoreanul, sperând la un răspuns tranşant. 

– Nu ştiu deocamdată, dar sunt convins că acei indivizi erau 
instruiţi, mişcările lor aveau ceva din siguranţa cuiva obişnuit să se 
lupte, aşa cum facem şi noi pe timpul exerciţiil or tactice, salturi, 
alergări în zig-zag, fandări! Iar macetele erau manevrate cu o 
siguranţă profesională şi, ca militar, pot face diferenţa! În discuţia 
noastră am să le spun „adversari” , pentru a nu face confuzii! 

– Dar despre cei de la Lugoj ce poţi să ne spui? întrebă 
curios un manifestant lugojean, care îl cunoştea pe Comandantul 
de acolo. 

– Am fost în apropiere de ei şi i-am văzut clar acţionând cu 
TAB-urile în mare forţă! Erau atât de mobili, încât mi se părea că-
i văd în acelaşi timp în mai multe locuri! Trebuie să vă spun că, 
aşa cum ştim cu toţii, orice entitate militară, pentru a-şi asigura 
flancurile, acţionează în laterale, executând foc de acoperire, 
înlesnind înaintarea forţei principale! Dar prea ne concentram la 
ale noastre pentru a recepta amănunte! Îmi amintesc însă, de un 
locotenent-colonel de infanterie, care, la un moment dat a deschis 
focul în plin asupra „adversarilor” ! Am remarcat că avea un 
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pistol-mitralieră de dimensiuni mai reduse, cu un sector diferit de 
ale noastre, era drept şi nu curbat, nu mai văzusem aşa ceva! 

– Dar nu ne-ai spus nimic despre Comandantul vostru! El 
ce făcea în acele momente? 

– El, fiind în interiorul TAB-ului a continuat să se 
deplaseze în urma lanţului de trăgători! În câteva situaţii , pentru a 
ne deschide calea, căpitanul Recaş, Comandantul Companiei a 2-
a, a executat foc de avertisment cu mitraliera de 14,5! În rest, nu a 
coborât din TAB decât la sosirea lângă tancurile avariate! Aşa că 
trageţi concluzia singuri, cu ce ne-am făcut noi vinovaţi? Am 
greşit cu ceva apărându-ne viaţa? Şi dacă nu, atunci de ce vă 
îngrijoraţi de revenirea lui Murad la unitatea sa, credeţi că sunteţi 
în pericol? Noi am venit să vă apărăm! încheie Ghilian, având 
convingerea fermă că a reuşit să-i convingă pe manifestanţi.  

 
După ce subiectul care i-a îngrijorat a fost epuizat, au 

apărut „binevoitori” care încercau, fără a fi rugaţi, să-i disculpe pe 
Murad şi ai lui. S-a aflat treptat despre comportarea celor care au 
acţionat acolo şi temerile au dispărut, deşi zvonurile continuau să 
circule. Mai greu de convins despre loialitatea celor care au 
acţionat la Timişoara era Vlasiu, cu cei apropiaţi lui. Aceştia, deşi 
nu aveau date precise, se lăsau influenţaţi de zvonuri, 
catalogându-l pe nedrept pe Murad ca omul aflat de partea 
întunecată a baricadei.  

Controversata defilare 

Mai trist era faptul, credeau oamenii căpitanului Valer, că 
unele subunităţi din Cetate au primit misiunea în jurul orei 09:00 
de a defila prin oraş, cu un număr de transportoare blindate. 
Detaşamentul Păuliş primise aceeaşi sarcină, dar fără ştirea lui 
Iconaru. Sigur, un militar înţelege din capul locului, că acest ordin 
avea rolul de a înspăimânta mulţimea şi de a o determina să 
renunţe la revoltă. Era simplu, o mişcare de acest fel era, de fapt, 
o demonstraţie de forţă. Ordinul a fost transmis de către 
generalul-maior Puşkin, care, probabil l-a primit de la eşalonul 
superior. 
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Cadrele militare care au aflat de o asemenea misiune au 
dezavuat ideea, au fost oripilate de ce putea să gândească mintea 
unor şefi ai lor. Rezultatul a fost altul decât cel aşteptat, armata şi 
manifestanţii au fraternizat, toţi fiind convinşi că şefii au dorit aşa 
ceva, motiv ce a întărit încrederea mulţimii în armată. Aşa sunt 
sorţii, se gândi Valer, unora le aduc ceea ce îşi doresc din suflet, 
iar altora de ceea ce se tem. 

 
Acţiunea ordonată a decurs mai mult decât normal, în 

condiţiile în care majoritatea nu avea habar de scopul acesteia, 
motiv pentru care armata a defilat plină de entuziasm, cu 
zâmbetul pe faţă, iar populaţia a privit-o plină de bucurie, 
nebănuind nicio clipă motivul real sperat din partea eşaloanelor 
superioare. 

La scurt timp, s-a anunţat încheierea acestei misiuni, pentru 
că, probabil, s-a găsit o minte luminată care a înţeles că era zadarnică 
continuarea ei. În ce priveşte fraternizarea, ea era considerată ca 
rezultat al pornirii acesteia din straturile inferioare ale armatei, a 
celor cu grade mici, ofiţeri cu grad inferior, subofiţeri, militari în 
termen, de la care s-au desprins în ambele direcţii, în jos şi în sus, 
dorinţa de a se apropia de populaţie şi de a fraterniza. 

Valer a scăpat, cu această ocazie de ultima lui îngrijorare, 
cel puţin referitor la demonstranţii din piaţă. Aceştia arătau de la 
un timp, o încredere oarbă în loialitatea militarilor, cu care erau 
apropiaţi de atâtea zeci de ore ca fraţii  şi nu se aşteptau la nimic 
rău din partea lor. Vor constata, nu peste mult timp, că „paza bună 
trece primejdia rea” , cum spune românul, având în vedere că 
armata era şi ea fracţionată, după cum erau şi şefii ei, chiar dacă 
cei de la cele mai mici niveluri aveau părerile lor şi acţionau după 
dorinţa majorităţii, ceea ce, în final, conta cel mai mult. 

 
Şi în cazarmă sentimentul de uşurare a cuprins cadrele din 

Grupa operativă, dar şi pe cele de la trupă, în momentul când s-a 
aflat despre încetarea defilării. Se contura deja ideea de izbândire 
a manifestanţilor şi a armatei în egală măsură, era o dorinţă 
comună de libertate. 

În aceeaşi idee a dorinţei de libertate, în urma discuţiilor 
avute în cadrul unui grup restrâns de cadre, maiorul Săcel 
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rememorează gândurile de atunci cu privire la calea de urmat de 
către forţele despre care, cu multă naivitate, spera că vor acţiona 
pentru a schimba cursul istoriei. 

Ii trecuse prin minte un fapt, care avea toate şansele să se fi 
petrecut deja, acela de a se contura şi alte opţiuni ale modului de 
trecere la democraţie şi era sigur că nu se înşeală în această 
privinţă. Deci, cu aceeaşi pondere trebuia luată în calcul şi o altă 
orientare a celor aflaţi încă la putere. Forţe puternice puteau 
acţiona, la ordin, împotriva populaţiei sau să fi fost activate în 
secret, aşa cum se vorbea în unele cercuri despre structura „R” , în 
scopul sprijinirii şi menţinerii vechilor structuri sau, judecând în 
mod ciudat, aceleaşi forţe cu aceleaşi misiuni, să-i sprijine prin 
rezultatele obţinute şi pe cei ce doreau să se instaleze la cârmă. 
Pentru acestea din urmă era necesară o legitimare printr-un 
scenariu fabricat de noile structuri. Aceasta, fie şi cu riscul 
provocării unui haos pierdut de sub control, având ca rezultat un 
număr destul de important de victime. 

Nu putea crede că totul era legat de o planificare a 
numărului de morţi şi răniţi, totuşi, unele hotărâri a şefilor din 
ierarhiile armatei, duceau la concluzia aceasta, fiind contradictorii 
şi de natură să deruteze toate structurile, sădind neîncrederea. 
Într-o discuţie avută cu Horga, amândoi au recunoscut că, deşi 
preocupări în sensul aranjamentului politic viitor erau din belşug, 
totuşi, parcă nu le venea la îndemână să le discute cu cei din jur, 
mai ales că cele petrecute erau apreciate foarte subiectiv.  

 
Din ordinul generalului-maior Puşkin, cei de la Radna, 

după cum ştim deja, fără ca Iconaru să fie înștiințat, dar cu ştirea 
Şefului Serviciului tehnic al acestuia, au constituit o coloană de 
TAB-uri. Aceasta a rulat de mai multe ori pe principalele artere 
arădene, fiind aclamată de demonstranţi, totul desfăşurându-se 
fără a avea loc incidente. Ulterior, Iconaru l-a certat pe ofiţerul cu 
tehnica, atrăgându-i atenţia ca pe viitor să nu se mai întâmple aşa 
ceva, fără aprobarea sa. 

Ieşirea în stradă în mai multe judeţe din ţară şi uriaşa 
adunare publică din Bucureşti l-au făcut pe Valer să răsufle 
uşurat. A observat similitudinea mişcărilor populare de la noi cu 
ceea ce s-a petrecut în ţările lagărului socialist, cu puţin timp mai 
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înainte. Oamenii nu mai puteau fi ţinuţi în „ lesa” sistemului, 
voiau libertate, au ieşit în stradă şi era de acum numai o problemă 
de timp ca guvernul să cadă şi sistemul să fie schimbat. 

Tactica lui Iconaru. Sinuciderea lui Maler 

Continuă în forţă activitatea Grupei Operative, cu accent pe 
preocuparea faţă de ajustarea şi reajustarea dispozitivului din 
piaţa Consiliului, în strânsă corelare cu situaţia manifestanţilor. 
Blindatele au trecut în trombă pe arterele municipiului, având 
deasupra lor, cu chepengul deschis, pe ofiţerii ce le aveau sub 
comandă. Mulţimea, fără a bănui vreo intenţie dubioasă, striga 
din răsputeri, lansând urale sincere de aprobare, având grijă să nu 
se interpună în calea vehiculelor de luptă. 

Ambele entităţi erau la fel de entuziasmate, zâmbind peste 
capetele tuturor şi trăind din plin acele momente. Cei din structurile 
de jos ale armatei aveau aceeaşi sinceritate şi nevinovăţie în 
activitatea desfăşurată ca poporul aflat în piaţă. Cei din structurile 
superioare făceau jocul conducerii comuniste, dar nici ei nu aveau 
convingerea fermă că se vor obţine rezultatele scontate. 

Maiorul Bălan reuşeşte, cu greu, să obţină legătura cu 
Cetatea, reţeaua fiind aglomerată până la refuz.  

– Trimiteţi de urgenţă la Consiliu 3 TAB-uri şi 3 
autocamioane! strigă ofiţerul, scos din sărite de obţinerea atât de 
greoaie a legăturii. Părea că mintea lui nu putea concepe o 
„ înfrângere” a armatei, interpretând asta ca neîmplinirea rolului 
acesteia, sperând încă la îngenunchierea populaţiei, fie şi cu riscul 
pierderii de vieţi omeneşti. 

 
„Numărul demonstranţilor de la Consiliu este în jur de 

aproximativ 10.000” după aprecierile maiorului Greucea, 
Comandantul Centrului Militar, privind din balconul primăriei 
tumultul mulţimii. Se gândea că nu a avut, până acum, privilegiul 
de a vedea o asemenea grupare de oameni, privea şi nu îi venea la 
îndemână să creadă în intenţiile paşnice ale acestora, dar, în egală 
măsură, nici în faptul că armata nu putea fi manipulată de cei încă 
aflaţi la putere, ceea ce ar fi dus la un dezastru.  
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Şeful de Stat Major a Detaşamentului de la Lipova, 

Iconaru, a stabilit măsuri protective proprii. Acestea vizau, în 
special, ţinerea sub observaţie permanentă a forţelor de la Interne, 
iar în situaţia în care ar fi executat foc asupra armatei sau a 
demonstranţilor, să riposteze. În acest scop a dispus în clădirea 
Liceului Sanitar câteva puşti-mitralieră care, la ordinul lui, să 
deschidă focul asupra Consiliului. Distanţa era cât un lat de 
stradă, focul deschis de la o asemenea distanţă ar fi avut un efect 
cumplit pentru ambele tabere. O asemenea măsură caracteriza 
ofiţerul de „front” pe care-l cunoşteau subordonaţii săi, omul 
pragmatic şi extrem de hotărât, care reuşea să inspire teamă 
adversarului. Puţini dintre ofiţerii de comandă, fie ei de la oricare 
eşalon, ar fi gândit o asemenea tactică şi tocmai pe asta s-a bazat 
Iconaru, i-a zguduit pe toţi prin „demenţa” măsurii. 

– Nici în visele mele nu m-aş fi gândit la aşa ceva! afirmă 
siderat cineva din grupul lipovanilor. 

– Cred c-a urmărit să-i înspăimânte! 
– Sunt sigur c-a reuşit! interveni un altul, mulţumit de şeful 

său. 
Cei din Consiliu nu aflaseră încă de cele pregătite de 

Iconaru, ei îşi continuau planul pentru anihilarea manifestanţilor. 
Astfel, Instructorul CC al PCR, Sucitu, ordonă colonelului 
Nistrean de la Gărzi măsuri de blocare a uşilor sediului. 

– Lanţurile aduse de la CPL vor fi folosite de luptătorii 
dumneavoastră! A spus activistul, convins că alte explicaţii nu 
erau necesare, de fapt, cei doi se fereau să fie expliciţi, lăsau 
răspunderea pe umerii celuilalt. 

– Vă rog, detaliaţi! replică colonelul, fiind sigur că l-a pus 
în încurcătură pe Sucitu. Dar acesta nu s-a bâlbâit, dând 
explicaţiile necesare. 

– Vor fi ţinute de doi luptători aşezaţi de o parte şi alta a 
uşilor, iar alţii , de la gărzi, împreună cu cadrele Statului Major, să 
intervină cu lanţuri şi bâte împotriva celor care ar forţa intrarea în 
sediu! completă Instructorul de partid, fiind convins că vor mai fi 
întrebări, spre satisfacţia lui. Voia să se convingă de loialitatea 
colonelului, dorind să continue cu completări mai drastice, dar a 
intervenit Mitea tot din aparatul de partid.  
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– Şi mai este ceva important! Toate cadrele dotate cu 
armament şi muniţie vor fi dispuse la ferestrele clădirii pentru a 
executa foc asupra demonstranţilor! încheie acesta, având 
satisfacţia omului cu puteri depline în funcţia ocupată, mergând 
până la a hotărî viaţa sau moartea.  

– Am înţeles! spuse Nistrean, având convingerea că tot ce a 
auzit era o exagerare grosolană, că, deşi gărzile erau sub 
„comanda” conducerii de partid, situaţia de facto era pe un făgaş 
acceptat de forţele cu cea mai reală şi deplină putere în piaţa 
Consiliului, adică de armată, cu mic cu mare. Acesta a fost 
motivul principal să nu dea curs dispoziţiilor primite, riscându-şi 
viaţa. A trimis cadrele Statului Major la întreprinderi pentru 
organizarea pazei şi apărării magaziilor cu armament, la sediu 
rămânând doar personalul din Comandamentul Operativ, patru 
ofiţeri şi un maistru militar. Ciudată măsură în ochii celor din jur, 
având în vedere că abia s-a dat dispoziţia de dispunere a cadrelor 
pentru executarea focului împotriva manifestanţilor. Părea să fie 
de partea acestora, dar nu toţi cunoşteau gândurile lui Nistrean, 
acesta dădea impresia apartenenţei când la o tabără, când la alta, 
deşi se ferea cu mare grijă să se identifice cu vreuna dintre ele. 
Probabil că nu se va şti prea curând pe cine servea în acele zile, 
cine îl dirija şi ce urmărea, aşa cum erau suspectaţi şi alţii din 
armată sau celelalte structuri. 

 
Cu o seară înainte, cei doi Secretari C.C., Mitea şi Rastan, 

în cadrul Şedinţei de birou a Comitetului judeţean de partid la 
UTA, au stabilit cu rigurozitate măsurile privind oprirea afluirii 
demonstranţilor spre piaţa din faţa Consiliului. Colonelul Filcaciu 
nu reuşea să înţeleagă asemenea ordine idioate, după afirmaţiile 
sale, prin care i se cerea realizarea imposibilului, doar dacă ar fi 
acceptat să provoace un măcel, ceea ce era exclus. După ora 
10:00 mulţimile au lăsat lucrul şi, într-o stare euforică, au pornit 
către centru, chemându-i şi pe cei care aşteptau cu teamă pe 
marginea trotuarelor. 

– Muncitorii au ajuns să treacă chiar şi prin faţa 
Inspectoratului fără a fi opriţi! declară colonelul de faţă cu unii 
din armată, scoţând în evidenţă faptul că o asemenea măsură, 
având în vedere numărul mare de manifestanţi, nu era nici 
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posibilă şi nici dorită. Prin cuvintele folosite investea în viitorul 
său şi a subordonaţilor, pe lângă faptul, cunoscut deja, că era 
apreciată atitudinea sa de protejare a populaţiei. Totuşi, oscila 
uneori în care tabără să se situeze.  

– Păi, dacă voi nu aţi făcut nimic să-i opriţi, noi nici pe 
departe nu vom acţiona cu forţa! interveni unul dintre ofiţerii de 
armată, convins că ar încălca legile ţării dacă ar face-o. Cei doi 
interlocutori se priviră, având sentimentul că fiecare îşi urmăreşte 
interesele tagmei şi vorbeau de faţă cu alţii în mod deschis, pentru 
a avea martori la nevoie, pentru că încă se temeau de Securitate, 
în special.  

 
Trecuse în jur de o oră de când, prin postul de televiziune, 

dar şi la radio, s-a anunţat sinuciderea „ trădătorului” Maler. 
Un fapt care putea să aibă o gravitate atât de mare, încât ar 

fi dus la multe victime, s-a petrecut la puţin timp de la anunţarea 
morţii lui Maler. Un ofiţer s-a prezentat la Vlasiu, informându-l 
despre un plan mârşav de diversiune, pe care intenţionau să-l 
pună în aplicare anumite forţe. Erau cei aşa-zişi militari, strecuraţi 
intercalat în cordonul ce păzea Consiliul, dar care făceau notă 
discordantă cu militarii în termen, în special prin faptul că aveau 
încărcătoarele şi baionetele puse la armă, iar uniformele păreau 
nepotrivite ca talie şi mărime. Posibil şi probabil că intruşii 
respectivi, nu era greu de remarcat, ar fi deschis foc asupra 
demonstranţilor în ideea de a-i provoca să riposteze, pentru cei 
care ar fi căzut victime. Era un motiv suficient pentru reprimarea 
lor, fără să se neglijeze efectul unei asemenea mase de oameni 
asupra militarilor complet dezarmaţi şi slab instruiţi, „… erau o 
pradă uşoară pentru mulţimea întărâtată”. Aşa gândea în acele 
clipe liderul. 

 
Anunţarea de către Vlasiu la microfon a înfiltrării 

„diversioniştilor” în rândurile militarilor, în scurt timp, a dus la 
constatarea retragerii acestora din dispozitiv. Atât de mare era 
tensiunea în rândul demonstranţilor, încât nici unul nu a observat 
când au plecat. 

Comandantul Miliţiei judeţului, colonelul Filcaciu, îşi 
aminteşte că în jurul orei când s-a anunţat moartea lui Maler 
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misiunea sa era aceea de a bloca străzile, dar fără precizarea de a 
se deschide foc de armă. Tot timpul s-a îndoit că ar putea opri 
acele valuri de oameni, mai ales că avea clar în minte concluziile 
privind starea de spirit a locuitorilor Aradului. Admonestat cu 
fiecare ocazie de către colonelul Scăianu, dar mai ales de 
Secretarii CC ai PCR, se discuta despre el că este un trădător şi un 
periculos opozant al regimului. Din afirmaţiile sale rezultă 
concluzia că dezinformarea Tăbăceştilor era continuă şi 
mincinoasă, chiar şi în acele momente când numărul 
manifestanţilor era de ordinul zecilor de mii, „cei doi” primeau 
veşti despre unele mici grupuri care strigau lozinci. De aici, 
probabil, tendinţa lor de a-i eticheta drept mici grupuri de 
huligani. Colonelul Noica, care a fost permanent alături de 
Filcaciu, i s-a destăinuit: 

– Cei din Comandamentul Operativ aflat în Consiliu au dat 
ordin să se tragă, au fost scoase grenade care să fie aruncate 
asupra manifestanţilor! Aflând de ordinul menţionat de Noica, 
Filcaciu a luat legătura cu Meterez, acolo, în stradă, căruia i-ar fi 
spus ca nu cumva să se tragă în oameni. Faptul nu a putut fi 
probat, dimpotrivă anumite persoane aflate prin preajmă credeau 
că acolo, în spatele Consiliului, Meterez a fost încolţit şi 
ameninţat. 

– A naibii pielea pe el! bolborosi cu ură la adresa lui 
Filcaciu unul dintre ofiţerii din preajma lui Meterez, martor la 
discuţie, nu atât la cele spuse, cât mai ales la gesturile şi mimica 
lui Filcaciu când îl „presa”din greu pe căpitan să facă ceva ce nu 
era pe placul acestuia. Pentru că, afirma respectivul ofiţer, imediat 
ce a părăsit grupul, căpitanul Meterez era palid, având o faţă 
răvăşită.  

Această situaţie a fost echilibrată în următoarele momente, 
când maiorul Horga, personal, i-a transmis lui Meterez mesajul 
generalului Puşkin de a nu se trage sub nicio formă în 
manifestanţi. Pe de altă parte, Filcaciu obţine o nouă confirmare a 
ordinului de a se trage de la un alt ofiţer. 

– Ce ordin s-a dat de către cei din Consiliu, să se tragă!? 
– Da, am primit ordin să tragem! a confirmat respectivul.  
Colonelul Filcaciu s-a abţinut să precizeze cine sau cel 

puţin din ce structură făcea parte cel care l-a informat.  
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În cele din urmă, cu o întârziere destul de mare, ajunge şi în 

rândul manifestanţilor informaţia despre moartea Ministrului 
Apărării, iar mai târziu, se vorbea despre sinuciderea acestuia, ca 
un refuz de a trage asupra manifestanţilor. Această situaţie 
confuză era de natură să-l victimizeze pe Maler şi, brusc, devine 
un erou pentru armată, cadrele militare fiind revoltate de 
încercarea lui Tăbăcescu de a-i pune în cârcă vina trădării, ceea ce 
nu-i aparţinea, după părerea acestora. Pentru că până atunci 
armata din Arad a fost devotată aproape în totalitate ordinelor 
primite de la eşaloanele Divizie-Armată de a nu trage în 
populaţie, a menţinut pacea socială în judeţ şi nu a permis 
facţiunilor din afară sau din lăuntrul sistemului să se implice. 
Starea morală a militarilor, indiferent de grad şi funcţie, a avut de 
suferit datorită, în primul rând, neîncrederii sădite de acuzaţia de 
trădare, atingea însăşi fibra sufletului şi devotamentul datorat 
ţării. Era un moment delicat, care, prin eventualele consecinţe 
negative putea duce la scindarea conducerii militare, pro şi contra 
schimbărilor din societatea în formare. Într-un cuvânt, se putea 
vorbi de un moment de cotitură în viaţa armatei, care a amplificat 
responsabilitatea individuală a componenţilor ei.  

După moartea generalului Maler anunţată de Vlasiu 
mulţimii, oamenii au devenit şi mai îndârjiţi, mai solidari să ceară 
plecarea lui Tăbăcescu.  

Cordonul de soldaţi manifesta o stare de linişte, bazată pe 
comportamentul paşnic al manifestanţilor. Vlasiu reuşise să 
strunească energia uriaşă a mulţimii şi să o canalizeze, prin 
scopurile declarate, spre linişte şi pace. 

De la tribună au început, din iniţiativa unor apropiaţi ai lui 
Vlasiu, diverse scandări, intercalându-se cu rugăciuni. 

– Nu-i mai vrem! Nu-i mai vrem! Se auzeau mii de glasuri 
repetând, la unison, acea simplă şi nemaiauzită lozincă. 

La câteva clipe, cineva de la tribună a propus un „Tatăl 
Nostru”, rugându-i pe cei din piaţă să îngenuncheze. Intervalele 
între manifestanţi erau destul de reduse ceea ce a obligat 
mulţimea să întârzie îngenuncherea, făcându-şi loc. Apoi, la un 
moment dat, de la tribună se spunea rugăciunea, iar cei din piaţă 
repetau, având în glas acea duioşie specifică momentelor sacre.  
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– Să cerem să se tipărească Biblii! vorbi cu evlavie un altul 
de la tribună. 

– Biblii, Biblii! vui mulţimea, descoperind că are o datorie 
de împlinit, mulţumind Cerului. 

– Fiecare casă să aibă o Biblie! repetau mulţimile 
entuziasmate. 

– Aradul declară România ţară creştină! descoperi 
mulţimea ceva la care nu se gândise în acest mod şi care devenea 
ceva ce le aparţinea. 

Pe balcoanele clădirilor CEC şi ale Băncii, din faţa pieţii 
Consiliului, erau întinse pe grilaj pânze de culoare albă, cu 
înscrisuri mobilizatoare, lucru repetat şi pe la geamuri. 

– S-a creat o extraordinară solidaritate cu armata! afirmă 
liderul în faţa celor aflaţi în imediata apropiere. 

– Armata e cu noi! strigă cineva care auzise cele spuse, 
urmat de mii de voci. 

– Aradul este puternic unit în aceste momente! continuă de 
la tribună Vlasiu, fiind sigur de mersul evenimentelor. 

Acesta a fost şi sentimentul populaţiei, iar veştile de genul 
„Tăbăcescu acuză armata de înaltă trădare”, „ Ministrul Apărării s-
a sinucis” , au avut rolul decisiv în trecerea armatei în totalitate de 
partea populaţiei. S-a scandat apoi din răsputeri: „Armata e cu 
noi!” , „Tăbăcescu judecat, pentru sângele vărsat!” , „Fără 
violenţă!” , reuşind coalizarea forţelor din, de acum, „unica 
tabără” existentă în piaţă. 

Slujba religioasă. Fuga dictatorului. 
Starea de Necesitate 

Lui Vlasiu îi trec prin minte, în ritm alert, cu entuziasmul 
care îl caracteriza, cele auzite despre manifestanţi până la sosirea 
lui în Piaţă. Îi trece prin minte cum tinerii mărşăluiesc spre 
centrul oraşului, alături de elevi, sub privirile curioşilor de pe 
trotuare. Îşi închipuie momentul salvelor de avertisment, apoi 
regruparea mulţimii în faţa armatei din Piaţă. Revede apariţia 
preoţilor de la Catedrala Ortodoxă şi începerea slujbelor şi 
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rugăciunilor pentru morţii Timi şoarei. Îi râd ochii la vederea 
muncitorilor veniţi în sprijinul tinerilor, căci cei mai mulţi erau 
tinerii, chiar dacă nu ei s-au pus în fruntea tăvălugului 
revoluţionar.  

 
Apoi, în momentul sosirii sale în faţa Consiliului şi 

instalarea staţiei de amplificare, cea adusă de Dragu, totul a 
început să prindă viaţă, vocea lui auzindu-se în întreaga piaţă. Un 
moment emoţionant pentru soldatul terist Ciurean a fost când 
demonstranţii au îngenuncheat pentru morţii Timi şoarei şi cineva 
a cerut ca şi militarii să facă asta. 

– Armata nu îngenunchează în faţa nimănui, are demnitatea 
ei! Ea dă onorul! a intervenit Vlasiu cu această precizare. Ca 
acţionaţi de un resort, mâinile militarilor s-au ridicat spre ulucul 
armei, arătând, la rândul lor, respectul datorat celor căzuţi. 
Fruntaşul terist Taşcu a simţit în acele clipe că a scăpat de teamă 
şi nesiguranţă, a fost o uşurare după semnalul fraternizării. 
Noţiunea de fraternizare s-a cristalizat în mintea teriştilor, atunci 
când arădenii şi-au recunoscut părinţii , rudele şi cunoştinţele, 
dând curs impulsului de apropiere şi îmbrăţişându-se cu aceştia. 
Era semnalul de netăgăduit a fraternizării, care a arătat tuturor 
momentul de răscruce al istoriei dorit de manifestanţi. 

 
Constatarea lui Vlasiu privind apropierea dintre 

manifestanţi şi armată a permis o oarecare relaxare şi, astfel, a 
început slujba religioasă oficiată de trei preoţi. În timpul 
deplasării coloanei de aproximativ 900 oameni pe strada 
Episcopiei, inițial doar cu cei doi preoţi, respectiv Iute şi Mirian, 
apoi, ca urmare a îndemnurilor unora din mulţime, l-au primit 
alături de ei şi pe preotul Popas, care a sosit de la Şofronea. 
Coloana a prins substanţă, numărul manifestanţilor ajungând la 
peste 1000, şi Popas a simţit la intrarea în piaţă o puternică 
emoţie, împărtăşită de colegii săi de confesiune. 

Comandantul Centrului Militar Judeţean, maiorul Greucea, 
apreciază şi raportează corect numărul manifestanţilor, care erau 
conduşi de cetăţeni cu banderole tricolore pe braț, cu pancarte, 
erau plini de entuziasm, scandând lozinci antităbăciste. Afirmaţia 
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acestuia, la vederea scenei, împărtăşind cu un grup de ofiţeri 
impresiile, este primită cu emoţie. 

– Acest moment este „Certificatul de naştere” a revoluţiei 
din Arad, este momentul zero, pentru că de aici începe măsurarea 
timpului! încheie mulţumit maiorul, zâmbind către colegii săi. 

Cei aflaţi în piaţă au strigat cu putere. 
– Biserica e cu noi! repetând de câteva ori, plini de 

entuziasm, şi, în acel moment, preotul Popas şi ceilalţi colegi au 
fost practic ridicaţi pe sus şi duşi pe podium, li s-a făcut loc în 
faţă şi soborul a făcut o slujbă de pomenire a morţilor Timişoarei. 
În faţa mulţimilor au devenit calmi, erau în elementul cunoscut 
lor, făceau slujba de pomenire în mod firesc, constată Popas, 
rememorând scena. Emoţiile i-au revenit în momentul când s-a 
încheiat slujba şi s-a întors cu faţa spre armele ţinute orizontal, 
îndreptate până atunci spre spinările lor. Din acel moment a fost 
mai îngrijorat ca cei din piaţă, astfel, în răstimpuri, mai arunca 
câte o privire în spate şi se înfiora. Situaţia periculoasă creată îl 
duce cu gândul la posibilitatea de a deveni, dintr-o data erou, a 
oricăruia dintre manifestanţi şi să facă câteva remarci celor aflaţi 
în imediata apropiere, revelaţia venindu-i pe măsură ce vorbea: 
„Eroul este un om ca noi toţi, vitejia există în fiecare, dar fapta se 
petrece într-un anumit moment, într-o conjunctură dată, atunci 
când scânteia divină îl luminează! De altfel, şi eroii trăiesc la 
firescul existenţei, deosebirea fiind că ei nu mor niciodată, iar 
acest fapt are doar un nume, DUMNEZEU!” A încheiat preotul 
cu faţa luminată şi transfigurat de liniştea care s-a lăsat în rândul 
oamenilor. Un respect imens transpărea din privirile lor.  

Manifestanţii au privit cu recunoștință faptul că preoţii nu 
au încercat să tempereze revolta demonstranţilor ce se simţea 
destul de acut, dimpotrivă, după spusele lui Popas, au considerat 
că sosise vremea de a scutura jugul dictaturii. Rugăciunile şi 
colindele au încheiat acea slujire a lui DUMNEZEU, aducând o 
stare de euforie sacră. 

Vlasiu, impresionat de cele văzute, apreciază că este 
absolut extraordinar, 100.000 de oameni în genunchi rosteau 
Tatăl Nostru, iar „Biserica” era alături de ei. Imaginea era una 
uriaşă şi suprarealistă.  
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Aceleaşi aspecte pline de simţăminte creştineşti au 
continuat. La imboldul lui Popas, o coloană de câteva sute de 
demonstranţi s-au pus în mişcare spre Piaţa Catedralei, ducând cu 
ei sentimentul naţional spre a forma un nou focar de identitate 
naţională. Scandând pe tot drumul lozinci cu caracter 
antidictatorial, pentru libertate şi de bucurie că oamenii Bisericii 
sunt alături de ei, coloana a ajuns în faţa Bisericii Ortodoxe. 

De aici, mulţimea a plecat spre Centrul Eparhial al 
Aradului, unde s-au întâlnit cu Prea Sfinţitul doctor Temei, 
„Episcopul Aradului, Ienopolei, Hălmagiului şi Hunedoarei”, 
căruia preoţii i -au relatat cum a decurs parastasul de pomenire a 
morţilor Timişoarei, deoarece această iniţiativă a fost cunoscută 
de Episcop. Pe lângă cei doi preoţi amintiţi anterior, Popas 
menţionează pe alţi prelaţi care au fost alături de ei. Astfel, 
pomeneşte de părintele Butea, de părintele Vozar, preoţii Molan, 
Tedescu, Bozga şi cântăreţul Grig. Un lucru deosebit, dar nu ieşit 
din comun, l-a reprezentat atitudinea Prea Sfinţitului Temei, de 
asumare a răspunderii faptului că în piaţă s-au făcut rugăciuni, 
afirmând că porunca a fost dată de el. Pe această temă s-au purtat 
controverse, terminate cu dorinţa preoţilor de a-l apăra pe 
Preasfinţitul în cazul când cei aparţinând puterii l-ar fi încriminat. 
Aceste discuţii au fost întrerupte de un angajat de la Episcopie, 
care, agitat, le-a adus vestea că Tăbăcescu a fugit şi să urmărească 
la televizor amănuntele în acest caz.  

 
Spre marea bucurie a celor aflaţi în faţa televizoarelor, 

aceştia au vizionat în direct părăsirea cu elicopterul a Comitetului 
Central de către cuplul prezidenţial, considerată cea mai mare 
„victorie a socialismului” , după cum a ironizat mai târziu un tânăr 
entuziasmat din mijlocul manifestanţilor.  

Cei aflaţi în piaţă au aflat despre această veste de la cei care 
se întorceau de la întâlnirea cu Prea Sfinţitul Temei, aproape de 
ora 13:00. Uralele mulţimii au irupt din mii de piepturi, întrecând 
orice închipuire, oamenii s-au îmbrăţişat cu bucurie.  

 
Trecuse de miezul zilei când maiorul Bălan primeşte prin 

Notă telefonică ordinul generalului Ilie Tăbăcescu şi face, la 
rândul său, precizări. 



334 

– Să se cunoască de către întregul personal despre 
decretarea Stării de Necesitate pe teritoriul RSR. În ce priveşte 
efectivele, cele aflate în dispozitive nu vor fi retrase, iar cele 
aflate în deplasare se retrag în cazărmi. Este întrerupt de telefonul 
din sala tactică, la care răspunde în doi peri să fie lăsat în pace, 
apoi continuă: 

– Deschiderea focului este permisă numai în caz de atac 
asupra cazărmii sau a obiectivelor, dar se interzice focul la 
obiectivele din afară fără somaţie! Se vor revedea măsurile de 
pază şi apărare a cazărmii şi obiectivelor, în special a aeroportului 
Arad!  

De fapt, era vorba despre două note telefonice semnate de 
generalul Stavici, care tocmai devenise de facto Şeful Armatei, cu 
nr. 38 şi 39, prin care ordona să se execute numai ordinele 
Ministrului Apărării Naţionale şi armata să iasă din cazărmi 
pentru paza şi apărarea unor obiective importante, la solicitarea 
noilor autorităţi în curs de instalare. Această a doua notă, trecând 
prin trei perechi de mâini, a fost uşor „ajustată” la nivel divizie, în 
principal pentru simplul fapt că se întârziase cu retragerea 
efectivelor conform primului ordin, ceea ce a determinat 
adăugarea în conţinutul notei: „...efectivele din dispozitive nu vor 
fi retrase...” , de asemenea şi „Efectivele aflate în deplasare se 
retrag în cazărmi” . Toate acestea cu scopul de a nu crea condiţii 
pentru izbucnirea unui conflict neaşteptat între forţele rămase şi 
cele aflate în mişcare, urmare a vreunei greşeli, voite sau nu, de 
vreo forţă care nu şi-a definit locul vis a vis de noua conducere. 
Aici încă nu era conturată precis poziţia celor de la Interne şi asta 
în situaţia când, pe lângă armată, singurii care dispuneau de 
armament şi muniţie în acele momente erau doar Securitatea şi 
Mili ţia. De parcă armatei i se făcea precizarea că numai cei din 
MI ar putea deschide focul, ceilalţi nedispunând de muniţie. În 
scopul evitării deschiderii focului, Stavici ordonă să nu se tragă 
de către nimeni nici foc de avertisment, să se parlamenteze.  

 
Comandantul Cetăţii, Murad, este nedumerit de 

ambiguitatea ordinului transmis de Bălan cu referire la 
deschiderea focului de armă şi, nemulţumit, cere explicaţii de la 
Armata din Cluj. 
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– Solicit lămuriri legate de „Starea de necesitate” primită 
recent! Ofiţerul de acolo nu era informat în detaliu cu cele trimise 
la unităţi şi ceru un răgaz pentru a raporta la şeful său. 

– Se vor face precizările necesare în cel mai scurt timp! 
anunţă cel de la Cluj, considerând cererea legitimă. 

Telefonul îşi face simţită din nou prezenţa în biroul 
Comandantului. Murad primeşte rapoarte despre situaţia din oraş, 
unde constată că nu sunt probleme deosebite. 

Maiorul nu mai are răbdare să aştepte şi insistă asupra 
ordinului primit. 

– Mă refer la interzicerea focului de armă, inclusiv cel de 
avertisment la obiectivele din afară, iar pe de altă parte, 
deschiderea focului în caz de atac la obiectivele avute în pază, 
precum şi asupra unităţii, dacă sunt atacaţi cu arme de foc! Ştiind 
că numai Miliţia şi Securitatea dispuneau în acele momente de 
arme şi muniţii, partea a doua a ordinului îi întăreşte bănuielile că 
exista un plan diabolic de a induce militarilor, indirect, ideea că 
duşmanii armatei sunt cele două entităţi, că armata trebuie să se 
îndrepte împotriva lor, şi, de aici, consecinţele. Între timp, 
convorbirea s-a întrerupt, dar Murad nu s-a mai neliniştit, 
considera că orice i-ar fi transmis eşalonul superior, tot de el va 
depinde ce ordine va da subordonaţilor. 

 
Căpitanul Dride, Şeful de Stat Major al Divizionului de 

Artilerie, primeşte, la rândul său, ordin de a nu deschide focul cu 
niciun motiv. Artileriştilor li s-a citit nota telefonică şi cunoşteau 
ordinul de a se deschide focul dacă sunt atacaţi, iar acum apare o 
contradicţie între cele două ordine, venite din aceeaşi sursă. 

Maiorul Murad primeşte o precizare de la maiorul Bălan, 
ca efectivele aflate în dispozitiv să rămână la obiectivele avute în 
pază şi să se continue măsurile de apărare a cazărmii.  

Plecarea lui Iconaru 

După ştirea despre sinuciderea lui Maler, pe etape, inițial 
cei din Lipova, au primit acel ordin şocant, venit de la unul dintre 
adjuncţii Ministrului Apărării. 
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La o oră după miezul zilei, Iconaru este chemat urgent de 
către centralistul de pe autostaţia Lipovei, soldatul Gorici, să 
vorbească cu comandantul său, maiorul Plavăţ. 

– Comandantul la telefon, tovarăşe Iconaru, este necaz 
mare, v-a raportat unul de acolo de la partid la Bucureşti! aveţi 
grijă de oameni, este vreunul mort sau rănit? Despre referirea la 
necazul care îl pândea pe Iconaru, un cunoscător al relaţiilor 
dintre cei doi ar fi comentat, cu răutate, că acesta ar fi meritat-o 
pe deplin. Era ca urmare a luptei interminabile care învenina 
relaţiile dintre ofiţerii cu „pile” şi cei care se ridicau prin muncă şi 
merite pe treptele ierarhiei militare. 

– Nimic! răspunse Iconaru, referindu-se la militarii TR. 
– Bine, tovarăşe! Raportaţi imediat lui Bălan că vă retrageţi 

în cazarmă la Lipova! 
– Dar cu ce? Eu nu mai am autobuze cu care să-i transport 

la Lipova! răspunse Iconaru.  
– Nu-i nimic, îţi trimit eu maşini! Trimite pe TAB-uri 

oamenii care sunt mai obosiţi! Trimite mai întâi arădenii, rupe 
grupele! 

– Nu pot, tovarăşe maior, pentru că imediat par suspect! 
replică intrigat Iconaru la ultima precizare a lui Plavăţ. Acesta 
profită de ocazie pentru a-l atenţiona să nu mai comenteze. 

– Ah, nici pe noi nu ne mai asculţi?! 
– Am înţeles, tovarăşe maior, lăsaţi că şi eu sunt obosit! Să 

vă îngrijiţi de maşini!  
– De câte maşini ai nevoie? 
– De zece camioane! Şi cu asta, Iconaru încheie 

convorbirea. 
Organizarea coloanei de blindate revine lui Iconaru 

personal, acesta nu lasă o asemenea problemă importantă pe mâna 
altora, ofiţerii cu tehnica precum şi unii subofiţeri îl asistă, fiind 
folosiţi, la nevoie, mai mult pe post de executanţi. Când să dea 
drumul primului eşalon, companiei pe TAB-uri, i se raportează: 

– Nu mai avem carburanţi! spune unul din mecanicii-
conductori mai îndrăzneţ. Toţi ceilalţi amuţiseră, îi ştiau de frică 
lui Iconaru, dar până atunci nici unul nu-şi asumase răspunderea 
de a-l informa că, fără ştirea lui, s-au executat defilări prin 
municipiu. 
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– Păi cât aţi consumat de la Lipova până la Arad? 
– Staţi puţin, nu ştiţi că noi am făcut zece ture prin oraş? 
Atunci îşi dă seama că ordinul dat de a „defila”prin oraş în 

seara de 21 decembrie, despre care a aflat după ce s-a consumat 
fapta, l-a lăsat fără carburanţi. Situaţia ivită l-a determinat să 
ceară aprobarea de a se adăposti în cazarmă până la sosirea 
camioanelor. 

 
O parte din cadrele de la Lipova au asistat la o discuţie 

între Iconaru şi Vlasiu. Pe timpul discuţiei, locotenentul Codrin a 
auzit unele frânturi, din care a dedus că i se solicita lui Iconaru să-
i ajute în continuare pe revoluţionari, de asemenea, că s-a hotărât 
la nivelul armatei, ca aceştia să fie lăsaţi să intre în Consiliu. Cu 
toate că militarii de la Lipova au primit ordin de a se retrage din 
dispozitiv şi să îmbarce în camioane pentru a pleca la Lipova, 
Iconaru nu a trecut imediat la executare, era necesară, după 
părerea sa, verificarea „veridicităţii ” ordinului primit. De fapt, el 
avea un gând ascuns, dorea să se ţină de cuvânt faţă de 
revoluţionari, să-i apere în situaţia intrării în Consiliu, pentru că 
nu avea încredere în gărzile patriotice.  

În timpul acesta, privind în jur, Iconaru constată că maiorul 
Bălan şi ofi ţerii de Securitate Şeran şi Scăianu, până atunci aflaţi 
înapoia dispozitivului de militari, au părăsit piaţa, intrând 
probabil în clădirea Consiliului. 

– Unde au dispărut ăştia? adresă Iconaru îngrijorat 
întrebarea către subordonaţii din imediata apropiere. 

– Nu ştiţi? Cei din Comitetul de Iniţiativă împreună cu 
ofiţerii amintiţi sunt acolo sub balcon! răspunse cu seninătate unul 
dintre locotenenţii săi, arătând cu capul în direcţia respectivă. 

Locotenentul Codrin se apropia în grabă de Comandantul 
său, având zugrăvită pe faţă satisfacţia. A prins câteva frânturi din 
cele discutate în grupul de sub balcon. Iconaru l-a văzut imediat şi 
privind la el întrebă. 

– Zi scurt! Ce ai auzit acolo? 
– Maiorul Bălan tocmai profera ameninţări! 
– La concret! ceru nerăbdător Iconaru. 
– Toţi care vor intra în Consiliu vor ieşi morţi! raportă 

Codrin dintr-o suflare. 
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– Într-un cuvânt, ăştia „negociază” intrarea în Consiliu! 
Încă mai speră! îi scăpă, mai mult voit, maiorului. 

Iconaru ar fi avut un tablou complet al metodelor folosite 
de Bălan dacă ar fi auzit ameninţările josnice proferate în 
continuare.  

– Pe moment aţi câştigat, dar veţi pierde şi nu veţi găsi 
mormintele morţilor! Nici cenuşa lor n-o veţi găsi! a încheiat, 
orbit de ură, maiorul, secondat de cei doi colonei. 

Din proprie inițiativă, Iconaru a mai rămas un timp în piaţă, 
sperând că în acest fel va acorda o şansă noii conduceri 
revoluţionare, care era în curs de preluare a puterii.  

 
La scurt timp, colonelul Şeran, Şeful Securităţii Orăşeneşti, 

îl caută pe ofiţerul de Contrainformaţii , maiorul Surdu, solicitând 
ca acesta să dea telefon la unitatea de care aparţine. Solicitarea a 
fost adresată Grupei de coordonare de la Cetate, care a considerat 
normală aceasta, deşi, după părerea unora, puţini la număr, exista 
pericolul de a fi manipulaţi prin vehicularea unor informaţii , fie şi 
la asemenea cereri nevinovate, făcând jocul securiştilor. Aceiaşi 
oameni erau intrigaţi de cele auzite cu privire la subordonarea 
Contrainformaţiilor armatei direct Securităţii, ceea ce, deşi se 
auzise de aproape doi ani despre aceasta, totuşi, nu li se părea să 
fie verosimilă. 

 
În jurul orei 13:30 armata era încă în faţa Consiliului şi 

asista, impasibilă, la desfăşurarea evenimentelor din jurul 
tribunei. Cadrele militare treceau de la un flanc la altul, stând de 
vorbă între ei, iar trupa se manifesta complet liberă de vreo 
obligaţie sau misiune. Alţii , aşezaţi deasupra blindatelor, priveau 
la mulţime, având sentimentul că lucrurile s-au aşezat şi rolul lor 
părea încheiat. În schimb, interesul manifestanţilor era la cote 
ridicate, astfel, pentru a auzi şi vedea totul, unii s-au cocoţat pe 
stâlpii metalici de curent şi în copacii din jur, iar pe acoperişurile 
CEC-ului şi Băncii în partea dreaptă şi a restaurantului Mureş în 
stânga, nu mai erau locuri neocupate. Pancartele cereau imperativ 
„ Întăriţi Frontul Democrat!” şi „Vrem libertate!” , iar de la tribună 
se cereau lucruri de neimaginat cu doar câteva zile în urmă. 
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– Vrem libertate religioasă! scandau miile de glasuri. Apoi, 
cineva de la tribună propunea altceva şi imediat se pronunţa la 
microfon. 

– Nu mai vrem cartele! Jos cu asasinii! Imediat unul cu 
căciulă albă ia cuvântul cerând: 

– Să se înfiinţeze Comitete ale FDR în toată ţara! 
La un moment dat, militarii Cetăţii , care, după plecarea 

lipovanilor şi lini ştirea situaţiei, se aşteptau la rândul lor să 
primească ordinul, au început să se grupeze către şefii lor. 
Cunoscând mecanismul armatei, mulţi şi-au dat seama că 
lucrurile se schimbă şi pentru ei, motiv pentru care au început să 
„ intre în rânduri” , după cum spunea o comandă de instrucție de 
front.  

 
Pe de altă parte, lipovanii încearcă să obţină aprobare de la 

maiorul Bălan pentru a fi găzduiţi în cazarmă până la venirea 
autovehiculelor, dar Iconaru este refuzat. 

– Eşti un trădător! Vii acuma să-mi propui să te iau în 
Cetate sub protecţie? 

– Tovarăşe maior, ce a fost a fost! Revoluţia a învins, nu a 
murit nimeni! 

– Nu, nu mă interesează! strigă la el Bălan, închizând 
telefonul. 

Din acest motiv, Iconaru se dispune, ca într-o aşa-zisă 
tabără intermediară, în corturi, pe malul Mureşului, până urmau 
să sosească maşinile de la Lipova. Bineînţeles că a organizat paza 
şi apărarea, dar şi măsurile de siguranţă nemijlocită. Lumea care 
trecea prin preajmă era entuziasmată de cele întâmplate şi de ceea 
ce vedea în bivuacul recent organizat, făcându-şi semne cu 
militarii, plină de prietenie. Toată lumea ştia că militarii TR 
lipovani au avut un rol determinant în stăpânirea forţelor ostile 
manifestanţilor, alături de teriştii din Cetate, ostaşii de la 
subunităţi şi cei din Gai. 
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Plecarea Cetăţii. Bălan şi speranţele 

Era către ora 14:00, iar ferestrele CEC-ului şi Băncii erau 
larg deschise şi pline de privitori. O zi însorită binecuvânta tot ce 
mişca în perimetrul punctului nodal din Arad, trezind sufletele 
oamenilor la noi „descoperiri” .  

Pe măsură ce discursul lui Vlasiu amplifica starea 
sufletească euforică a mulţimii, sub privirile acesteia, armata se 
pregăteşte să părăsească piaţa. În acele momente, puţini 
înţelegeau ce se întâmplă, entuziasmul era la cote ridicate şi puţini 
conştientizau faptul că plecarea armatei din piaţă punea în pericol 
siguranţa populaţiei. 

 
Acelaşi ordin primit mai devreme de către Iconaru, dar 

venit pe filiera Armatei a IV-a, i-a fost transmis la scurt timp şi 
lui Murad.  

– Să se retragă unităţile armatei în cazărmi! La auzul 
acestui ordin, transmis printr-o notă telefonică fără număr de către 
generalul Stavici, maiorul Murad s-a întrebat, apoi şi pe cei din 
jur, cât de legală este acea notă.  

– Cine este acest general şi cum poate trimite un ordin fără 
număr? 

– Este unul din adjuncţii Ministrului Apărării…! răspunde 
ezitant căpitanul Caşin, Şeful Serviciului tehnic al unităţii, 
mirându-se de neştiinţa Comandantului său. 

– Da, asta o ştim! Dar nu înţeleg cum de a ajuns în situaţia 
să preia comanda armatei, fără ca noi să ştim ceva despre 
învestirea sa în mod oficial?! 

– Da, aveţi dreptate! interveni cineva dintre cei prezenţi. 
– Treceţi la anunţarea celor de la Consiliu! ordonă Murad 

Ofiţerului de serviciu pe regiment, dumirindu-se că de acum cei 
din armată vor fi manevraţi după puterea vântului ce va bate 
haotic, în final va învinge cel care are sprijinul forţelor mai 
puternice, dacă nu cumva, mai ales a celor din exterior, îi trecu în 
mod ciudat prin minte. 
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După primirea ordinului pe două filiere, inclusiv direct de 
la Comandant, au plecat din faţa Consiliului o serie de forţe, cei 
de la Cetate şi câţiva militari rămaşi din Unitatea de geniu Gai. 

Aristică a avut de a face cu o persoană pe care, dacă ar fi 
cunoscut-o, nu ar fi luat-o cu el sau, cine ştie, poate că da. Era un 
„ tovarăş” bine îmbrăcat, dar cam speriat şi plângăreţ, solicitând să 
fie salvat de mulţimea care îl putea recunoaşte şi chiar linşa, aşa 
cum s-a şi exprimat. Faptul s-a consumat şi nu vom afla niciodată 
ce ar fi hotărât genistul nostru dacă ar fi ştiut mai multe. 
Entuziasmul Comandantului Aristică a crescut, pe timpul 
deplasării spre cazarmă, văzând sutele de oameni de pe marginea 
drumului, care aclamau trecerea trupei de sub comanda sa. Atunci 
a simţit că este un adevărat militar, era emoţionat cum nu a avut 
parte niciodată de aşa ceva. Şi celelalte efective, subunităţi de la 
mili ţie, trupe de securitate, pompierii şi gărzile patriotice au 
primit, la rândul lor, ordin de retragere din dispozitiv, cu excepţia 
oamenilor lui Şoimu. 

 
Căpitanul Valer a tras concluzia sigură în acele momente, 

că lucrurile, din punctul său de vedere, au fost rezolvate. Arădenii 
nu au dat vreo jertfă de sânge, ca timişorenii. Presupunea doar ce 
zile avea să vină şi ce surprize aduceau cei care se cramponau de 
putere, pentru că ciudăţeniile petrecute până atunci, îl determinau 
să fie convins de existenţa oponenţilor faţă de noua putere. Nu 
erau de neglijat, se gândea căpitanul, mai ales forţele care s-au 
coalizat în ce priveşte menţinerea vechilor structuri. 

 
A sosit momentul când batalionul lui Valer, ca urmare a 

ordinului Comandantului, retrage efectivele în cazarmă. 
Retragerea s-a făcut în uralele unor demonstranţi, iar pe de altă 
parte, în huiduielile şi dezaprobarea celorlalţi. Acel moment avea 
pentru căpitan o valoare de neegalat, chiar în condiţiile existenţei 
taberei opozante ştia că fără opoziţie totul părea facil şi, apoi, 
fiecare vede şi înţelege cât îl duce mintea. Unii din mulţime au 
înţeles cu o clipă mai devreme că nu este un motiv de bucurie 
faptul că vor rămâne fără armata care îi apărase până atunci, iar 
alţii , mai neinformaţi, credeau că plecarea din piaţă a militarilor 
era, de fapt, o trădare, şi, bineînţeles, o etichetau cu acele 
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huiduieli. Valer, ieşit pe jumătate deasupra oblonului 
mecanicului-conductor, cu o mână se ţinea de oblon, iar dreapta o 
flutura către manifestanţi, zâmbind şi luându-şi rămas bun. 
Blindatul tocmai vira greoi, având probleme cu „direcţia” , spre 
teatru în uralele manifestanţilor, „Cinste lor, cinste militarilor!” , 
„Ei ne-au apărat!” , „Vă iubim!” . Apoi a urmat un TAB de 
Cercetare, cu Meterez deasupra blindajului, avându-l în interior 
pe locotenentul-colonel Santău de la Divizie. Meterez a fost 
cândva la Cercetare şi aşa se explică afinitatea lui faţă de oamenii 
de la acele trupe speciale din armată. La ora 14:32 penultimul 
blindat părăseşte în trombă piaţa, iar cel rămas în pană, ultimul, 
este lăsat în faţa Consiliului, pe liniile de tramvai cu mitralierele 
îndreptate spre clădirea CEC-ului. 

Firea retrăieşte episodul din seara anterioară cu privire la 
acel moment ce fusese prefigurat de către acea persoană, care l-a 
anunţat despre trecerea armatei de partea populaţiei.  

– Da, despre acest lucru m-a anunţat! murmură Firea ca 
pentru sine.  

– De cine vorbeşti? întrebă Şargu, uimit de starea 
prietenului său. 

– De unul care m-a prevenit de trecerea armatei alături de 
popor! Şi văd că se adevereşte mai limpede decât mi-aş fi 
închipuit, aproape până şi ora! Şi de ce tocmai lui i-a spus, se 
gândi unul dintre liderii manifestanţilor, care auzise ceea ce el 
considera o laudă nemeritată. 

De data aceasta, având un motiv aparte de a-şi arăta 
preocupările, manifestanţii au trecut la protejarea directă, prin 
organizarea unor razii în propriile rânduri. Scopul urmărit era 
înlăturarea elementelor provocatoare plantate de Securitate, 
băutura şi beţivii.  

– Să fie scoşi cu forţa din piaţă cei care au asupra lor 
obiecte contondente şi să nu tolerăm provocările! strigau cei aflaţi 
pe tribună către cei cu banderole aleşi pentru menţinerea ordinii.  

– Admir un asemenea comportament! spuse un maior în 
faţa oamenilor săi. 
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Oamenii lui Şoimu pleacă 

Dacă până atunci platoul s-a golit de trupe şi tehnică, în 
Consiliu a rămas subunitatea Antitero şi, tocmai în acel moment, 
a apărut Mitea, care nu a putut vorbi cu şeful subunităţii toată 
noaptea. De această dată, a reuşit să-i transmită lui Şoimu ordinul 
de a nu părăsi Consiliul şi îi repetă misiunea.  

– Tovarăşe colonel, îţi ordon să nu părăseşti această clădire 
fără ordinul meu! Ai înţeles? 

– Da! mormăi, fără convingere, colonelul. O uşoară 
înnegurare se aşternuse pe chipul său şi gândurile au început să-l 
învăluie, căutând soluţii de scăpare. 

– Şi acum, ascultă misiunea pe care o ai! Acei huligani din 
piaţă trebuie împrăștiați, risipiţi cu baionetele sau cu orice mijloc 
necesar, veţi lupta până la ultimul om, aşa cum au luptat plăieşii 
lui Ştefan cel Mare! încheie Mitea şi plecă. De data aceasta, nu s-
a aşteptat de la el confirmarea dacă a înţeles cele ordonate, dar 
acest fapt nu i-a uşurat deloc viaţa. 

Monologul, putem spune aşa, s-a desfăşurat în prezenţa 
colonelului Scăianu, şeful lui Şoimu, şi care era întru totul de 
acord, aprobând din cap, secondându-l pe activist cu acel ordin 
aberant. 

Timpul avut la dispoziţie de către Şoimu în cursul nopţii , 
până la revederea cu Mitea, a fost folosit cât se poate de judicios, 
fiind destinat instruirii celor din Grupa Antitero asupra 
momentului când demonstranţii vor intra în clădire. Bineînţeles 
că, acest fapt trăda intenţia, de altfel ascunsă, de a se sustrage de 
la executarea acelui ordin. De menţionat că, acolo era doar un 
Pluton pe Automobile Blindate de Infanterie, celelalte două erau 
încă la Timişoara. Le-a spus să acţioneze pentru a se retrage prin 
subsolul clădirii, de unde vor ieşi în curte chiar lângă parc. Pentru 
a facilita îmbarcarea rapidă a oamenilor şi părăsirea locului, 
automobilele au fost încolonate pe şoseaua din spatele 
Consiliului. 

Era vădită intenţia lui Şoimu de a evita orice incident cu 
demonstranţii sau cu elementele rămase în dispozitiv, toţi, de 
ambele părţi, erau obosiţi şi foarte stresaţi de încordarea ce pusese 
stăpânire pe ei. 
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Din acel moment, Filcaciu a ordonat Plutonului din 
subordinea sa de a se îmbarca într-un camion aflat înapoia 
Consiliului şi să se retragă în sediul Miliţiei. De remarcat că, 
insistenţele lui Mitea şi a colonelului Scăianu au continuat, astfel 
că, oamenii lui Şoimu erau foarte neliniştiţi. Colonelul Filcaciu 
constată situaţia tensionată în care erau oamenii de la Antitero şi 
intervine, asumându-şi preluarea temporară a conducerii. 

– Din ordinul meu puteţi să plecaţi! Foarte important este 
faptul că acest ordin a venit cu doar câteva minute înainte de fuga 
dictatorului, puţine minute ce-i drept, dar tocmai la momentul 
potrivit. Fără ezitare, colonelul Şoimu, împreună cu subunitatea 
sa, părăseşte imediat Consiliul şi, la ajungerea în sediul 
Inspectoratului, acesta a luat cea mai înţeleaptă măsură, dând 
ordin să se predea armamentul şi muniţia. În urma ameninţărilor 
venite din partea lui Scăianu la adresa lui Şoimu după înapoierea 
de la Consiliu şi acuzaţia de trădare, Filcaciu pune punctul pe „i” 
când îl apără pe acesta, acuzându-l pe Scăianu de trădare. Din 
acel moment, practic, îl ia pe Şoimu în subordinea sa. Asumarea 
răspunderii încălcând ordinele, a avut drept consecinţă, încă 
înainte de fuga lui Tăbăcescu, relaxarea situaţiei în sediul 
Comitetului judeţean de partid din Arad, prin rămânerea fără 
trupele Ministerului de Interne. 

– Ciudată manevră, această luare în subordine! comentă 
unul dintre cadrele cu grad inferior din Inspectorat. 

– Îmi pun întrebarea, ce legături există între cei doi? se 
întreba colegul său, cu gândul că Miliţia, care era cumva, oaia 
neagră a forţelor de la Interne, nu-şi putea permite luarea în 
subordine a Securităţii.  

– Exact la asta m-am gândit, semne au fost cu ceva timp 
înainte de evenimente! Dar lucrau discret! 

– Cineva s-a exprimat că totul este cât se poate de dubios şi 
că ăsta, de fapt, cunoaşte evenimentele viitoare! Şi probabil face 
parte din facţiunea „contra”!  

– Legătura pare nefirească, ca între câine şi pisică! Sau asta 
doar la prima vedere? Cine să înţeleagă?! 

– Şi dacă şeful nostru face un joc dublu?! 
– Atunci am b….o! încheie vulgar, dar exprimând tristul 

adevăr, cel care deschisese discuţia. 
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Căpitanul Meterez, prin întreaga sa atitudine faţă de 
măsurile asumate de Filcaciu, a lăsat să se înţeleagă că nu 
comentează în niciun fel. Această atitudine era legată de 
ambiguitatea comportării lui Filcaciu în situaţii asemănătoare, 
când, uneori, nega implicarea de partea vreuneia sau a alteia a 
taberelor conturate de la un timp. A apreciat totuşi poziţia 
tranşantă a celor care, prin misiunea lor represivă, puteau aduce 
mari prejudicii manifestanţilor, în aceeaşi măsură şi militarilor, 
pentru că ar fi fost o situaţie greu de stăpânit, dacă mai rămâneau 
acolo şi, eventual, acţionau. 

 
Primul Secretar Gunar, ocrotită de militarii din armată şi 

însoţită de Mitea şi căpitanul Grab, acesta din urmă de la 
Ministerul de Interne, sunt conduşi de către maiorul Rareş în 
biroul Comandantului, unde tocmai sosise şi maiorul Bălan.  

Primirea făcută de Murad a fost una normală, având în 
vedere situaţia derulată în oraş, de altfel nici unui militar nu i-ar fi 
trecut prin minte să aibă o atitudine ostilă faţă de acea femeie. 
Tuturor li se părea corect să apere viaţa acesteia, pentru că, în 
acele momente, încă era în pericol. Intenţia era ca după amiaza să 
fie dusă la Timişoara. 

Invitata a fost tratată ca un musafir obişnuit. Săcel, având 
ocazia să intre de câteva ori, a salutat-o cu politeţe, surprinzând 
pe chipul ei un zâmbet de uşurare, pentru că se aştepta ca la 
fiecare deschidere a uşii să fie luată pe sus şi dusă cine ştie unde, 
în urma posibilei „ trădării” a armatei. Armata, în schimb, nu avea 
intenţii de represiune, dimpotrivă, avea, în mod ciudat o atitudine 
împăciuitoare faţă de fostele organe de conducere. La un moment 
dat, se credea în cercurile militarilor că şi acestea sunt „ jertfite” 
pentru a se instaura noua conducere. Săcel şi Horga au fost de 
acord că era foarte posibil să se înşele în această problemă. 
Oricum ar fi fost, niciunul nu accepta un comportament 
răzbunător.  

– Oare ar dori cineva să se răzbune? 
– Exclus aşa ceva! Şi nu doar din punct de vedere 

creştinesc! 
– Ai dreptate! În aceste momente, pentru noi ei sunt 

nevinovaţi! Şi asta doar din punct de vedere al euforiei 
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momentului! Pentru că, probabil, ne vom trezi la realitate cândva! 
Şi atunci…!? 

– Cel care are „puterea” îşi poate permite să ierte! încheie 
unul dintre cei doi maiori, cu naivitatea celui care crede că spune 
adevărul. 

 
Au mai rămas în Consiliu un număr restrâns de persoane 

din fosta conducere, printre care Ghilan, Crator, Florescu şi 
Onaca, precum şi o parte dintre activiştii de partid. 

– Dar văd că unii nu se lasă duşi! spuse către Monea unul 
din Comitet, referindu-se la activişti. Erau în drum către sala de 
şedinţe. 

– Unii sunt în stare să spele pe jos coridoarele, numai să nu 
iasă afară din clădire! conchise Monea, privindu-i cu indiferenţă 
amestecată cu dispreţ.  

Căpitanul Milan îl vede pe fostul Secretar cu Probleme 
organizatorice al Comitetului Judeţean de partid, Ghilan, şi îi 
transmite ce-i trecuse instinctiv prin minte.  

– Rămâneţi în Consiliu pentru a lua legătura cu liderii 
revoluţionarilor! se surprinse folosind spontan noua titulatură 
pentru manifestanţi, ceea ce credea el, însemna o doză în plus de 
respect. După scurt timp, îl întâlneşte pe viceprimarul Brad şi îi 
transmite acestuia aceeaşi invitaţie, simţind deodată că un 
asemenea rol îi vine ca o mănuşă, mai ales că nimeni nu-l refuza. 
Îi crescu încrederea în sine şi urmarea a fost că tot ce întreprindea 
avea valoare, cei implicaţi aprobându-l cu entuziasm.  

Apoi Milan coboară în piaţă, era mult după ora două după 
masă şi îl întreabă pe Vlasiu despre numărul revoluţionarilor pe 
care intenţiona să-i aducă în Consiliu, spunându-i că paza clădirii 
va fi asigurată de cei de la gărzile patriotice. Îl asigură, în acelaşi 
timp, că totul se va desfăşura în deplină siguranţă, dar cu condiţia 
să nu aducă mai mult de 10 persoane. Ca la comandă, 
revoluţionarii au trecut fără ezitări la pază în perimetrul 
Consiliului, iar în scurt timp li s-au alăturat şi Gărzile, fără 
armament şi îmbrăcaţi civil, purtând banderole. Anumite lămuriri 
date liderilor de către Milan au avut rolul de a-i lini şti, 
explicându-le faptul că din clădire au plecat atât cei de la 
Antitero, cât şi alte forţe ale MI. 
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Pătrunderea în Primărie 

Răgaru, mulţumit că în Consiliu nu era niciun pericol de 
ordin „genistic” , tocmai i se raportase de către cercetaşii de geniu 
că nu sunt motive de teamă privind declanşarea vreunei explozii, 
iese în piaţă şi se adresează lui Vlasiu. 

– Vă invit să intraţi şi să preluaţi clădirea! Sunteţi în 
siguranţă! După care asistă la fazele scenariului de preluare. 

– Vlasiu sus, la balcon în Consiliu!... Vlasiu sus!... Vlasiu 
sus! În timp ce piaţa vuia, un număr de revoluţionari era în drum 
spre intrarea în Consiliu, constată Monea.  

Odată pătrunşi în clădire, cei 15 membri ai Comitetului 
Frontului Democratic Român, format în noaptea de 21/22, au avut 
surpriza să constate că după ei s-au năpustit în jur de 100-150 de 
persoane, printre ele foarte multe necunoscute celor care au 
demonstrat în piaţă. 

Nae, secondat de câţiva civili, reuşeşte să se interpună între 
lumea ce dorea să intre şi clădire. 

– Cei care aveţi băutură asupra voastră şi doriţi să intraţi în 
Consiliu, mai întâi trebuie să vărsaţi sticlele! spuse cu fermitate 
Nae, reuşind probabil să evite o posibilă devastare a sediului.  

O remarcă zguduitoare făcută de Dalas a deschis ochii celor 
care treceau pe lângă lanţuri şi bâtele cu cuie: 

– Astea erau pentru noi, acum ştiu ce au adus acele 
camioane venite pe furiş! 

Apoi, în timp ce urcau grăbiţi treptele Consiliului, schimbă 
o vorbă cu unul dintre colegii săi, care s-a confesat: 

– Eu eram la CPL când s-au confecţionat acele bâte! Am 
văzut mai târziu, când au sosit camioanele, erau trei, unul cu 
furtunuri de pompieri, al doilea cu lanţuri, iar al treilea cu saci de 
plastic, ca să ascundă victimele. 

– Dar bâtele cu ce s-au adus? întreabă Dalas. 
– A mai venit un camion când noi am sosit în piaţa 

Consiliului! Scenariul era unul cunoscut de la Timişoara, iar acei 
saci aveau rolul de a ascunde morţii, până ajungeau la crematoriu. 
Cam asta erau gata să pună în aplicare reprezentanţii puterii 
comuniste. Ei au cerut de la început să se facă „baie de sânge” , 
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norocul participanţilor a fost că militarii nu s-au lăsat manevraţi 
de acei oameni cu chip de fiară.  

Muncitorii de la Combinatul de Prelucrarea Lemnului care 
au lucrat la acele picioare de masă, puteau fi derutaţi de rolul lor 
pentru că semănau foarte bine cu acestea, eventual cei care le-au 
împănat cu acele cuie să fi ştiut ce fac. Oricum, Dalas nu i-a 
condamnat niciun moment pe muncitorii din CPL.  

 
Vlasiu intrase în Consiliu, fiind urmat de cei din Front, şi 

se îndreptau spre balconul dinspre piaţă. 
Sosise clipa când mulţimea, care până atunci se apropiase 

pas cu pas de Consiliu, nemaifiind controlată de cordonul de 
militari, s-a bulucit spre intrarea laterală dinspre Liceul Sanitar, 
unii imitând pasul de dans, de parcă fericirea putea fi doar astfel 
deplină. Apoi, ca la un semnal, s-au repezit spre uşile clădirii, 
lăsând deoparte orice reţinere, cu gândul de a demonstra, la o 
adică, participarea în primele rânduri la „cucerirea” acelei redute 
a puterii. Aşa funcţiona în acele momente mintea „ interesată” a 
unei părţi a mulţimii, ca nu cumva ceilalţi să le-o ia înainte.  

Ofiţerii de la Gărzile Patriotice, având oarecum în 
subordine câţiva dintre civilii care au apărat Consiliul împotriva 
teroriştilor, au reuşit să se opună intrării în Consiliu a celor care 
aveau asupra lor băutură sau erau sub influenţa ei şi musai cu 
verificarea buletinului de identitate.  

Luat de valul mulţimii, Alex, la început ezitând dacă să 
intre, pentru că se îndepărtase de grupul lui Valer şi o pierduse pe 
Luminiţa, reuşi, în cele din urmă, s-o descopere cum, disperată, îl 
căuta din priviri, şi, apropiindu-se de ea, împreună pătrund pe 
holul din partea laterală a clădirii, urcând cu ceilalţi la etaj. O 
ţinea de mână pe Lumi de parcă se temea să nu o piardă. În 
învălmăşeală Lumi a rămas fără căciuliţa de lână, iar părul 
deranjat oferea celor din jur un tablou de o încântare soră cu 
adoraţia, văzând-o ca pe o frumuseţe picturală. 

– Îmi aduci aminte de clipele când ne iubeam! îi şopti Alex, 
fără a se putea abţine, şi, pentru că gelozia îl incita să-şi revendice 
fata de lângă el, a strâns-o în braţe ca pe o comoară, aşa, ca să 
vadă toţi. Şi-a dat seama că exuberanţa lui a fost provocată în 
primul rând de sentimentul că a obţinut acea victorie inegalabilă 
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alături de mulţimea de tineri din jurul lor, iar prezenţa fetei dragi 
a amplificat bucuria. Zâmbetele îngăduitoare ale celor din jur l-au 
făcut să se liniştească, niciunul nu avea intenţia să-i răpească 
iubita. 

După ce au intrat în clădire, pe holurile pe care treceau au 
observat urmele grabei cu care părăsiseră incinta cei care au avut 
în stăpânire până atunci clădirea.  

– Mare dezordine au lăsat ăştia! spuse unul din „Front”, 
privind la obiectele împrăştiate peste tot. 

– Uite sunt staţii de emisie, zeci de bâte, scuturi, să nu mai 
vorbim de grămezile de lanţuri de la poartă, cu care ar fi trebuit să 
fim legaţi! remarcă Monea uimit. 

– Chiar au luat în serios lucrurile!  
Alex şi Lumi reuşesc să ajungă în balconul Primăriei. Era 

în jur de ora 14:45 când acesta s-a umplut până la refuz şi, privind 
spre piaţă, au văzut că nu mai era nici picior de militar, doar acel 
TAB stingher, martor al orelor trecute. 

Primele solicitări venite din partea lui Vlasiu, ca urmare a 
aglomerării produse în Consiliu, au fost adresate sportivilor. Le-a 
cerut acestora să organizeze un „ filtru”, pentru a nu permite 
intrarea decât după o verificare atentă. A avut în vedere buna 
pregătire fizică a acestora, faptul că puteau să-şi ducă la bun 
sfârşit misiunea, fără a crea neînţelegeri, prin felul lor echilibrat 
de a se comporta. Boian, unul dintre sportivi, se implică împreună 
cu colegii, prin acele „ filtre” reuşind să îndepărteze elementele ce 
nu prezentau încredere. 

 
Păvăluţ, avocatul, considera că nu era cazul să urmeze 

persoanele care se buluceau la intrarea în Consiliu, nu dorea vreo 
realizare obţinută folosindu-se de o asemenea oportunitate. A 
rămas fidel unor valori câştigate prin educaţia în familie şi nu a 
părăsit piaţa Consiliului. Privea doar la scena oferită, gândurile 
oscilând între a critica sau a aprecia acţiunile mulţimii. A acceptat 
în cele din urmă, existenţa, în condiţiile date, a oamenilor care nu 
renunţau nici în ruptul capului la luptă şi considera că era nevoie 
de forţa şi determinarea lor pentru a schimba ceva din traiul 
mizerabil de care aveau cu toţii parte. 
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Intrarea liderilor în Consiliu a determinat-o pe Celia să 
considere misiunea sa încheiată. După unele peripeţii, ca urmare a 
rătăcirii genţii cu actele şi cheile, Celia revine şi constată că 
Vlasiu, împreună cu mai mulţi tineri, erau de un timp în balcon. 
Tocmai reuşise găsirea obiectelor pierdute şi, în drum spre ieşire, 
îl întâlneşte pe Vlasiu, care a fost chemat la o şedinţă. Acesta o 
roagă să vorbească şi ea de la balcon, unde erau Ariniş şi Pocar şi 
alte persoane, multe necunoscute. 

– De mâine dimineaţă trebuie să mergem la lucru...! Iar în 
cursul serii să mergem acasă să ne odihnim, că nu mai există nicio 
problemă, oamenii din Consiliu o să-şi facă datoria! încheie Celia, 
cu emoţia primei apariţii în public. 

A apărut procurorul Firiţă, care a anunţat-o pe Celia că a 
fost personal la laborator şi apa nu este otrăvită, ea anunţând la 
microfon, ceea ce a liniştit o parte dintre manifestanţi, spre 
deosebire de cei care nu au auzit noutatea. 

Entuziasm fără margini 

Sportivii, dar şi alţi manifestanţi, şi-au încropit banderole 
din ceea ce aveau la îndemână şi în scurt timp, au reuşit să 
întroneze ordinea în rândul mulţimii din piaţă. Orice privitor aflat 
în balcon a rămas uimit de ceea ce vedea în piaţă, era un careu 
aproape perfect, laturile acestuia închizând platoul pieţei, cu 
lumea aşteptând liniştită şi privind cu încredere spre balconul 
acela ca la un simbol al speranţei. 

A urmat un moment de pregătire, apoi s-a cântat „Hora 
Unirii.” Lumea era fericită, nu voia să meargă acasă, chiar dacă 
pentru unii încă era în curs diversiunea cu „apa otrăvită”. Vlasiu, 
obosit şi cu voce răguşită, face tot posibilul să-i ţină cu atenţia 
trează pe manifestanţi şi, fără îndoială, reuşeşte, avându-i în 
sprijin pe Firea, Şargu, Cedar şi câţiva tineri, printre care şi Alex, 
având-o alături pe Luminiţa. 

– În aceste momente, cel mai important este să păstrăm 
liniştea şi disciplina! Să nu se consume băuturi alcoolice! Sunteţi 
de acord, aşa-i?! 
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– Fără băutură, fără băutură! Prelua mulţimea entuziasmată, 
strigând din răsputeri acea dorinţă a liderului lor. 

– Să nu judecăm pe nimeni, dreptatea se va face civilizat! 
Se instală o pauză de efect, apoi Vlasiu încheie imperativ. 

– Se aude? Lumea, ca hipnotizată, răspunde hotărâtă, 
strigătul ajungând în valuri în întreaga piaţă, fiind reverberat la 
mare depărtare. Vlasiu este atenţionat dinapoia lui că în ţară încă 
se trage şi preia. 

– La Sibiu este mare măcel, Securitatea trage! 
Trecuseră zece minute după ora 15:00 şi cei din balcon 

preiau, dinapoia lor, tot felul de mesaje pe care i le transmit lui 
Vlasiu peste umăr, fără ca acesta să le ignore. Miza mult pe 
mesajele cu încărcătură sentimentală legate de calităţile poporului 
şi cât trebuie acesta să-i iubească pe semeni, indiferent de limbă, 
tradiţii şi cultură. Încă ordinea era păstrată cu străşnicie, careul 
fiind la fel ca la început. 

– Sunt fraţii noştri! Să fie clar! Noi suntem cu toţii poporul 
român! Suntem ca fraţii! Buna convieţuire cu cei de altă 
naţionalitate era un deziderat ce trebuia păstrat şi cu asta toţi erau 
de acord. 

– Tot ce avem, aparţine celor care l-am câştigat! Să avem 
grijă de întreprinderile noastre, ordine şi disciplină, fără alcool, 
fără acte de huliganism! Noi suntem civilizaţi!   

– Am convingerea că nimeni nu va intra în acest Consiliu 
cu băutură! Am dreptate!? Aşa va fi!? 

– Aşaa va fiii...! Vui mulţimea. 
– De urgenţă să se asigure controlul întreprinderilor! Să nu 

se întâmple ceva! Cineva din apropiaţi plecă din balcon să dea 
indicaţii la Gărzile Patriotice în acest sens. 

– Trebuie să avem controlul! Mare atenţie cu băutura! 
Subiectul legat de alcool îl preocupa pe Vlasiu, acesta ştiind că 
era cauza tuturor relelor. El, personal, nu consuma deloc şi era 
împotriva consumului.  

– Trăiască solidaritatea noastră! Cere mărirea numărului 
luptătorilor de la Gărzi pentru paza Consiliului, apoi continuă: 

– Să fim împreună cum am fost de la început! Rămâne cum 
am vorbit! De acord? Vuietele inundă piaţa, electrizând 
atmosfera.  



352 

– Avem nevoie de un conducător! Mergem până la capăt! 
Trăiască oraşul Arad! strigă unul dintre cei din balcon. 

La un moment dat s-a apropiat de Vlasiu, venind dinapoia 
lui, un ofiţer subţirel, înalt, brunet şi cu mustaţă, care îi spune 
ceva cu voce joasă.  

– Apa este otrăvită! anunţă liderul uşor nedumerit, doar 
auzise clar cuvintele lui Firiţă repetate de către Celia, dar nu putea 
ignora acea veste, neasumându-şi răspunderea. 

În acel moment s-a produs dezordine, iar unii au început să 
părăsească piaţa, căutând vreun telefon să-i anunţe pe cei de 
acasă. Vlasiu adoptase postura unui camarad de nădejde, având 
mâinile pe după umerii celor care îi erau alături, ceea ce lăsa o 
impresie de încredere în oameni, dar şi a mulţimii faţă de el. 
Încrezător în propria poziţie în faţa mulţimii, continuă să 
vorbească. 

– Nu creaţi panică! Ştirea nu este confirmată! reuşind astfel 
să liniştească mulţimea. Pentru a reinstaura ordinea, a apelat la 
echipa de rugby, dar şi la alţii. 

– Vom alege dintre dumneavoastră 30 de oameni care să se 
ocupe de ordine! Unii din mulţime, mai rebeli, se apropie până în 
faţa balconului. Vlasiu nu îi ia în seamă şi continuă. 

– Să nu moară nimeni este dorinţa mea, am şi eu un 
bebeluş! Manifestanţii scot un strigăt uriaş la auzul cuvintelor, 
fiecare felicitându-l în felul lui. 

– Această zi sfântă este extraordinară! Cineva îi şopteşte pe 
rând localităţile unde sunt probleme, aşteptând până ce acesta le 
pronunţa. 

– La Sibiu se mai dau lupte, ... şi la Cluj, ... la Târgu-
Mureş, ... şi la Iaşi! Liderul avea o răguşeală şi o încetineală în 
vorbire, ceea ce dădea de înţeles că pe lângă oboseală mai era şi 
altceva, îndoiala că lucrurile nu sunt aşa cum rezultă din 
informaţiile primite. El nu credea că ţara „a luat foc” . Ca să anime 
mulţimea începu să scandeze. 

– Trăiască România, Moldova, Ardealul şi Ţara 
Românească! Mulţimea, electrizată, repetă acea dorinţă atât de 
dragă tuturor, fie ei români sau nu, sperând că, în cele din urmă, 
va veni cu adevărat libertatea mult dorită.  
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Se propune noua denumire a ziarelor cotidiene, respectiv 
„Adevărul” şi „Jelen”, moment în care Vlasiu întreabă dacă sunt 
de acord toţi. 

– Da! Ne-am săturat de minciuni...!  
– Fără steaguri rupte! spuse cineva, cu o voce uşor 

nesigură. Rezultatul a fost numărul mic care au aderat la acea 
lozincă. 

– Transporturile să funcţioneze perfect! Oamenii merg la 
serviciu, la şcoli, să fim responsabili! 

– Şoferii care se oferă... să facem un control la 
întreprinderi! O parte din jurul său întrebau cine are maşină şi este 
de acord să plece. 

– Cei care vor fi prinşi că dosesc alimentele vor fi pedepsiţi 
foarte aspru! 

– Să nu se fure pentru că oamenii vor suferi foarte mult! 
– Serviciile să funcţioneze foarte bine! 
– Vă iubesc şi alături de voi vom merge până la capăt! 

Apoi, adresându-se cuiva de încredere din anturaj, cere 
organizarea pazei Consiliului. 

– Colonelul de la Gărzi să stabilească măsurile imediate 
pentru a instaura ordinea! Prin această cerere îl ia în subordine pe 
acesta. 

 
Avocatul Nelu continua să fie fidel celor din piaţă. Astfel, 

când în acea după amiază a venit şi soţia lui cu copilul, a făcut un 
apel explicabil prin valenţele sale, cerând cu voce ridicată pentru 
a fi auzit: 

– Să vină cât mai mulţi cu copiii lor în piaţă! smulgând 
ropote de aplauze. Atât era de entuziasmat, încât în primele clipe 
nu a realizat despre ce vorbeşte, apoi mintea lui cuplă, 
recunoscând că amândoi erau destul de inconştienţi ca să nu-şi 
dea seama că acolo se putea întâmpla orice grozăvie. La un 
moment dat, înţelegând că ceea ce fac ei toţi acolo este un act de 
demnitate pentru care pot fi mândri, a ridicat copilul pe umeri şi 
fericit că este cu familia, a considerat acea clipă una sublimă. 
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Executanții din umbră 

Aceste fapte se petrec în momentele când Mărgean se 
dădea de „ceasul morţii ”, încercând să facă ceva pentru a anunţa 
pe revoluţionari aceeaşi problemă, cea a apei otrăvite. Deosebirea 
era că el se afla în afara Consiliului, pentru că după ce asistase la 
discuţia lui Firiţă cu directorul de la Uzina de apă s-au despărţit, 
aşa că a ajuns cu întârziere în piaţă. Norocul lui a fost că la 
intrarea dinspre Liceul Sanitar, a avut o discuţie cu un maior 
deschis la minte. Acesta, după aflarea veştii despre apa din oraş, 
în prezenţa lui Mărgean, îşi pronunţă îngrijorarea: 

– Cum să anunţ lumea? În acel moment, în faţa intrării 
unde se aflau, ca un posibil răspuns la preocuparea celor doi se 
opreşte o maşină a miliţiei şi lui Mărgean îi încolţeşte ideea: 

– Maşinile mili ţiei să meargă prin cartiere şi să liniştească 
populaţia, comunicându-le prin porta-voce că apa nu este otrăvită! 

Destul de sceptic cu privire la cum va fi privită soluţia sa, 
rămâne uimit când ea este acceptată, iar şoferul, un subofiţer de 
mili ţie menţionează: 

– Mai sunt cinci maşini de la „circulaţie” pe care le voi 
anunţa prin staţie şi vor porni prin cartiere! 

Apoi, fără a mai lungi vorba pe tema deja discutată, 
maiorul, mulţumit de calităţile omului din faţa sa, îi pune acestuia 
o serie de întrebări, din răspunsurile sale mulţumitoare trăgând 
concluzia că ar putea să-i dea o misiune destul de importantă, 
aceea de a organiza un dispozitiv de pază în spatele „ judeţenei” 
de partid. În continuare, pentru a înţelege mai clar punctele 
importante pe care să le aibă în atenţie, maiorul îi face câteva 
precizări, apoi, ca la armată, mai în glumă, mai în serios încheie 
cu „executarea”. 

În cele din urmă s-a lămurit diversiunea cu apa, dar nu se 
putea miza pe faptul că lucrurile s-au liniştit, deoarece în orice 
moment putea să apară altceva. Rămânea în continuare stresul 
dezinformării, cu efectele sale distrugătoare. 

Ceva mai târziu, când Celia era din nou la microfon, cineva 
din spate se aplecă spre ea, intervenind. 
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– Anunţă că se trage în oraş, cheamă oamenii înapoi în 
piaţă! Celia, surprinsă şi derutată, a privit spre piaţă, apoi înapoia 
ei, dar nu a reuşit să-l vadă pe cel cu ştirea. 

 
Fără a pierde timpul preţios de care dispunea încă, Mărgean 

trece, la propriu, la executare. Organizând paza, acesta îşi dă 
seama de motivele care l-au determinat pe acel maior să dea o 
atenţie specială laturii dinspre parcul dinapoia Consiliului. 
Explicaţia era una cât se poate de simplă, datorită aglomerării 
pieţii din faţa clădirii cei care doreau să treacă pe acolo erau în 
imposibilitate să o facă, motiv pentru care au început să 
folosească străzile paralele, ceea ce a dus la o continuă 
vânzoleală, inclusiv a maşinilor. 

Ca o primă măsură, Mărgean şi oamenii săi, care la început 
erau vreo zece sau doisprezece inşi, a trecut la blocarea străzii cu 
nişte bănci. În acest mod totul avea un oarecare control, oamenii, 
dar mai ales maşinile, nu puteau trece până nu erau supuse 
verificărilor. 

– Să nu permiţi nimănui să treacă fără un motiv serios şi 
fără ştiinţa ta! Ăştia pot fi periculoşi!  

În cuvintele folosite de maior se repeta destul de des, dar 
oarecum neclar, „ăştia” , dar pentru toţi devenise clar că vorbeşte 
de securişti. Începuse psihoza, şi-a dat seama Mărgean. 

Spunea că, deşi a lucrat împreună cu echipa aceea de tineri, 
chiar foarte tineri, nu a reuşit să le reţină, din păcate, numele. 
Entuziaşti şi plini de rolul lor, foarte responsabili şi serioşi, ei au 
realizat o punte de legătură între revoluționari şi masa de oameni 
din afara Consiliului, au reuşit, fără vreun efort, să rezolve toate 
problemele ivite, fără a crea incidente sau neînţelegeri cu 
populaţia. Doi dintre aceşti tineri au venit la Consiliu cu o 
motoretă Mobra, iar când li s-a solicitat să patruleze cu ea de-a 
lungul falezei, până la restaurantul „Perla” , au acceptat fără 
reţinere sau teamă.  

„Au reuşit cu prisosinţă să ne ajute pe noi cei din 
dispozitivul de pază să fim liniştiţi că din direcţia patrulată de acei 
tineri nu vom avea surprize, motiv suficient să fim mulţumiţi” , se 
gândi Mărgean cu recunoștință. 
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La scurt timp o patrulă condusă de un locotenent major de la 
Compania a 3-a Infanterie execută o misiune de patrulare în oraş, 
cu scopul de a culege informaţii despre eventuale provocări venite 
din partea unor forţe ostile populaţiei. Trecea, oarecum surprins că 
toţi locuitorii întâlniţi, fără nicio excepţie, aveau în atitudine o stare 
de bucurie şi solidaritate, de parcă ar fi intuit misiunea lui şi se 
mândrea, propunându-şi să nu uite vreodată acel sentiment. 

Maiorul Bălan, îngrijorat, ordonă dispunerea a încă două 
tancuri în afara cazărmii spre podul Decebal. Măsura luată era 
corectă din punctul de vedere al unui militar care a analizat 
situaţia, pentru că momentul creat putea duce la instalarea unui 
haos generalizat, cu pierderea de vieţi omeneşti. 

 
Înserarea cobora peste piaţa goală. Peisajul era unul 

mohorât, panourile de semnalizare rutieră arătau ca şvaiţerul, 
ciuruite de gloanţele trase pe deasupra mulţimii chiar pe timpul 
manifestaţiilor şi fără ca atunci să deranjeze pe cineva. Adevărul 
este că nici armata nu era preocupată de acest aspect, în situaţia în 
care nu periclitaseră vieţile oamenilor din piaţă. Şi în jurul 
ferestrelor de la etajul clădirii Bănci era o corolă de găuri de la 
gloanţe, dar, ciudat, nimeni nu a avut de suferit. În final, nimeni 
nu a reuşit să devoaleze adevărul, nici chiar cei aflaţi în Consiliu. 
Iar peste liniile de tramvai, acel blindat singuratic, care dădea 
impresia de părăsire, jalnic la vedere, trona ca un martor neînţeles 
al nopţii ce-l învăluia. 

Puterea şi Iscusitu. Penitenciarul 

Generalul Topală, care nu luase la cunoștință despre plecarea 
din Consiliu a doamnei Gunar, ordonă să se comunice Prim-
Secretarei că urmează să sosească un număr de 3000 luptători din 
Gărzile Patriotice, fără a preciza ora, care urmau să fie duşi la 
Unitatea Militară 01380 Cetate, unde li se va asigura o masă caldă. 
A adăugat că misiunile pentru acestea se vor comunica ulterior. 

 
De minute bune, pe Postul naţional de televiziune, poetul 

Dârcea a anunţat căderea regimului şi victoria Revoluţiei. 
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– Dictatorul a fugit. Am învins! În următoarele cinci 
minute vom citi un comunicat important către popor! Dârcea se 
referea la o proclamaţie a Consiliului Frontului Salvării 
Naţionale. 

În culisele noii puteri se petrec unele lucruri care au ca scop 
imprimarea cursului evenimentelor spre o democratizare a 
societăţii, după spusele lui Iscusitu. Un moment important pentru 
ascensiunea la putere l-a constituit chemarea acestuia de către 
generalul Stavici la Minister, cu scopul de a-i oferi protecţie şi a-l 
recunoaşte ca succesor a lui Tăbăcescu. Înainte de acest moment, 
Iscusitu era Directorul unei Edituri Tehnice şi, de altfel, numele 
altuia a fost vehiculat pentru a-l înlocui pe Tăbăcescu, după 
părerea unora. Mulţi din altă categorie, mai avizaţi, cunoşteau 
faptul că acesta avea toate atuurile de a accede la conducerea ţării, 
având sprijinul atât de la vest, dar, în mod direct, de la ruşi, care 
orchestraseră scenariul preluării puterii. 

În prima cuvântare la radio a lui Iscusitu, acesta condamnă 
regimul şi îl acuză pe Tăbăcescu de încălcarea idealurilor 
comunismului, fapt ce devoalează intenţia clară a liderului de la 
Bucureşti privind calea nu tocmai democratică de urmat în 
România. 

A menţionat de asemenea, că a stat de vorbă cu generalul 
Stavici, care a ordonat trupelor să se retragă din dispozitivele 
ocupate în oraş şi că situaţia este, oarecum stăpânită. A mai scos 
în evidenţă faptul că a fost întoarsă din drum o coloană de tancuri 
care urma să vină dinspre Piteşti spre Bucureşti. A anunţat că va 
fi prezentată oamenilor o autoritate provizorie, numită Frontul 
Salvării Naţionale. 

 
La câteva minute după vestea căderii regimului, o bucurie 

imensă i-a cuprins şi pe teriştii Cetăţii , dintre care unii plângeau, 
se îmbrăţişau, bucurându-se din tot sufletul că sunt alături de 
manifestanţi. Căpitanul Malica, Comandantul Batalionului 3 
terişti, stăpân pe situaţie, spuse câteva cuvinte entuziaştilor săi 
subordonaţi. 

– Acum începe revoluţia! De acum începe greul! trezindu-i 
la realitatea prefigurată de el prin prisma cunoaşterii evoluţiei 
unor asemenea evenimente istorice. 
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Preocupările aparţinătorilor celor condamnaţi din 
Penitenciarul Arad, chiar din primele ore ale revoltei populare, au 
fost să le fie apropiaţi acestora. Încă din 18 decembrie, unii, mai 
hotărâţi, au stat în faţa porţilor închisorii, încercând, la început 
timid, apoi prinzând curaj, să instige la revolta celor încarceraţi. 
Pe timpul nopţii o parte se retrăgeau pe la casele lor, iar 
majoritatea se adăposteau în vegetaţia din vecinătatea închisorii, 
de unde pândeau un moment prielnic de a acţiona în scopul 
eliberării deţinuţilor. Comandantul închisorii a luat măsuri 
specifice în asemenea cazuri încă din data de 16 decembrie, 
asemănător celor din unităţile militare în preajma Congreselor 
partidului unic, dar nu a reuşit să-i îndepărteze pe oameni de 
împrejmuire, insistenţa acestora devenind îngrijorătoare, pe 
măsură ce timpul trecea. 

 
Deasupra Aradului se arătase soarele în toată măreţia sa, de 

parcă ar fi fost o zi frumoasă de primăvară. Atmosfera avea o 
încărcătură emoţională cu plusurile şi minusurile sale, asta şi 
pentru că lucrurile au început să aibă, în aparenţă, un curs ceva 
mai grav, dar lăsând în sufletele oamenilor, în acelaşi timp o 
oarecare speranță, deşi nejustificată, doar se auzea pentru prima 
dată despre starea de necesitate. În trupe intrase un fior de 
neîncredere, în acelaşi timp, era mai bine să te mişti, să ai ceva 
mai bun de făcut decât să stai încremenit pe poziţii , aşteptând plin 
de stresul incertitudinii ce urma să se întâmple. 

Compania de Stat Major din componenţa regimentului 
Cetate retrage de la Consiliu Autostaţia radio-releu, fără de care 
legăturile cu Armata şi chiar cu Divizia nu s-ar fi desfăşurat sub 
nicio formă. Cu această ocazie, Şeful Transmisiunilor, datorită 
unui ordin anterior al lui Săcel care înţelesese eficienţa acestui 
mijloc sigur de legătură, ia măsuri de continuarea funcţionării 
acestuia în orice moment.  

 
A sosit prima garnitură cu aproximativ 800-900 luptători 

ale Gărzilor Patriotice din judeţul Vâlcea. Colonelul Nistrean 
comunică locotenent-colonelului Telecan ordinul ca luptătorii, 
care, printre altele, auziseră că ungurii au intrat în Ardeal, să nu 
fie debarcaţi, să se înapoieze la Râmnicu-Vâlcea. A sosit şi cea de 
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a doua garnitură cu aproximativ 2000 luptători. În circa 30 de 
minute, cu efortul implicaţional al ceferiştilor de la toate 
nivelurile, dar şi faptul că noii sosiţi au aflat despre ce este vorba 
în realitate, garniturile s-au pus în mişcare spre judeţele de 
provenienţă. 

 
Maiorul Murad, din dorinţa reinstaurării disciplinei, ordonă 

să nu se permită ieşirea din cazarmă decât cu aprobarea lui, fie 
oameni sau mijloace tehnice de orice fel, şi, ca un laitmotiv, 
insistă asupra interzicerii executării focului de armă. Din ordinul 
acestuia, maiorul Săcel transmite Comandantului Bateriei Pază 
Aeroport, căpitanul Pescaru, regimul de tragere asupra 
obiectivelor aeriene şi terestre şi precizarea să nu se deschidă foc 
decât după solicitarea aprobării de la Comandantul Garnizoanei, 
care era şeful tuturor forţelor. Ultima precizare a fost făcută cu un 
rost, acela de a se accentua poziţia lui Murad în municipiu şi a 
descuraja unele cadre despre care se vorbea că au o atitudine de 
împotrivire faţă de măsurile luate de acesta. 

 
Părerea unor ofiţeri, începând cu Comandantul Murad, se 

ralia la dezaprobarea părăsirii mulţimii, erau convinşi că plecarea 
lor era similară cu trădarea oamenilor, dar, din păcate, trebuia să 
execute ordinele. La ajungerea în cazarmă, activităţile trupei sunt 
independente faţă de cele ale cadrelor, acestea din urmă fiind 
învoite să plece la familiile lor pentru scurt timp, cu condiţia 
organizării permanenţei la subunităţi. 

În acel moment, Comitetul Frontului s-a îngrijorat că va 
rămâne descoperit în faţa unui eventual duşman, nu avea 
siguranţa că cele cucerite vor putea fi apărate. Avea nevoie de 
structura care şi-a demonstrat loialitatea, în cazul acesta fiind 
vorba de armată. În cele din urmă rămâneau în sediu subunităţile 
de Gărzi şi Statul lor major, care, din păcate, nu demonstraseră 
spiritul de ordine comparabil cu cel al militarilor de la Cetate. La 
scurt timp după fuga dictatorului, cele mai multe cadre de la 
gărzile patriotice, care se aflau încă în faţa clădirii Consiliului, s-
au întrebat la rândul lor, ce rol vor avea de acum înainte. În 
primul moment de la primirea ordinului de retragere, 
Comandantului Cetăţii nu-i venea să creadă acest lucru, reuşise 
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performanţa de a reciti, a câta oară?, nota telefonică a lui Stavici, 
în timp ce răspundea la valul de apeluri primite şi, în cele din 
urmă, se dumireşte unde era „hiba” pe care, în subconştientul său, 
o semnalase. S-a lămurit că acel ceva din conţinutul ei care îl 
contraria, putea duce la alte neînţelegeri, la provocări între armată 
şi cei de la Interne şi acest lucru se va datora faptului că numai 
cele două entităţi erau dotate cu armament, deci armata putea 
înţelege că duşmanii erau musai ceilalţi. Cum nota telefonică nu 
prezenta credibilitate pentru Murad, acesta insistă la Divizie, 
cerând confirmarea retragerii. Răspunsul vine imediat şi repetă 
ordinul de a se retrage toate efectivele de la Consiliu. Între timp, 
la numai trei minute, maiorul Valea vine cu precizarea de a nu se 
executa punctul 5 din conţinutul ei, era exact ceea ce aşteptase 
Comandantul. 

Ajungerea la Lipova 

Înapoierea şi primirea militarilor TR în cazarma de la 
Radna, participanţi trup şi suflet la un moment de istorie care va fi 
un reper în viaţa lor, a fost la superlativ.  

– Dar asta se datorează Şefului Serviciilor, maiorul Vuiac, 
spre deosebire de maiorul Plavăţ, care ne-a primit cu ostilitate! 
spuse Iconaru unui coleg din TAB-ul cu care a sosit, surprins total 
de atitudinea Comandantului. 

Toţi cei rămaşi în cazarmă s-au bucurat de sosirea lor, 
Compania pe TAB-uri a început să claxoneze, s-au aprins farurile, 
Comandanţii de companie au fost ridicaţi pe sus, totul arăta ca un 
spectacol, de fapt aşa era. Se sărbătorea cea mai mare victorie, 
izbânda împotriva dictaturii. Şeful de Stat Major, acest brav 
maior, a primit aprobarea de a se duce la familie, să-şi vadă soţia 
şi pe cei cinci copii ai lor, cu vârste cuprinse între unu şi 
patrusprezece ani. Putem spune că un rol hotărâtor în succesul 
obţinut de către populaţia Aradului în revoluţie l-a avut şi maiorul 
Iconaru, fără contribuţia lui la refuzul de a se trage vreun foc de 
armă, multe din faptele petrecute acolo în piaţă ar fi putut lua o 
întorsătură nefastă. Fermitatea sa, precum şi iubirea faţă de 
semeni, a deranjat pe unii, care aveau alte scopuri şi această 
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afirmaţie nu este una gratuită, este suficient să ne aducem aminte 
de faptele altora aflaţi prin preajma manifestanţilor, care şi-au dat 
arama pe faţă cu mai multe ocazii. 

Chiar înainte de a pleca spre casă, Iconaru asistă la scena 
prin care Comandantul a ordonat ca steagurile cu stema decupată 
să fie predate imediat. Subofiţerii de pe TAB-uri au refuzat să le 
dea jos de pe blindate. În cele din urmă, miorul Plavăţ i-a liniştit 
pe mecanicii-conductori, ajutat fiind de Iconaru. Privind lucrurile 
cu ochii ofiţerilor care au trăit momente periculoase, alături de 
camarazii de arme, se trage concluzia realizării unei 
indestructibile legături de prietenie, care se răsfrânge şi asupra 
Comandantului, întărindu-i poziţia. Acesta era cazul lui Iconaru, 
era perceput ca un om aspru, dar drept, capabil de a conduce trupa 
spre îndeplinirea misiunii, iubit, temut şi, în egală măsură, 
respectat de ai săi. 

Fără vânt din pupa. Vârtejul a cuprins armata 

Discuţiile oficiale în Consiliu încă nu începuseră, dar 
neastâmpărul mulţimii , pe de o parte, crease în sală o atmosferă 
cât se poate de tensionată, iar, pe de altă parte, „foştii ” nu doreau 
sub nicio formă să lase puterea din mână. Problema care apăruse 
instantaneu, se referea la continuarea vieţii în municipiu şi judeţ. 
Fosta conducere a partidului unic îşi oferea serviciile, iar 
vociferările erau singura modalitate de a se adresa unii către 
ceilalţi, arma de intimidare era dispreţul nedisimulat, iar 
rezultatele se lăsau aşteptate. Mona, aflată în Frontul Democrat, 
îşi spuse părerea unui coleg aflat alături. 

– Ăştia se cred de neînlocuit! Pentru ei suntem incapabili şi 
lipsiţi de experienţă! 

– De-ar fi să-i credem...! Totuşi, fără ei nu vom putea 
merge mai departe! răspunse colegul său, privind cu îndoială la 
cele derulate în faţa lor. 

– Poate că soluţia ar fi să nu-i luăm în seamă! Încearcă să 
ne intimideze şi nu vor reuşi! spuse Mona cu neîncredere. 

– Este o variantă! 
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Mona, adresându-se pe neaşteptate către cei din conducere, 
reia cu voce ridicată: 

– Totuşi, eu vă fac o propunere! Nu reuşi să continue, 
pentru câteva clipe, din cauza vociferărilor, toţi voiau să spună 
câte ceva, nimeni nu asculta ce spuneau ceilalţi. 

– Linişte, faceţi lini şte! Să auzim ce spune Mona! strigă 
cineva, ceea ce aduse o clipă de tăcere. 

– Cei din sectoarele mai grele să fie cooptaţi şi puşi în 
funcţii de conducere, având alături pe cei din Comitet! Sau să 
primească unele răspunderi acolo unde cunosc situaţia, pentru a 
relua activitatea în judeţ! încheie Mona, uşor îmbujorată, având 
zugrăvită pe faţă emoţia momentului. De menţionat că acolo se 
afla şi Preşedintele Consiliului Popular Judeţean, un om cu minte 
receptivă, deschis permanent dialogului. 

– Da, este o necesitate stringentă! Altfel se blochează 
sectoarele economice şi nu ne dorim asta! încheie Lenar, în 
murmurele de aprobare a participanţilor.  

 
Maiorul Bălan, sosit la Grupa Operativă, raportează 

eşalonului din care face parte că retragerea efectivelor arădene s-a 
executat în ordine. Apoi se îndreaptă spre biroul lui Murad. Păşea 
aferat, privind de sus pe cei întâlniţi pe holuri, răspunzând la 
salutul de respect care părea că i se acorda, cu mulţumirea că 
merită acest lucru, dar majoritatea cadrelor ştiau ce a intenţionat 
să facă, acolo în piaţă, şi nu-l puteau înghiţi. 

În Cetate se desfăşurau, cu febrilitate, activităţile de primire 
a efectivelor sosite de la obiective, fiind vorba atât de cele proprii, 
cât şi a unităţii de la Ineu, cărora unitatea lui Murad le asigura 
cazarea şi subzistenţa. Forfota era cu atât mai mare, cu cât tehnica 
de luptă şi transport afluia din exterior în mod aleator. 
Subunităţile erau amestecate şi îşi întretăiau traiectoriile, totul se 
rezolva din mers, era greu să descâlcească cineva acel haos 
aparent. Dar, în timp relativ scurt, după ce tehnica şi-a găsit 
locurile de parcare s-a făcut parcă lumină, doar militarii îşi mai 
căutau prin pavilioane locurile repartizate pentru odihnă.  

Maiorul Valea, direcţionalul pentru Servicii de la Divizie, 
raportează la „Geneza 100”, în numele Grupei Operative, despre 
terminarea afluirii tuturor efectivelor, fără incidente. Grupa 
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Operativă se afla în păr în mijlocul subunităţilor şi ajuta, în 
cunoștință de cauză, la buna desfăşurare a activităţilor.  

Comandantul Murad, cu avizul Diviziei dă ordin la 
Batalioane să organizeze prin rotaţie, plecarea cadrelor şi 
personalului civil să-şi vadă familiile. Comandantul Batalionului 
1 Infanterie, căpitanul Valer, organizează continuitatea la 
subunitatea sa, împărtăşind, ulterior, cu unii dintre colegi, modul 
de rezolvare a acestei probleme, lăsându-l la comandă pe 
căpitanul Piscu şi plecând spre casă. 

Arestarea cuplului pare o farsă. Apa otrăvită 

Iscusitu anunţă la Postul naţional de televiziune arestarea 
cuplului Tăbăcescu. Tonul şi uşoara ezitare a noului lider, li s-a 
părut unor cadre din Cetate că ceva nu era aşa cum se auzea, se 
gândeau la vreo încercare de manipulare a opiniei publice. 
Această atitudine era ca urmare a diversiunilor acelor zile, cadrele 
încercau să-şi explice paranoia instaurată, care ajunsese la cote 
extreme.  

– Sunt sceptic, nu prea cred în cele afirmate de 
„Zâmbăreţul” ! Încearcă doar să pluseze, arătându-și prea devreme 
veleităţile! lansă o părere unul dintre ofiţeri. 

– Dar dacă între timp, i s-a şoptit să nu anunţe arestarea? 
Probabil că el s-a gândit să dreagă ulterior „busuiocul” , doar aşa 
se explică ezitarea din vocea lui! 

– Posibil să ai dreptate! Dar nici eu nu mint afirmând că a 
apărut între timp un alt plan în legătură cu cei doi şi noi nu trebuia 
să ştim! Poate voiau să le mai acorde o şansă! Cine ştie? 

– Ce şansă, cui?, …celor doi? Nici vorbă! Sau mai ştii dacă 
nu se simt cu musca pe căciulă şi vor să le propună desecretizarea 
locaţiei banilor în schimbul vieţii? Că tot s-a vorbit mult despre 
asta!  

– Foarte posibil ca schimbul acela să nu fie respectat 
bilateral! Scopul odată atins, cei doi ar plăti cu vârf şi îndesat! 

– Oricum, ceva pute la vârf! Ne rămâne să aşteptăm un 
final legal, ca să nu spun creştinesc! 



364 

– Te înţeleg, sunt în asentimentul tău! Cu atât mai mult, că 
populaţia este întărâtată şi le doreşte moartea! 

– Sunt convins că noua conducere se va feri de o asemenea 
gafă! Nu ar fi de folos nimănui să înceapă cu stângul noua eră, 
sper, din tot sufletul, democratică! Dar mai ştii? 

 
La câteva ore după căderea serii, Iscusitu, parcă pentru a 

întări bănuielile, anunţă destul de convingător, că arestarea 
cuplului nu a fost confirmată. Scenariul avea continuare şi mulţi 
oameni credeau orbeşte, aşa cum s-a întâmplat şi în alte situaţii, 
că într-adevăr ceea ce se afirmă are o sămânţă de adevăr. Ceilalţi 
aveau altă părere, dar nu se încumetau să şi-o exprime, având 
convingerea că vechea putere îi are în vizor ca până atunci. La 
rândul ei, starea de spirit a armatei era împărţită, unii, din 
încăpăţânare sau datorită apartenenţei la tabăra vechiului sistem, 
condamnau măsura arestării celor doi, ceilalţi, în graba lor de a 
vedea finalul mult dorit, dimpotrivă, o aprobau. 

 
Legăturile fir ale Securităţii, care au fost în funcţiune în 

biroul Comandantului unităţii militare din Gai din primele zile a 
mişcărilor populare, au fost decuplate din ordinul Diviziei de la 
Oradea, aceeaşi care aprobase instalarea lor. Pe bună dreptate, cei 
care au aflat de măsura amintită, au fost îndreptăţiţi să bănuiască 
folosirea acelor legături pentru coordonarea dezinformărilor şi 
manipulărilor, chiar din miezul structurilor de conducere a 
armatei. Când Săcel a primit acea informaţie, a crezut că nu a 
înţeles bine, şi că, de fapt, o asemenea legătură era în funcţiune 
dinainte de evenimente, dar după ce a discutat cu Horga, vechiul 
său prieten, şi cu Aristică, au ajuns la concluzia stupefiantă că da, 
Securitatea pe timpul revoltei populare s-a folosit din plin de 
interceptarea convorbirilor dintre structurile militare. Această 
măsură a fost pusă în scenă în acele zile sub ochii indulgenţi ai 
conducătorilor militari, care nu au avut niciun fel de reţineri sau 
reacţii de împotrivire. Exista o scuză unanim acceptată, cu bună 
sau rea intenţie, şi anume, aceea că era normal să acţioneze 
Securitatea, pentru că dispunea de mijloace tehnice performante. 
Şi putea apăra, cu rezultate remarcabile, populaţia ieşită la 
manifestaţie, spre deosebire de armată. Se mai credea că 
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informaţiile obţinute de Securitate vor fi împărtăşite armatei şi 
astfel, colaborarea dintre ei putea rezolva multe probleme în 
folosul populaţiei. Da, se pare că au fost şi asemenea idei naive, 
dar acest fapt s-a petrecut la începutul Revoltei populare, apoi, 
mai târziu, când bănuielile au devenit aproape certitudini, nu s-a 
mai putut face nimic. 

 
Soseşte la Punctul de Control a Cetăţii Secretarul CC al 

PCR, Rastan, însoţit de un ofiţer superior, care după demersurile 
făcute în scopul ajungerii la Comandant, îl conduce în biroul 
acestuia. Din discuţiile avute cu Murad, a rezultat că pentru a 
ajunge în capitală vor fi făcute intervenţii din partea unităţii 
pentru obţinerea unui loc în primul accelerat, asigurându-se 
protecţia nemijlocită a acestuia pe timpul deplasării la gară. 

 
Situaţia din municipiu a început să se înrăutăţească, astfel 

că, subiectul deosebit de fierbinte, otrăvirea apei potabile, a 
revenit în atenţia populaţiei, precum şi a noilor structuri de 
conducere în formare. Maiorul Lădar, Şeful Comenduirii 
Garnizoanei, comunică unităţii Cetate ştirea, care se va confirma 
ulterior de către unii, despre otrăvirea apei în oraş. Maiorul Săcel 
comunică la toate obiectivele militare şi civile această informaţie, 
iar maiorul doctor Relu prelevează probe pentru laborator şi, ca 
măsură preventivă, se interzice, pentru moment, consumul apei 
din reţea şi prepararea hranei cu apa din această sursă. La scurt 
timp, doctorul Relu raportează rezultatele primite de la laborator, 
respectiv existenţa acidului cianhidric în reţeaua de apă potabilă. 
Prin Serviciul Alimente a unităţii  se ia măsura extremă de a se 
arunca hrana care era în curs de preparare sau care a luat contact 
cu apa şi de închiderea reţelei de aprovizionare cu apă. Hrănirea 
efectivelor a fost rezolvată prin distribuirea hranei reci, iar apa s-a 
asigurat prin aducerea cu cisterna unităţii de la Mocrea. În scurt 
timp, maiorului Lădar îi parvine o ştire prin laboratorul spitalului. 

– Se confirmă otrăvirea apei! 
– Cine sunteţi? întreabă maiorul, nesigur, dar apare imediat 

declicul şi telefonul amuţeşte. S-a gândit că măsurile luate 
anterior se justificau pe deplin. Între timp, o informaţie venită de 
la o persoană din conducerea Frontului Democrat Român infirmă 
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tot acest eşafodaj fals despre pericolul apei, dar zvonistica nu mai 
putea fi oprită, ea continua să-şi facă efectul, ducând populaţia 
oraşului la disperare. Într-o zonă a oraşului, o bunică plângea, 
văietându-se ce va face ea, pentru că tocmai le-a dat nepoţilor 
mâncare gătită cu acea apă otrăvită. În altă parte, oamenii alergau 
deznădăjduiţi spre casele lor, pentru a-şi anunţa familiile, şi 
tocmai atunci s-a produs un accident ce a blocat tramvaiele. 
Liniile se încăpăţânau să funcţioneze şi sute de oameni alergau în 
căutarea unor aparate telefonice. Între timp, câţiva care aflaseră 
realitatea, se zbăteau să ia cele mai eficace măsuri de anunţare a 
populaţiei pentru a linişti spiritele, dar nu anunţaseră încă factorii 
de conducere, nu le venea nicio idee salvatoare. Între timp, se află 
că o maşină stabilită special de către Inspectoratul de Miliţie era 
în curs de anunţare a populaţiei. Aceeaşi îngrijorare îl determină 
pe Săcel să sune continuu la obiectivele unde mai erau militari, 
încă nu ajunsese la Cetate ştirea că, de fapt, informaţia cu apa era 
falsă. Un căpitan doctor detaşat de la Divizia Oradea, fiind 
depăşit la rândul lui de evenimente, anunţă că a primit ştirea 
telefonică despre trei cazuri de intoxicaţie din cauza apei. 

Această situaţie putea schimba radical situaţia Unităţii şi 
subunităţilor, precum şi misiunile primite. Asta datorită, în primul 
rând, valului de militari şi tehnică înapoiată în cazarmă. Murad 
avea de rezolvat o sumedenie de probleme. Dar nu s-a pierdut cu 
firea, din nou s-a confirmat că ştia să acorde atenţie problemelor 
într-o înlănţuire logică, dând prioritate celor importante. Încet, s-a 
stins tot acest zbucium, aşternând pentru scurt timp liniştea peste 
oraş. 

 
Sosirea Companiei 3 Infanterie în cazarmă este întâmpinată 

de Săcel, care, în cadrul rolului avut în Statul Major, pregătise 
misiunile privind întărirea apărării cazărmii. 

– Compania trece în Rezerva regimentului şi organizează o 
patrulă mobilă cu misiunea de a apăra direcţiile de acces a 
adversarului spre Comandament şi pavilioanele subunităţilor! 
Întreaga activitate va fi corelată cu cea a gărzii!  

– Vă rog precizaţi, cu cine ţinem legătura?, ceru unul dintre 
ofiţeri. 
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– Punctul de comandă va fi dispus pe biută, deasupra porţii 
nr. 2, cu legătură telefonică la Comandament! Aveţi întrebări?  

– Cum vom acţiona, concret?! întrebă un subofiţer, 
plutonier de companie, detaşat direct la un pluton de infanterie, şi 
care avea mai mult rolul de a avea grijă de acei recruţi. 

– Patrularea grupelor companiei necesită legătură radio şi 
fir permanent cu subofiţerul din punctul fix şi, prin acesta, cu 
Grupa Operativă! Se va raporta de la fiecare post de santinelă în 
momentul trecerii patrulei pe acolo! Deci, misiunea se desfăşoară 
în regim de gardă, pe schimburi, cu odihna de rigoare. Treceţi la 
executare! încheie Săcel, uitându-se la ceas. Era ora 16:00 şi 
începea să se întunece. 

Dezamăgirea lui Vlasiu. 
Nimeni nu ştie cum arată o corabie 

Vlasiu şi Milan, urmaţi de membrii Frontului, au ajuns în 
sala cu numărul 63. Aici, Milan şi Telecan au ajuns în câteva 
clipe pe post de „arbitrii”. Situaţia s-a înrăutăţit datorită ostilităţii 
manifestate făţiş de către tabăra „foştilor” , care îi priveau cu 
dispreţ pe tinerii revoluționari, chiar au râs batjocoritor de aceştia. 
Atunci, ambele tabere s-au dezlănţuit, s-au proferat ameninţări, 
înjurături, jigniri, s-au scuipat unii pe alţii, s-a ţipat şi urlat. Din 
cele afirmate de Milan, singurul care a reuşit întrucâtva să 
comunice cu revoluţionarii a fost Lenar, fostul Preşedinte al 
Consiliului Popular, care dovedise mai mult tact decât ceilalţi din 
sală. În opoziţie cu atitudinea lui Lenar, cu o mină de persiflare a 
tinerilor, de batjocorire a lor, a avut-o fostul secretar Crator. 
Nimeni nu a rămas dator, aşa că, cel care a fost blagoslovit cu 
înjurături a fost chiar el. Tinerii ştiau una şi bună, deşi erau novici 
în ale administraţiei, aveau doar curajul de a striga „Jos cutare!” , 
„Jos acesta!” , „Jos acela!” , constată căpitanul Milan, nemulţumit 
de atitudinea acestora. 

Vlasiu, dezamăgit de situaţia creată, iese din încăpere, iar 
Milan, însoţindu-l, împreună cu un coleg pentru a-l feri de 
pericole, reuşesc să-l convingă şi îl readuc în sală. Cu această 
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ocazie, liderul a înţeles din cele câteva răspunsuri primite la unele 
nedumeriri, de la cei doi, că armata a fost retrasă în totalitate, unii 
la Lipova, ceilalţi în Cetate şi că singurii apărători cât de cât 
credibili păreau cei din Statul Major judeţean al Gărzilor. Situaţia 
din sala 63 a revenit la cote mai acceptabile, s-au liniştit, ambele 
tabere renunţând la invective. 

Firea a rămas cu o imagine mai clară privind amenajarea 
încăperii cu numărul 63, dar, în esenţă, acesta era scârbit de cele 
văzute şi auzite acolo. Scena văzută de el după intrarea în sală, 
era dominată de aşezarea meselor în formă de „U” . Pe latura din 
faţă stăteau cei din Comitetul de Demonstranţi transformat în 
Frontul Democraţiei Române, după modelul revoluţionarilor 
timişoreni, în vreme ce pe latura stângă se aliniase fosta 
conducere a judeţului, iar pe partea dreaptă, dinspre uşă, şedeau 
revoluţionarii. El s-a aşezat la capătul mesei de pe latura dreaptă, 
chiar lângă uşă. A asistat, cu durere, la scenele degradante în care 
se aventurau ambele tabere şi, simţind că este de datoria sa, a 
cerut cuvântul, într-un moment de acalmie. Peste sală s-a aşternut 
liniştea, toţi tinerii revoluționari arătându-şi respectul faţă de 
vârsta lui, dar şi pentru îndrăzneala şi curajul de a conduce marşul 
spre Consiliu, în fruntea maselor de oameni. 

– Simplul merit de a intra în Consiliu nu-i dă niciunuia 
dreptul de a conduce destinele acestui oraş! reuşi Firea să-i pună 
în banca lor pe revoluționari. 

În sală se produse rumoare când cineva din vechea „gardă” 
îşi exprimă acordul. 

– Are dreptate…! atât reuşi să spună, vocile ridicate 
împotriva lui reducându-l la tăcere. 

Firea nu avea de gând să le dea dreptate „ foştilor” , 
dimpotrivă, urmărea să le dea o lecţie folosind nemulţumirile 
tuturor şi, cum de foarte mult timp voia „spălarea” rufelor, porni o 
tiradă.  

– Aţi condus destinele ţării ca nişte nepricepuţi, punând pe 
primul loc politica Partidului comunist şi mai puţin meritele 
profesionale, de aceea copiii noștri ne-au condamnat, mai ales pe 
cei care eram membri de partid! 
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– Este uşor să faci morală, mai greu este să fii tu corect! 
înţepă cineva din sală, având un dinte pentru liderul de grup, atât 
de eficient în conducerea maselor. 

Firea dorea să fie sincer până la capăt, aşa că se zugrăvi în 
culorile naturale proprii, mai ales cu minusurile sale. 

– Mă simţeam vinovat pentru situaţia înrobitoare din punct 
de vedere uman din ţară, mă consideram răspunzător pentru 
caznele îndurate de popor…! Se opri să-şi tragă sufletul.  

– Bravo! nu se putu abţine cineva din sală, iar liniştea 
respectuoasă îl încurajă pe Firea să continue. 

– De aceea, parcă DUMNEZEU mi-a dat acel curaj să mă 
aşez în fruntea tinerilor în dimineaţa de 21, să-mi spăl acest 
păcat…! Pentru că înainte nu am putut să schimb nimic în jurul 
meu, aşa cum aş fi dorit s-o fac! Îşi adună gândurile, privind spre 
asistenţă, unde, pentru o clipă, l-a văzut pe un prieten, care jenat 
spuse: 

– Scuză-mă, am întârziat! Apoi Firea, ignorându-l, a mai 
adăugat, adresându-se nomenclaturii din sală: 

– Prin ideologia marxistă aţi dus poporul la sărăcie, aţi 
promis raiul pe pământ, dar, în loc să-l faceţi pentru toată lumea, 
l-aţi făcut numai pentru voi! încheie acesta într-un ropot de 
aplauze şi strigăte de aprobare. 

 
Cel mai plastic şi, în acelaşi timp, veridic tablou, al acelor 

prime contacte dintre taberele atât de diferite, aflate faţă în faţă, o 
face un fost maistru-militar din structura aviaţiei militare pe nume 
Nae, într-o discuţie. 

– În Consiliu revoluţionarii au fost puşi în postura să 
conducă un vapor, deşi ei nu au văzut niciodată cum arată o 
corabie pe dinăuntru! Dorind să arate fiecare ce ştie, îşi oferea 
priceperea, în funcţie de domeniul său de activitate în care a 
excelat până atunci! trase concluzia Nae.  

– Cred că unii s-ar fi descurcat destul de bine! îşi spuse 
părerea colegul său. 

– Stai, că sunt destule exemple, cel mai convingător a fost 
când Firea a precizat că se pricepe la conducerea unui proces de 
producţie, la fel şi Şargu! Parol, este predicator! Iar eu am spus că 
înainte am fost maistru militar la aviaţie! Apoi Maltezu s-a oferit 
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să pună la dispoziţie maşina sa ARO! Deci, fiecare spunea ce a 
fost şi, în funcţie de noile structuri ce se formau, era acceptat sau 
nu de către mulţime! încheie Nae tirada, fiind convins de 
concluziile sale. 

Pentru a crea o notă de legalitate celor acceptaţi ca membri 
ai puterii locale, s-a pus problema depunerii unui jurământ de 
loialitate de către cei din vechea structură. După acceptarea 
persoanei într-un compartiment sau altul, acesta era dus în balcon 
unde era pus să jure credinţă revoluţiei. Acest fapt se petrece în 
faţa mulţimii, pe rând, cu fiecare în parte. Nae trage concluzia că 
structura organizatorică de până atunci se păstrează, dar oamenii 
sunt alţii, nu mai conduc secretarii de partid, ci urmează să 
conducă revoluţionarii.  

O părere a lui Nae are darul să semene neîncrederea în 
rândul unor revoluționari.  

– Cred că faţă de Gărzile patriotice, Armată şi Miliție 
planează o incertitudine! Mă întreb dacă trebuie luaţi în noile 
structuri sau nu? Ştim că unii dintre ei ba au fost cu noi, ba nu au 
fost cu noi! afirmă Nae, care a urmărit cu mare atenţie acţiunile 
acestora. Marian porneşte la rândul său o tiradă voit meşteşugită. 

– Trebuie să confirmăm lipsa de experienţă a 
revoluţionarilor privind conducerea unui teritoriu vast ca acela a 
unui judeţ, cu tot ce înseamnă acesta din punct de vedere 
economic! Să nu uităm numărul mare al populaţiei sale, dar şi 
structurile ce contribuie la bunul mers a vieţii! încheie Marian, în 
murmure de aprobare. 

De fapt, în discuţii se avea în vedere dreptul fiecăruia de a-
şi spune părerea în mod liber, se completau reciproc, dar nu era o 
ordine a problemelor ridicate. Se simţea nevoia unei persoane cu 
autoritate.  

Important în acele momente de derută a fost faptul că o 
persoană din rândul vechii conduceri mai echilibrată şi având un 
respect faţă de mulţimea care se străduia să facă ceva folositor, 
persoană cunoscută de revoluționari, Lenar, fostul Preşedinte a 
Consiliului popular judeţean, a luat cuvântul. 

– Mă declar de partea voastră, vă voi ajuta în orice 
problemă cu care vă confruntaţi, pentru a face ca lucrurile să 
meargă! În cele mai multe situaţii s-a ţinut seamă de părerea lui, 
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dar, invariabil, şi revoluţionarii au venit cu câteva idei. Astfel, 
Marian a cerut unele lucruri practice, de fapt erau cererile unui 
grup mai mare de muncitori din hala de strunguri, unde lucrau cu 
toţii. 

– Să nu se mai oprească curentul la populaţie, să se dea 
căldură suficientă în apartamente, să nu se mai oprească fabricile 
de pâine şi de lapte! Mulţumit de intervenţia sa, a privit spre colegii 
lui, răspunzând la aplauze. Propunerile erau luate în seamă, unele 
fiind obiective, altele vizând nefirescul în acele momente. 

Libertatea ca o povară. 
Dorinţa de a rupe cu trecutul 

Maiorul Murad este anunţat de maiorul Răgaru că în 
Consiliu se poartă un dialog între oficialităţi, la care participă 
primarul Onaca şi Secretarii judeţeni răspunzători pe economie, 
cu propaganda, cel cu problemele organizatorice şi Frontul 
Democrat Român recent constituit. 

Murad are un moment de revelaţie auzind despre dialogul 
ce se purta în Consiliu. 

– Păi, ăştia nu mai au nevoie de noi, altfel ne-ar fi invitat! 
se adresă lui Săcel, care nota de zor ceva în jurnal. 

– Încă n-au înţeles că fără noi nu au niciun haz! spuse 
râzând Săcel, dând-o pe glumă, ca de obicei atunci când considera 
că situaţia pare normală. Era sigur că nu de jenă s-au comportat 
aşa cei din Front, ci, pur şi simplu, pentru că erau liniştiţi în ce 
privește încrederea în armata din judeţ ştiind-o alături de 
revoluţie. 

  
Căpitanul Pragu, de la Gărzile din judeţ, solicită maiorului 

Săcel pază la Uzina de apă. Acesta îl caută pe Murad, dar 
primeşte legătura cu căpitanul Meterez, aflat la Consiliu, care, la 
rândul său, dorea o aprobare de la Comandant pentru aceeaşi 
problemă. Îl găseşte, în final, pe Comandant, şi discuţia cu acesta 
duce la rezolvarea problemei, lui Săcel revenindu-i sarcina de a 
trimite o subunitate pentru paza Uzinei de apă. Nereuşind să 
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obţină legătura cu şeful de la Comenduirea Garnizoanei, Meterez 
îi dă ordin lui Săcel să transmită maiorului Lădar menţinerea în 
continuare a pazei militarizate în acea clădire. 

– Câţi militari au rămas acolo? întrebă Săcel la 
Comenduire, ştiind că o parte au fost retraşi odată cu armata de la 
Consiliu. 

– Mai am doar trei militari, toţi sunt recruţi! răspunse 
dezamăgit Lădar. 

– Bine, am să-ţi trimit o grupă să-i schimbe pe cei de acolo! 
– Mersi, aşa pot să am câte doi la fiecare nivel al clădirii, 

pe ambele laturi! 
 
Televiziunea difuza aproape non-stop secvenţele revoluţiei 

derulate în capitală, astfel că, la un moment dat, apariţia şi 
cuvântarea cu iz comunist a lui Iscusitu, aşa-zisa „scenă cu 
balconul” a mai dat o tuşă viitorului naţiunii române. 

– Nu mă aşteptam să ne „domnească” , dar mi-a displăcut şi 
mai mult să fiu în continuare tovarăşul cuiva! Săcel era nedumerit 
de ceea ce auzea, odată cu apariţia insistentă pe ecran a lui Iscusitu, 
şi cu gândul la occidentali încerca o paralelă cu limbajul acestora. 

– Sunt sigur că eu de-a dreptul mă bâlbâiam! spuse, parcă 
în apărarea lui Iscusitu, unul dintre ofiţerii Grupei. 

– Trebuie ceva timp până ne vom schimba vocabularul, 
pentru asta trebuie să ne schimbăm valorile şi morala, să 
recâștigăm stima de sine şi, abia apoi vom semăna cu „străinii”. 

Săcel simţea un gust amar la gândul că nu se va schimba 
nimic esenţial în societate, de fapt era naiv să spere la mai bine, 
„ei” tot oameni de rând vor continua să fie, fără perspectiva unui 
viitor cu adevărat liber. Ce însemna de fapt libertatea, decât o 
povară greu de înţeles după peste 40 de ani de robie.  

– Mă gândesc la averile acumulate de către activişti şi 
securişti, aceştia vor face tot posibilul să le stăpânească în deplină 
legalitate, apoi le vor translata eşalonului doi, copiii lor! Că nu 
întâmplător şi-a afirmat Iscusitu intenţia de a menţine 
comunismul, dar să-i umanizeze faţa! afirmă Săcel, cu tristeţea 
zugrăvită pe chip. 

– Şi cu noi cum rămâne? spuse cu dezamăgire ofiţerul din 
Grupă. 
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– Bine! Dar cum vezi realizarea acestui scenariu? puse 
degetul pe rană un altul. 

– Călcându-ne pe grumaz! îi scăpă cuiva mai neaoş. 
– Simplu! Vom fi manevraţi în continuare şi, în final, se va 

folosi metoda deja testată a diversiunii! 
– Şi când vom trece la economia de piaţă, la capitalism? 
– O, imediat! Dar monopolul le va aparţine în totalitate, va 

fi un „capitalism mafiot”…!? 
– Destin de rahat…! aproape că scuipă cuvintele cineva 

căruia îi căzuse fisa. 
 
Starea morală a unor cadre devine în mod constant aproape 

euforică, astfel, toţi doreau să rupă cu vechile structuri bazate pe 
dictatura partidului unic, dar puţini sunt cei care au curajul de a se 
manifesta deschis. Plutonierul Taras şi maistrul-militar Milva, 
care, simt că nu mai au ce pierde, trec la fapte, distrugând 
tablourile cu Tăbăcescu din Comandament, precum şi întreaga 
propaganda vizuală. Curajul celor doi este apreciat de colegii lor, 
dar niciunul nu se alătură acestei acţiuni, deşi la cele văzute se 
produce în sufletul lor o descătuşare amestecată cu reţinere, încă 
teama acţiona cu gândul că poate cei doi erau puşi de către cineva 
pe provocări. Săcel, fiind martor în trecere la acea dezlănţuire, nu 
intervine, i se pare aproape normal, iar faptul că ele aparţineau 
unora cu rang inferior, îi întăreşte ideea rolului maselor. Cu 
gândul la o asemenea aiureală pe care nu o înţelegea în totalitate, 
îi trece prin minte că existenţa carnetului de partid o să aibă, după 
un timp, valoare istorică, aşa că se hotărăşte să nu-l distrugă. Acel 
moment a marcat primul pas către ruperea punţilor de legătură cu 
trecutul aşa-zis apolitic a militarilor, dar, de fapt, îmbâcsit de 
politizarea comunistă. 

Controlul asupra unor forţe. Se cer ordine scrise 

Statul Major General al Gărzilor transmite ordinul nr. 1 din 
22.12.1989, privind subordonarea acestora Consiliului Provizoriu 
al Frontului Salvării Naţionale. Menţionează organizarea unor 
patrule mixte împreună cu forţe din Armată şi Interne, fără 
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armament şi muniţie. Această acţiune va fi pusă în practică 
progresiv, reuşindu-se trimiterea acestora în principalele puncte 
stabilite drept vulnerabile. 

 
Maiorul Murad, preocupat de prevenirea oricăror situaţii 

periculoase, cum ar fi „ ieşirea din rânduri” a structurilor care au 
avut practic întreaga putere cu care i-a investit partidul unic, s-a 
gândit că trebuie să obţină controlul asupra Miliţiei şi Securităţii. 
Intenţia lui era privită de către aceste structuri ca fiind nepotrivită, 
deoarece armata a fost mereu sub „ochii” lor, şi cum obişnuinţa 
este a doua natură, nu puteau admite o asemenea situaţie. Dar 
Murad ştia el ce ştia, aşa că nu a renunţat la intenţiile sale şi a dat 
adunarea Comandanţilor de batalioane. 

– Tovarăşe căpitan, îţi ordon să ocupi Inspectoratul! După 
obiceiul Comandantului, acesta a comunicat în mod abrupt 
misiunea fără să considere că este dator cu explicaţii  şi, în plus, 
era îngrijorat. Căpitanul Valer aştepta o cât de mică motivare a 
misiunii, având în vedere că relaţiile cu cei de la Interne păreau să 
fie pe un făgaş bun. El nu avea ultimele informaţii despre 
ambiguitatea şefilor de acolo, motiv suficient ca un asemenea 
ordin să-i dea de bănuit, dar lui Murad îi trecu prin minte şi 
varianta cealaltă, în care căpitanul cunoştea la fel de multe şi se 
ferea să-şi ducă oamenii în „gura lupului” . Şi, probabil că Valer, 
în subconştientul său, era influenţat de acele bârfe despre 
acţiunile de la Timişoara, manifestând neîncredere faţă de tot ce 
emana de la maiorul Murad. 

– Un ordin cu o asemenea greutate necesită documente 
scrise, accept doar în condiţiile unui ordin scris şi semnat!  

– Nu semnez nimic! refuză maiorul, fără alte explicaţii.  
– În acest caz vă rog să…! încercă Valer o scuză, dar 

Murad l-a ignorat, eschivându-se pentru a nu complica lucrurile. 
Oricum nu ştia ce să facă într-un asemenea caz, nu s-a mai întâlnit 
cu aşa ceva. Şi el învăţa din mers, ca toţi ceilalţi. 

– Marcele, te deplasezi la Inspectorat şi îl ocupi, luând în 
subordine tot ce mişcă! spuse Comandantul, fiind convins că de 
această dată nu va fi refuzat. Acelaşi ordin dat maiorului Marcel, 
Comandantul Batalionului 2 Infanterie, care avea o părere 
relaxată faţă de situaţia din Inspectorat şi, mai mult de atât, 
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probabil îşi închipuia cu naivitate că simpla prezenţă a armatei va 
fi de-ajuns să impresioneze. Aşa că, împreună cu maiorul Tunaru 
şi căpitanul Rovan, organizează plecarea în misiune. 
Detaşamentul era compus din două companii ale batalionului, cea 
de a treia primise o altă misiune. La comandă erau Pleşcan şi 
Kolea, detaşaţi de la companiile a cincea şi a şasea. În compunere 
mai intra Bateria 2 artilerie, având la comandă iniţial pe căpitanul 
Savic, acesta fiind schimbat ulterior. 

 
Plutoanele 2 şi 3 terişti, comandate de locotenentul-major 

Bugar şi, respectiv, locotenentul Cofan, făcând parte din subunitatea 
de intervenţie la obiectivele exterioare, în urma informaţiei „…se 
trage în oraş…”, sunt alarmate şi deplasate la Consiliu, unde trec la 
apărare pe latura din spate, spre digul Mureşului. Au ocupat 
dispozitivul fără a se confrunta cu vreun trăgător inamic, primind 
ordin să organizeze sistemul de foc şi de observare, precum şi cele 
necesare rămânerii pe poziţie peste noapte. Au organizat alternanţa 
pază-odihnă, două treimi fiind permanent treji, iar restul odihnindu-
se în clădirea Consiliului, direct pe jos, pe laturile holului de la etaj, 
schimburile având organizarea similară cu cea a gărzii. Tot din 
cadrul acestor subunităţi s-au destinat militari pentru paza intrărilor 
principale în clădire. 

 
Maiorul Horga verifică situaţia de la Aeroport şi transmite 

căpitanului Bacalu, direcţionalul, să se acorde cea mai mare 
atenţie pazei obiectivului. Precizarea făcută era iniţiativa 
personală a maiorului, rezultată din îngrijorarea devenită o stare 
permanentă, ca urmare a importanţei obiectivului.  

Murad în Consiliu 

Se apropia ora cinci seara, când au sosit în faţa sălii 
Consiliului procurorul Firiţă şi avocatul Custac. Probabil veneau 
din mijlocul mulţimii aflate în piaţă, oricum din afara Consiliului. 

Firiţă rememorează parte din cele petrecute anterior sosirii 
la Consiliu, fiindu-i mereu aproape procurorul Aur, un bun 
prieten. Atunci a reuşit să-i cunoască mai bine pe cei ce făceau 
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parte din nucleul de conducere a revoluţiei, când au avut loc 
primele contacte dintre fostele organe ale puterii administrative 
locale şi grupul de manifestanţi. 

Fără a pierde din vedere un alt moment, procurorul îşi 
aduce aminte că asistase la tentativa de dialog dintre Primul 
Secretar Gunar şi manifestanţi, când aceasta a eşuat în tentativa 
de a ţine un discurs răsuflat, în stil tăbăcist, cu accente penibile pe 
cei câţiva bănuţi oferiţi de comunişti pentru „menţinerea 
democraţiei” şi care au încins teribil spiritele. 

Înapoia şi în sprijinul Primului Secretar a fost atunci 
permanent maiorul Bălan, care i-a rămas în memorie ca o tristă 
amintire, pentru că nu era dispus la niciun dialog cu cei care erau 
în stradă. De fapt, dialogul, dacă se poate vorbi despre aşa ceva, a 
fost o ameninţare continuă din partea maiorului, venită în sensul 
că dacă nu se va părăsi piaţa va recurge la forţele armate. Bălan 
nu s-a mulţumit doar cu atât, l-a ameninţat pe Vlasiu să nu incite 
grupurile de manifestanţi ori să încerce intrarea în sediul 
Consiliului.  

Firiţă a fost atunci plăcut surprins de prezenţa masivă a 
populaţiei arădene la demonstraţie, care a umplut piaţa până la 
refuz. 

– Am admirat impresionanta solidaritate a oamenilor, care 
nu se întâlneşte decât foarte rar, în momente unice în viaţă! 
Încerca să schimbe impresii Firiţă cu avocatul Custac, în timp ce 
se deplasa spre sală. Cel de alături dădea din cap, fără a se implica 
în dialog, simţind că mai are ceva de spus şi aşteptând 
continuarea. 

– Apreciez rolul de până acum a armatei, indiferent de 
ierarhie! Aceasta a fost în consens cu populaţia şi a ajuns la 
concluzia că a sosit momentul acceptării unui singur scop 
unanim, un ideal comun pentru toată populaţia Aradului! Pentru 
toţi românii! încheie Firiţă, respirând grăbit. Reuşeşte ca într-un 
timp extrem de scurt, în cele câteva zeci de secunde cât a durat 
din momentul intrării în clădire şi până la sosirea în camera 63, să 
revadă, cu ochii minţii , toate aceste secvenţe. În acelaşi timp, 
căpitanul Milan i-a pus la curent pe cei doi cu problemele 
discutate în sala menţionată şi a prezentat acestora nevoia ca o 
parte din foştii reprezentanţi ai puterii să fie folosiţi un timp în 
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noile structuri, datorită cunoaşterii unor probleme pe care era 
necesar să le repună în mişcare, în special cele economice şi 
aprovizionările. 

Primul organism juridic 

Odată pătrunşi în sală, Firiţă şi Custac, cărora li se alătură un 
avocat mai în vârstă, Dunea, priviră spre cei aflaţi acolo, care, la 
rândul lor, s-au întrebat ce caută şi cine sunt noii sosiţi. Aceştia s-
au oprit în uşă, desfăcând braţele, prezentându-se şi spunând că au 
venit să-şi ofere serviciile, dacă este nevoie de ei. Vlasiu îşi dă 
seama că în noua conducere va fi mare nevoie de un sector juridic, 
aşa că îi invită să intre, ţinând pe loc o scurtă şedinţă şi, ca urmare a 
propunerii sale, cei trei au fost validaţi ca membri ai Frontului. Au 
fost şi unele murmurări, dar cei în cauză nu aveau o motivaţie 
concretă pentru a-i îndepărta, eventual faptul că nu au fost văzuţi în 
piaţă şi, deci, nu şi-au adus contribuţia la înfăptuirea revoluţiei. 
Firiţă, împreună cu colegii săi, vin în contact cu „noile organe de 
putere” care, din lipsă de experienţă, încercau să facă ceva pentru 
restartarea angrenajelor, la început economice, apoi şi cele politice. 
Cei din structurile anterioare, înlăturaţi cu forţa de la conducere, 
dar încercând să se facă utili, deşi îi dispreţuiau pe interlocutorii din 
faţa lor, totuşi, sperau la o revenire, chiar şi datorită nevoii 
imperioase de a li se folosi experienţa în conducere.  

Privindu-i pe cei din sală, Firiţă constată, din atitudinea lor, 
dar şi a gândurilor neexprimate, o stare de fapt care nu putea să-i 
placă. De la Marian reţinuse unele aspecte deplorabile cu privire 
la setea de a pune mâna pe puterea lăsată liberă, apoi se gândea că 
o parte din oamenii prezenţi doreau să pună mâna pe scaunele şi 
birourile foştilor demnitari, unii chiar încercând să ia legătura cu 
şoferii acestora. Apoi, considerând că acele momente erau de 
mare derută, că oamenii au uitat pe moment pentru ce s-au luptat 
acolo în piaţă, procurorul a sperat că printre ei erau şi din cei care 
gândeau cu înţelepciune, oameni echilibraţi, cu care se vor găsi 
rezolvări la problemele ivite în perioada următoare. 

Sala 63 era înţesată de revoluționari şi de cei din vechile 
structuri, dar Firiţă menţionează ceea ce i-a scăpat lui Firea, adică 
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şi prezenţa Comandanţilor Unităţilor militare, printre care Murad 
şi reprezentanţii Inspectoratului judeţean de Interne, coloneii 
Scăianu, Şeran şi Filcaciu. Dalas aminteşte şi de reprezentanţii 
presei locale, mai mulţi ziarişti aflându-se în sală. La început, 
discuţiile au fost la un nivel primitiv, unul dintre revoluţionari 
spunea ceva şi mai mulţi interveneau cu completările ce-i treceau 
prin cap atunci, nu se simţea că ar fi un lider de opinie. De la 
începutul discuţiilor ideea revoluţionarilor a fost să „dubleze” 
toate instituţiile importante din oraş din rândul foştilor aleşi, mai 
ales acolo unde acestea aveau o importanţă vitală pentru bunul 
mers al vieţii şi activităţii oraşului. Când atitudinea de dispreţ a 
foştilor demnitari a atins cote greu de suportat, revoluţionarii au 
părăsit sala, lăsându-i pe aceştia sub pază. În acele momente 
revoluţionarii s-au gândit chiar să-i aresteze, îşi aminti cu 
lehamite Dalas. După reluarea discuţiilor , s-a continuat cu 
subiectele deja cunoscute, astfel, foştii demnitari au propus 
„ legiferarea” numirii în funcţii a unora dintre ei, aici remarcându-
i pe Scăianu şi Şeran, care şi-au oferit serviciile, argumentând cu 
existenţa unor pericole, a unor atacuri venite din exterior sau din 
interiorul ţării. Entuziasmul tinerilor din sală i-a cuprins pe toţi, 
dar nu a durat mult şi s-au confruntat cu lipsa de sinceritate a 
acestor declaraţii , care s-au dovedit înşelătoare. 

Cum diversiunile prin telefon au atins aproape 
insuportabilul, tuturor li s-a făcut frică şi s-a insistat ca armata să 
revină. Dalas spune că s-au întors o parte dintre militari, dar 
numărul lor era mai redus decât se aşteptaseră, probabil cel mult 
un pluton de infanterie.  

Pe de altă parte, una din măsurile organizate şi puse în 
aplicare de către Firiţă, a fost aceea de a oferi siguranţă oamenilor 
aflaţi în clădirea Consiliului, de a pune ordine în sectoarele 
importante. 

Astfel, Lorin, primind o banderolă roşie cu însemnul „P”, 
împreună cu un grup de sportivi şi luptători, au avut ca misiune să 
păzească uşa de la intrarea principală în sediul Consiliului, având 
grijă de a menţine ordinea şi calmul demonstranţilor. Din acel 
moment, intrarea în Primărie era admisă numai după o legitimare 
şi verificare minuţioase. 
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Vine „verticala“ 

Boian, alături de Gherţa, au purtat o discuţie cu colonelul 
Filcaciu cu scopul de a se cunoaşte mai bine cu acesta şi a-i testa 
loialitatea, având în vedere neîncrederea adânc înrădăcinată faţă de 
organele de siguranţă a regimului comunist. Discuţia nu avea un 
nivel elevat ca limbaj, dar sigur avea acea „hotărâre muncitorească” 
de lipsă a menajamentelor, de tratare a problemelor prin intrarea în 
sufletul omului cu bocancii. Astfel, printre altele, Boian îl sondează 
pe Şeful Mili ţiei judeţene. 

– De unde sunteţi de loc? Filcaciu, la rândul său, avea 
îndoieli privind interlocutorii, dar la el această neîncredere 
constituia o deformaţie profesională, izvora din sutele de ore de 
instrucţie specifică meseriei, precum şi din experienţa practică, de-a 
lungul anilor. Răspunsul a fost precedat de mirarea zugrăvită pe 
faţa sa. 

– Sunt de prin părţile Abrudului! Spuse, uşor ezitant, 
colonelul; nu se aşteptase la o asemenea întrebare. 

Boian îi explică faptul că şi el este din aceeaşi zonă. 
Discuţia este întreruptă de venirea unui maior de la Interne lângă 
cei trei, care nu spune nimic, dar probabil că apariţia lui a fost un 
semnal ce îi confirma lui Filcaciu vreun fapt care era aşteptat. Din 
senin, Filcaciu îi atenţionează pe cei din jur. 

– Băieţi aduceţi-vă trupe, deoarece vine verticala! 
Boian schimbă o privire cu Gherţa şi amândoi înţeleg că 

Filcaciu s-a referit la cei aflaţi mai sus pe scara ierarhică a 
Ministerului de Interne, dar şi ca o aluzie la sosirea cu mijloace 
aeriene a celor sus-puşi. Au realizat faptul liniştitor despre care 
ştiau amândoi, că aproape în totalitate cadrele de Securitate şi 
Mili ţie au fost silite să-şi predea armele şi muniţia, deci, din 
partea lor nu era de aşteptat, credeau ei în acele momente, să 
acţioneze, pentru că erau sub controlul armatei. 

– E ceva ciudat cu omul ăsta! mormăi cu voce joasă Boian. 
– Prea le ştie pe toate! confirmă Gherţa, pândindu-l pe 

Filcaciu peste umărul colegului aflat în faţa lui. 
– Oare este omul lor...? 
– Nu vom afla niciodată! Va acţiona pe şest, aşa cum a fost 

instruit! 
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– Iar noi vom înghiţi găluşca fierbinte! spuse îngrijorat 
Boian, temându-se în acea clipă de colonel. 

Plecarea spre Inspectorat şi Aeroport 

Valer reuşise să scape din ceea ce credea el atunci că este 
viesparul „Securitate-Mili ţie”, refuzând comanda asupra acelui 
sistem de represiune. Era de acord cu necesitatea culegerii de 
informaţii, ca mijloc de contracarare a intenţiilor duşmănoase 
împotriva ţării sale, dar nu şi cu acea parte a Securităţii  care avea 
rol de reprimare a populaţiei. Astfel că, primind misiunea de 
apărare a aeroportului, a reacţionat aşa cum se aşteptase de data 
aceasta şi Comandantul său.  

După lăsarea întunericului, s-au adunat cadrele, făcându-se 
informarea despre situaţia din judeţ, apoi s-au dat misiunile. 
Coloana comandată de maiorul Marcel plecase prima spre 
Inspectoratul de Miliţie, apoi după unele ajustări se pune în 
mişcare şi subunitatea comandată de căpitanul Valer, care se 
îndreaptă spre Aeroportul Arad, cu misiunea generală de a apăra 
obiectivul de eventualele elemente duşmănoase, deocamdată 
necunoscute. Deplasarea ambelor coloane se desfăşoară sub 
auspicii favorabile atât datorită vremii, dar şi a situaţiei tactice de 
un calm neaşteptat. Pe străzi, oamenii treceau parcă nepăsători la 
vederea blindatelor, preocupările fiind, odată cu instalarea 
întunericului, să ajungă pe la casele lor. Această imagine l-a 
determinat pe Valer să aibă îndoieli că lucrurile vor continua la 
fel, era probabil calmul dinaintea furtunii, pentru că Aeroportul 
putea fi o poartă de intrare a forţelor ostile noii puteri ce abia se 
înfiripa, aşa că privirile sale se plimbau iscoditoare în toate 
direcţiile. Cei de la Aeroport ştiau de venirea lor, îi aşteptau şi 
legătura cu cei de acolo s-a produs fără vreo piedică. Cel puţin la 
începutul relaţiei, s-a făcut totul pentru salvarea aparenţelor, în 
condiţiile când structurile de securitate reprezentate de căpitanul 
Purde încă stăteau la îndoială privind subordonarea lor. Şi ei 
vedeau peste tot pericole şi trădări, erau suspicioşi. Nici cei de la 
Armată nu vedeau lucrurile ca fiind pe roze. Şi ei se temeau, mai 
ales când au auzit că locotenent-colonelul Schipor, şeful celor de 
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la Antiterorism, nu s-a prezentat la adunare, părând să fie prima 
încercare de insubordonare faţă de Şeful tuturor forţelor 
Aeroportului. Nu aceleaşi sentimente le aveau cei de la Compania 
232 Pază Aeroport; oamenii din garda lui Rostaş şi, de asemenea, 
artileriştii antiaerieni ai căpitanului Pescaru, fiind bucuroşi de 
venirea celor de la Cetate. Timpul în care s-au luat măsurile de 
cunoaştere a noii dispuneri, precum şi recunoaşterea zonei, a 
trecut destul de repede, astfel că s-au conturat concluziile 
privitoare la misiunile potrivite fiecăruia. Locotenentul-major 
Asavi, ofiţerul lui Valer, a fost numit de acesta în misiune de pază 
a interiorului clădirii aeroportuare, în cooperare cu cei de la 
Securitate. Poziţia în ierarhie a lui Valer a fost întărită prin 
ordinul Comandantului Garnizoanei ca forţele aflate pe Aeroport 
să fie conduse, prin comandă unică, de către un singur om, scopul 
declarat fiind crearea răspunderii personale, evitându-se 
disocierea actului de conducere. În subsidiar, toţi cei implicaţi 
ştiau că lucrurile stau puţin diferit în ce priveşte încrederea 
forţelor aparţinând diferitelor ministere, într-un cuvânt, lipsea 
loialitatea reciprocă. Adunarea efectivelor de conducere, inclusiv 
a subofiţerilor în biroul comandantului Aeroportului, Mantea, a 
avut şi un scop de cunoaştere a structurilor participante la 
misiunile viitoare, la această activitate fiind aduşi şi cei care 
deserveau aeroportul. Dispozitivul de pază şi apărare s-a finalizat 
la lumina reflectoarelor, dar misiunile au fost date în cursul 
dispunerii din mişcare a tehnicii de luptă imediat după sosire, aici 
având un rol important şi experienţa micilor comandanţi, a 
gradaţilor şi a mecanicilor-conductori, toţi de ciclul doi, care 
lăsau apoi ajustările finale în grija ofiţerilor. 

Ponor și armata  

În alt punct al oraşului, inginerul Ponor, foarte îngrijorat de 
situaţia depozitului cu explozivi care a rămas fără protecţie, destină 
o echipă dintre angajaţii Secţiei, oameni de încredere, pentru pază. 

– La această oră nu mai sunt în pază nici cei de la miliţie, 
nici Securitatea, ne-au lăsat cu ochii în soare, aşa că nu admit 
nicio ezitare! le vorbi inginerul oamenilor din subordine. 
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– Nu se pune problema, suntem conştienţi...! interveni unul 
dintre artificieri, pe nume Ciuleac, care a fost oprit de către 
Ponor. 

– Nu intră nimeni în obiectiv, veţi trage până la ultimul 
cartuş împotriva acelora care încearcă să intre în depozitul cu 
materiale speciale! spune el cu fermitate, apoi părăsi locul, 
îndreptându-se spre Consiliu. 

La puţin timp, să fi fost în jurul orei 18:00, Ponor solicită 
intrarea în Consiliu, insistând la poarta principală. După câteva 
minute este primit şi condus în sala 63, unde, privind la 
dispunerea meselor şi a ocupanţilor acestora, rămâne cu o 
impresie pe care nu o va uita niciodată, constatând că unul dintre 
cei prezenţi avea acea carismă, uşor de recunoscut din prima 
clipă. De fapt, nu l-a cunoscut înainte pe Vlasiu, despre el era 
vorba, dar a înţeles imediat că acesta are în ochii celor din sală o 
prestanţă greu de egalat de vreunul din cei de acolo. Şi-a dat 
seama că Vlasiu avea, fără îndoială, dreptul de necontestat de a 
pretinde că reprezenta pe cineva, numele lui fiind scandat 
permanent. După fuga lui Tăbăcescu avea votul străzii. Lângă el 
era procurorul Firiţă, despre care Ponor afirmase că este un foarte 
bun prieten al său. Prima lui impresie despre ceea ce se întâmpla 
acolo era destul de proastă, pentru că, la intrarea sa în sală, a 
surprins frânturi din cele ce se discutau acolo. Ele vizau cereri de 
case, se pomenea despre televizoare, despre alte lucruri, la care nu 
se aştepta în acel moment, mai ales din partea unor oameni cu 
pretenţii de revoluţionari. În momentul intervenţiei lui Ponor, 
lumea era destul de agitată, ordinea lăsa de dorit, nu exista încă o 
organizare prea clară, singura forţă pe care puteai să pui bază şi 
care avea coerenţă, era, după părerea sa, armata. 

– Am venit pentru a aduce în atenţia voastră situaţia 
periculoasă a depozitului cu materiale speciale! Vă rog s-o trataţi 
cu toată seriozitatea, în acest sens, am încredere şi solicit ajutorul 
armatei! Ponor a prezentat problema pentru care a venit, având 
grijă să nu fie prea explicit, referindu-se la materialele din 
depozitul avut în grijă, nu a dat amănunte, dându-şi seama de 
„coloratura” persoanelor după cum se exprimase el, văzându-i pe 
cei din sală.  
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De asemenea, era îngrijorat şi nu avea încredere în alte 
formaţiuni, mai mult sau mai puţin paramilitare. 

– Solicitarea domnului inginer este de luat în seamă! Şi 
sunt de acord să vorbim cu armata! spuse procurorul Firiţă, 
primind aprobarea tacită a lui Vlasiu prin înclinarea capului, 
acesta nu mai putea vorbi, îşi pierduse complet vocea. 

 
Solicitarea lui Ponor de a primi militari pentru apărarea 

depozitului şi, ca urmare a discuţiei dintre Firiţă şi Murad, a 
obţinut aprobarea. Acesta din urmă a dat ordin pentru detaşarea 
din dispozitivul aeroportului a două TAB-uri cu echipajele 
respective şi preluarea comenzii de către Ofiţerul de serviciu de 
acolo. Pentru a evita vreun incident ca urmare a dispoziţiei 
anterioare a inginerului de a se trage asupra oricui ar veni spre 
depozit, acesta îl solicită la telefon pe artificierul Ciuleac. 

– Vezi să primeşti forţele armatei venite de la aeroport şi să 
le predai depozitul! 

– Ai noştri rămân pe poziţie? Inginerul tocmai s-a gândit la 
acelaşi lucru şi a tras concluzia. 

– Din acel moment angajaţii noştri nu mai au ce căuta 
acolo! 

Închizând telefonul, inginerul s-a gândit că 
responsabilitatea avută până în acel moment a fost preluată de 
către cei mai de încredere din sistemul apărării, că, dorind să fie 
folositor, a hotărât să rămână în Consiliu alături de revoluţionari, 
fiind repede acceptat de aceştia pentru simţul de răspundere ieşit 
din tiparele obişnuite. L-a uimit faptul că tocmai Iuga, despre care 
nu ştia aproape nimic concret, doar frânturi despre aşa-zisa 
activitate anticomunistă, l-a propus să fie cooptat în Comitetul 
Frontului Democrat Român. Motivarea acestei propuneri a fost că 
toţi de acolo aveau nevoie de un om priceput la aspectele militare, 
de un bun organizator, în plus, odihnit şi gata de a acţiona în orice 
moment. Cu toate că Frontul a fost ales dinainte de venirea lui 
Ponor, s-a hotărât ca şi acesta să facă parte din el. Intrând în 
structura de conducere locală, Ponor a rămas în Consiliu. 

Discuţiile dintre cei „vechi” şi cei „noi” au continuat pe 
aceleaşi probleme, poate doar luate în altă ordine, pentru că nu 
reuşeau să ajungă la un numitor comun, o înţelegere părea greu de 
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conceput. Impresia lui Ponor era că, deşi se depuneau jurăminte 
interminabile, de fapt, fiecare avea interesul de a rămâne în 
Consiliu, într-un final, doar să-şi apere scaunele. Aproape imediat 
după lăsarea întunericului, parte dintre cei din Consiliu au avut 
permisiunea de a pleca spre casele lor. Altora li s-a cerut să 
rămână pentru a se organiza paza şi celelalte activităţi de peste 
noapte. Ponor a ales să rămână peste noapte în Consiliu, oricum 
era mai odihnit şi, în plus, îşi luase în serios rolul. Dar nimic nu 
avea să meargă după dorinţa lui în legătură cu depozitul. Afară 
încă era o lumină difuză, care le dădea oamenilor un sentiment de 
nesiguranţă, se întârzia aprinderea luminilor stradale, 
îngrijorându-i pe aceştia. 

La un moment dat, inginerul primeşte un telefon de la 
artificierul trimis să predea depozitul de explozivi armatei. 

– Nu ştiu ce să fac, cele două blindate care cu numai puţin 
timp în urmă au luat în grijă depozitul, au părăsit locul! spuse 
agitat şi speriat Ciuleac. 

Nedumerit de acţiunea armatei, inginerul caută o 
modalitate de a-l lini şti pe artificier. 

– Aşteaptă să clarific situaţia şi te sun! 
Inginerul nu renunţă uşor la avantajele câştigate anterior, 

trecând la insistenţe pe lângă oricine care îl putea asculta, cu 
privire la problema care trebuia să fie a tuturor. În oraş, tocmai 
continua diversiunea cu apa otrăvită şi se temea de ceva groaznic, 
de folosirea materialelor explozive în municipiu şi chiar în afara 
lui. A hotărât să facă tot posibilul, şi cum deja era în Consiliu, 
intră într-o sală şi, găsind un telefon, îi vine ideea să anunţe la 
cazarmă şi să ceară ajutor de acolo.  

– Domnule maior, vă rog să ne ajutaţi în legătură cu 
depozitul de materiale speciale! 

– Dar ce s-a întâmplat? 
– Am primit de la Comandantul unităţii două TAB-uri 

pentru pază, dar, după scurt timp, au plecat de acolo! încheie 
Ponor, grăbit şi îngrijorat că nu va fi ajutat. 

– Cunosc situaţia de la Carotaj, dar nimic despre părăsirea 
obiectivului! spuse Săcel, nedumerit de încălcarea ordinului 
Comandantului de către cei de la aeroport.  
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Probabil, se gândea maiorul, că cele două blindate numite 
mai devreme pentru pază au fost retrase şi reintegrate în 
dispozitivul aeroportului, din iniţiativa unui neavizat, neştiindu-se 
din ordinul cui, dar pentru Săcel nu prezenta prea mare 
importanţă acest fapt, era convins că cei aflaţi pe teren erau mai 
bine informaţi cu situaţia concretă, acesta fiind motivul aparentei 
încălcări a ordinului. Ca urmare, Săcel ordonă includerea 
obiectivului în sistemul de pază general a aeroportului, precizând 
ca aceasta să se facă prin regruparea dispozitivului companiei 
aflate în flancul drept. Astfel, pe teren, Compania 1 Infanterie 
rămâne cu un pluton pe clădirea principală, inclusiv prin faţa 
corpului de gardă, iar plutonul mitraliere trece la apărarea 
circulară a secţiei. 

– Alo, mai sunteţi acolo? se auzi vocea gâtuită a lui Ponor. 
– Domnule inginer, situaţia s-a reglementat, să nu mai aveţi 

de acum încolo nicio îndoială, mă ocup personal! încheie Săcel, 
având în voce acea sinceritate care-l caracteriza în toate situaţiile. 
Nu-şi permitea să promită ceva şi să nu se ţină de cuvânt. 

În final, Ponor respiră uşurat, simţind siguranţa şi 
fermitatea din vocea lui Săcel când i-a promis acestuia că 
problema se va rezolva. 

Arderea documentelor secrete 

În după amiaza zilei, custodele poligonului Ceala, 
plutonierul-adjutant Boziu, dă telefon la unitate, raportând agitat, 
despre apariţia unor persoane care descărcau nişte saci în zona de 
unde se „aruncă”grenadele de război. 

– Tovarăşe maior, un grup de civili descarcă saci cu 
documente şi le dau foc! 

– Unde se întâmplă asta, Dezi? 
– Chiar în şanţul unde se „aruncă” grenadele de război! 
– Anunţă-i să vină la telefon! Să vorbească cu Comandantul! 

strigă Săcel, bănuind că numai cei de la Interne puteau fi acolo, 
pentru că Cetatea nu avea ce să ascundă. Militarul aflat lângă 
subofiţer a văzut gestul ferm al acestuia şi a luat-o la fugă în 
direcţia unde se vedeau civilii respectivi. 
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– Militarul aleargă spre ei...! Dar deja îmbarcă în 
microbuzul cu care au venit! Vor să plece! Îmi pare rău, au plecat 
în mare viteză! spuse dezamăgit subofiţerul, aşteptând vreun 
ordin. Dar Săcel acoperise receptorul şi discuta cu Murad. 

– Pe cine ordonaţi să trimitem? 
– Căpitanul Babău a sosit din misiune? Verifică! Săcel auzi 

vocea centralistului care auzea discuţia lor. 
– V-am auzit, verific acum dacă este la Compania Stat 

Major! Săcel auzea centrala scoţând zgomote din toate 
încheieturile pentru a obţine legătura, iar pe centralist repetând în 
neştire acel insistent „Alo” .  

– Nu răspunde! Pe cine să mai apelez? întrebă, agitat, 
militarul de la centrală, dorind să obţină de această dată un 
rezultat. Comandantul ceru de la Săcel receptorul, vorbind cu un 
calm desăvârşit pentru a-l mobiliza pe militar. 

– Fă tot posibilul să dai de căpitanul Măciniş! Apelează-l...! 
– Imediat aveţi legătura! Centralistul, în clipa când Murad a 

pronunţat numele lui Măciniş a şi introdus jacul în orificiul ce 
corespundea cu Punctul de Control.  

– Mulţumesc! Spuse maiorul mulţumit. Apoi ostaşul reveni 
imediat pe fir. 

– Aveţi legătura! În receptor se auzi un păcănit ascuţit şi 
apoi o voce. 

– Căpitanul Măciniş la telefon! Ordonaţi! Centralistul 
reuşise să-l anunţe că va vorbi cu Comandantul, de fapt aşa erau 
uzanţele când era vorba despre un şef important.  

– Tovarăşe căpitan, organizaţi o echipă şi mergeţi la Ceala, 
unde vă aşteaptă Boziu! Asiguraţi perimetrul unde au fost 
abandonate unele documente..! Vă explică subofiţerul ce s-a 
întâmplat! 

– Unde le duc? 
– În cazarmă, dar mare grijă...! Atât a mai spus Murad, 

fiind sigur că Măciniş va şti ce să facă în continuare. 
 
Căpitanul Măciniş, numit să se ocupe de verificarea 

documentelor, după o sumară aspectare a acestora, trage 
concluzia că majoritatea erau caiete de programe, raportând că nu 
prezentau practic nicio importanţă. 
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Şeful Securităţii , colonelul Şeran, a fost întrebat de Măciniş 
despre conţinutul sacilor cu documente, acesta afirmând că a 
ordonat să se ardă toate documentele din Inspectorat, fără 
deosebire. De faţă la discuţie a fost un subordonat al colonelului, 
care, revoltat de minciuna gogonată, l-a avertizat pe căpitanul 
Măciniş luându-l deoparte, că ordinul a fost de fapt ca de 
documentele informative să nu se atingă nimeni. Restul pot fi arse. 

Măciniş a raportat, însă, cu totul altceva, fără a aminti de 
documentele ce trebuiau protejate, probabil pentru că nu era 
convins de adevărul celor aflate de la subordonatul lui Şeran. 

S-a luat măsura transportării sacilor abandonaţi în cazarma 
de la Cetate şi depozitarea lor temporară într-o boxă a serviciului 
alimente, fără luarea celor mai simple măsuri de siguranţă. 
Ulterior, preluarea acestora a făcut-o Contrainformatorul Cetăţii, 
care, pur şi simplu, a primit cheia de la un subofiţer, fără 
întocmirea vreunui act cel puţin formal, depozitându-le în clădirea 
destinată biroului său. Ulterior, nou numitul Contrainformator a 
procedat la arderea acestora în văzul tuturor, în mod ostentativ. 
Mulţi s-au întrebat care au fost motivele acelei aşa zise 
transparenţe, negăsind o explicaţie plauzibilă. 

Lingușelile lui Bălan 

Biroul Comandantului din Cetate adăpostea în acele 
momente oameni cu păreri aparent similare, aproape fiecare având 
intenţii legate de interesele celor din piaţă. Făcea excepţie Bălan, 
care primise ordine de la şefii din tabăra aflată încă la putere, dar 
având şi el îndoielile sale. Deşi părerile erau în aparenţă 
convergente, acest lucru fiind, de fapt, o faţadă pentru unii, 
intenţiile ascunse dominau întreaga discuţie. Bălan, nutrind faţă de 
manifestanţi un dispreţ nedisimulat, era hotărât să-şi ducă la bun 
sfârşit misiunea pentru care a venit la Arad. Dar, în acele momente 
considera că rolul Prim-Secretarei s-a diminuat prea mult pentru a 
mai avea vreun rol de orice fel în ceea ce va urma. Se simţea, 
totuşi, obligat să păstreze aparenţele până când va scăpa de ea, dar 
şi pentru a lăsa deschisă calea în cazul revenirii acesteia la 
conducere. Discuţia a fost deschisă de către maiorul Bălan. 
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– Tovarăşa Prim-secretar! Situaţia s-a liniştit şi am dori să 
ştim ce ar mai fi de făcut? spuse ofiţerul cu o îngrijorare uşor 
disimulată, destul de vizibilă pe faţa lui, iar prin acel „ ..ar mai 
fi...” limita posibilitatea opţiunilor. Diminua, în acelaşi timp, rolul 
unor tovarăşi din vechea conducere, inclusiv al ei. Într-un cuvânt, 
se îndoia că se va mai putea folosi de „plângăreaţă” , după cum a 
fost poreclită de către manifestanţi. 

Ofiţerii aflaţi în birou se întrebau, în sinea lor, cum s-a ajuns 
la acea situaţie ce părea neverosimilă, acum când erau conturate 
direcţiile spre care se îndreptau opţiunile tuturor, ca un reprezentant 
al Diviziei să acorde mai mare atenţie lui Gunar decât conducerii 
militare de la Oradea. Dar au privit şi au renunţat pentru moment să 
spună ceva, aşteptând conturarea uneia sau alteia din opţiuni. 

– Tovarăşe maior, eu consider prezenţa mea la conducerea 
oraşului ca inoportună, datorită atitudinii de neacceptare din 
partea manifestanţilor! răspunse Gunar, aşteptând probabil, să fie 
rugată de a se instala din nou la Consiliu, sperând că armata o va 
ajuta, deşi din întrebarea maiorului nu rezulta că i-ar fi făcut o 
asemenea propunere, doar, cel mult, indirect. Bălan ştia că din 
partea Comitetului Frontului i s-a propus lui Gunar să-şi continue 
activitatea la Consiliu, dar şi despre refuzul de acceptare din 
partea majorităţii maselor. Gândul lui a fost că va cădea într-o 
capcană, că dorind să scape cu faţa curată şi să se vorbească 
cândva în termini elogioşi despre el, acum era în poziţia omului 
prins cu ocaua mică. Salvarea i-a venit din partea lui Horga, care 
avea şi el gânduri ascunse şi contradictorii.  

– Îmi pare rău, dar nu cred să mai putem obţine 
reconcilierea din partea maselor, am văzut cu toţii ce reacţii au 
avut acolo, în acele momente! Din păcate! Vă puteţi pune în 
pericol chiar când situaţia pare să fie de partea voastră! spuse 
Horga, încercând să se ascundă după acele cuvinte curtenitoare şi 
protective. De fapt, credea din tot sufletul că se va încheia pentru 
totdeauna cu vechiul sistem, dar nu ştia ce va aduce această 
schimbare, principalul lucru avea să fie, probabil, dispariţia 
„burjuilor” comunişti. Intuind dorinţa celor doi maiori de a ieşi 
basma curată din capcana politeţurilor, căpitanul Asan de la 
Oradea interveni, improvizând, fără a o avea conturată în minte, o 
anumită strategie. 
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– Dacă se iveşte o cât de mică posibilitate de a vă readuce 
la Consiliu, noi vă sprijinim! Până atunci, aveţi la dispoziţie o 
maşină pentru a pleca acolo, dacă doriţi! încheie ofiţerul, sperând 
că propunerea sa nu va avea finalitatea, de altfel, nedorită de cei 
prezenţi. S-a înşelat, pentru că Gunar şi soţul ei s-au ridicat şi s-au 
îndreptat spre uşă, hotărâţi să se ducă la Consiliu. Imediat s-a 
produs o mişcare în rândul musafirilor care au ignorant-o, pur şi 
simplu, pe Gunar şi au deturnat atenţia militarilor de la ea. Doi 
dintre cei care nu scoseseră niciun cuvânt până atunci au solicitat 
plecarea la gară, pentru a se înapoia la Bucureşti. Maiorul Tinca 
de la Divizie a rezolvat ca transportul să se facă ferit de vederile 
manifestanţilor, aprobând maşina Serviciului medical a unităţii, 
care avea avantajul de a nu fi oprită în oraş de barajele cetăţenilor. 

Mitea, neanunţându-şi până atunci opţiunea, se grăbi cu 
solicitări adresate lui Bălan. 

– Să-mi găseşti o relaţie CFR pentru a mă deplasa cât mai 
repede la Timişoara, iar la noapte să pot pleca spre Bucureşti! 
Tonul era poruncitor, plin de emfază, aşa cum era obişnuit să 
comande acel om din ierarhia de partid, neadmiţând replici sau 
refuzuri, era unul din puternicii zilei de care se temeau mulţi şi 
Bălan nu făcea excepţie. 

Obiective în atenţia Cetăţii 

La ajungerea maiorului Marcel cu Batalionul 2 Infanterie la 
Inspectoratul de Interne se procedează la preluarea comenzii, cu 
tot ce implică acest fapt, inclusiv a armamentului şi muniţiei. În 
acest timp, toată conducerea Inspectoratului era plecată acasă, 
după relatările Ofiţerului de serviciu, astfel, sarcina a fost preluată 
de căpitanul Râpan, Ofiţer cu Cadrele la ambele structuri, 
Securitate şi Miliție. Armamentul şi muniţia au fost inventariate şi 
sigilate, cu excepţia celui aflat asupra cadrelor în misiune la gară 
şi cei de la filaj. S-au luat măsuri ca la înapoierea în sediu a celor 
în cauză, să le fie luate şi acestora.  

Între timp, până în jurul orei 19:00, subunităţile au terminat 
ocuparea dispozitivului în jurul Inspectoratului. Compania 6 
Infanterie a fost dispusă, o parte în curtea interioară a instituţiei, 
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respectiv Plutonul de infanterie comandat de un locotenent major, 
iar cu două grupe de mitraliere, în partea de est a clădirii. 

 
Alt obiectiv cu importanţă deosebită continua să fie în 

atenţia comenzii Cetate. Astfel, un pluton comandat de 
locotenentul Paciu, a primit ordin să treacă la apărare la Poşta 
Mare. Deplasarea subunităţii a fost plină de peripeţii, filtr ele 
organizate pe parcursul traseului întârziind ajungerea la obiectiv. 
În cele din urmă, Paciu a reuşit pătrunderea în clădire, având 
grijă, în special, de organizarea pazei pe căile de acces şi luarea 
sub control a personalului tehnic.  

Grupa Operativă avea informaţii din plin despre orice şi 
nimic, reuşind eliminarea preocupărilor lipsite de importanţă, 
printre altele şi prin ignorarea acestora. 

– Spre depozitul de explozivi pentru sonde de pe strada 
Bodrogului se îndreaptă două maşini cu prelate, suspecte! Este 
informat Horga de către căpitanul Bacalu. Un simplu telefon de 
confirmare infirmă ca falsă informaţia, cazul respectiv fiind 
considerat parte a dezinformărilor.  

– Compania 1 Tancuri din Cetate începe preluarea locului 
în dispozitivul ordonat la Aeroport! vine raportul căpitanului 
Clucer, Comandantul de companie. 

Căpitanul Renta, Şeful Biroului Gradaţi-soldaţi aflat în 
Consiliu comunică Grupei de coordonare: 

– Primul Secretar Gunar a fost primită cu ostilitate la 
Consiliu, ca urmare, solicitând să fie dusă la nişte prieteni în oraş! 

Datorită unui sfătuitor de rea credinţă, doamna Prim a 
crezut că mai există speranţe de a fi acceptată la conducerea 
vreunei instituţii, dar manifestanţii au primit-o cu huiduieli, 
cerându-i să părăsească piaţa.  

– Hrănirea pentru Aeroport, la solicitare, se va face prin 
asigurarea de hrană rece, în condiţiile în care mâncarea gătită se 
asigură cu intermitenţe! îi precizează Bălan lui Valer, care 
raportase, mai devreme, unele întârzieri.  

 
Maiorul Săcel primeşte informaţia de la colonelul Savin, de 

la Divizie, că în gara Sânnicolaul Mare s-au semnalat două ABI-uri 
cu ofiţeri şi subofiţeri de Securitate, care vor să treacă ilegal 
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frontiera. Acesta, suspicios, trece la verificarea informaţiei, apelând 
Primăria de acolo, de unde primeşte cea mai liniştitoare veste, cum 
că totul este în ordine şi că au patrule din Gărzile locale. 

Între timp, Murad primeşte acelaşi comunicat de la 
colonelul Vaşcu, tehnicul Diviziei. 

– Vă ordon ca în cel mai scurt timp să fiţi gata de luptă cu 
trei blindate! Misiunea este de a intercepta mai multe ABI-uri 
aflate momentan la Sânnicolaul Mare, dar care se îndreaptă spre 
frontieră, cu ofiţeri superiori de Securitate! Ştabi de a-i lor! 

Murad îl sună pe Săcel, care îl anunţă că tocmai a verificat 
şi că în zonă nu sunt probleme deosebite. 

Murad a constatat, pentru a câta oară, că ordinele sunt 
transmise în „ reluare” , de către alte şi alte persoane. 

– Pentru siguranţă, îl voi anunţa pe maiorul Mihuţ de la 
Grăniceri, care va raporta la Timişoara! adăugă Comandantul în 
raportul său, pentru a-l lini şti pe colonel.  

– Pe strada Zimbrului din Aradul Nou trei suspecţi, cred că 
terorişti, acţionează cu fereală în zona atelierului mecanic, 
transportă canistre grele! anunţă un cetăţean cu locuinţa pe partea 
opusă a drumului.  

– La Aeroport s-a încheiat instalarea în dispozitivul de 
apărare a Companiei 1 Tancuri, raportează la rândul său, 
căpitanul Valer.  

 
În cele din urmă, subunităţile care au fost în bivuacul 

organizat de Iconaru lângă Cetate, au părăsit, pe rând, zona şi 
până la ora 19:00 au ajuns cu bine în cazarma de la Radna, cu 
excepţia unor camioane cu defecţiuni, luându-se măsura ca 
efectivele acestora să fie preluate de alţii din coloană. Pe timpul 
operaţiunii, unul dintre militarii TR a fost accidentat, fiind 
necesară internarea urgentă la Spital. Măsura internării s-a 
dovedit exagerată, medicii constatând o plagă sângerândă, care, în 
urma tratamentului, a permis externarea.  

 
Maiorul Bălan ordonă telefonic Grupei de coordonare 

măsuri pentru reglementarea unor activităţi. 
– Să transmiteţi ordinul meu la toate subunităţile din 

subordine de a se asigura funcţionarea legăturilor! Şi foarte 
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important, să fie dublate cu alte mijloace! Aţi înţeles? întrebă 
Bălan pe ofiţerul de la grupă, care tăcea, aşteptând ca acesta să 
mai spună ceva.  

– Am înţeles! răspunse acesta, făcând o grimasă a lehamite 
către cei din jurul său, care îl aprobară prin gesturi la fel de 
semnificative. Niciunul nu-l înghiţea pe acel tip încrezut şi 
dispreţuitor, care venise în Arad cu gânduri ucigaşe. Aflaseră 
despre atitudinea sa şi ordinele date lui Iconaru în scopul 
lichidării celor aflaţi în piaţă, iar asta era de ajuns.  

– Cei de la Serviciile Unităţii să asigure aprovizionarea 
ritmică şi fără întreruperi a trupei! continuă Bălan, oprindu-se o 
clipă. În receptor se auzea vocea centralistului care îl anunţă pe 
ofiţer că îl solicită Comandantul Diviziei şi acesta închide 
legătura cu cel de la Grupă. În acest timp, soseşte la Grupa de 
coordonare Şeful de Stat Major, căpitanul Meterez, care află 
amănuntele cu privire la ordinele date până atunci de Bălan şi 
rămâne în sală pentru a le prelua.  

 
Comandantul Diviziei, Puşkin, i-a făcut precizări lui Bălan 

privind derularea activităţilor în scopul prevenirii comiterii unor 
greşeli fatale şi crearea responsabilităţii în actul de comandă. 
Bălan reia discuţia cu Grupa, completând ordinul dat anterior cu 
cel primit de la Oradea. 

– Aveţi grijă să nu mai folosiţi oameni de la alte subunităţi, 
asiguraţi funcţiile din structura proprie! Să se revină la structura 
organizatorică iniţială! spuse maiorul, adresându-se căpitanului 
Meterez. 

– Situaţia asta se va menţine doar o scurtă perioadă de 
timp, vom reveni la vechile structuri progresiv! preciză căpitanul 
pentru a înlătura orice neînţelegeri.  

– Sigur că da, trebuie să se încheie cu fărâmiţările, 
subordonările, resubordonările şi altele de aceeaşi natură! explică 
maiorul Bălan necesitatea ca subunităţile să acţioneze sub 
comanda şefilor de drept şi a compunerii prevăzute în ordinea de 
bătaie. Discuţia s-a încheiat, în aparenţă, într-o notă de supunere, 
fără ca Meterez să precizeze că despre această problemă discutase 
personal cu Murad, problema fiind în atenţia Regimentului de 
ceva timp. 
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Până la lăsarea întunericului în unităţi se instalase o relativă 
linişte. Parte din efective erau cu ochii la evenimentele din ţară, 
prezentate de către televiziune. Pentru majoritatea celor care 
priveau micile ecrane, tot ce se derula în ţară era de domeniul 
incredibilului, avea rolul nefast de a agita şi îngrijora spiritele, 
sădind teama şi neîncrederea oamenilor. Unitatea din Gai a primit 
de la Comandantul său, Aristică, ordinul de a se închide 
televizoarele, cu scopul de a feri oamenii de o dezinformare 
concertată la nivel național. Considera suficientă dezinformarea pe 
plan local, care tocmai reîncepuse în forţă, printre altele una gravă, 
aceea privind otrăvirea surselor de apă potabilă, care îşi producea 
în continuare efectele. Vocea tremurândă şi obosită de la capătul 
unui fir telefonic a unei femei reuşea, cu un remarcabil talent 
actoricesc, să-ţi blocheze mintea, să nu mai pui întrebări, cine şi în 
numele cui vorbeşte, luai totul ca venind de la oameni de bine şi 
intrai într-o alertă maximă. Nu este necesară precizarea că fiecare 
dintre cei anunţaţi s-a gândit, cu groază, la familii. Tăvălugul 
informaţiilor de acest fel a continuat pe tot parcursul nopţii, 
următoarele ore au vizat viaţa oamenilor, la propriu. S-au primit 
precizări clare privind atacarea în forţă a unităţii, dar fără a se 
preciza de către cine sau din ce direcție, iar şefii de la eşaloanele 
superioare, care transmiteau, erau derutaţi, la rândul lor. 

Aristică a ordonat punerea în aplicare a Planului de pază şi 
apărare a cazărmii, dispunând pe cele patru laturi a perimetrului 
câte o subunitate. S-a trecut la săparea locaşelor individuale de 
tragere, activitate continuată pe tot parcursul nopţii , cu o hotărâre 
şi determinare din partea militarilor, greu de imaginat.  

 
Din nou, telefoanele pun stăpânire pe cadrele de conducere 

ale tuturor eşaloanelor. Subiectele sunt diverse şi la fel de 
alarmiste, unele foarte importante, nu sunt luate în seamă, pentru 
că oboseala oamenilor îşi spune cuvântul.  

– Podul CFR de la Aradul Nou este minat! anunţă alarmat 
căpitanul Hălciu, ofiţer cu transporturile pe Calea Ferată. 

În urma legăturii dintre Săcel şi Aristică se stabileşte să 
acţioneze geniştii de la Gai. Echipa de Cercetare de geniu aflată 
în zonă face verificările şi raportează o situaţie normală, nu era 
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pericolul de care se temeau, de fapt în acele momente nu era 
niciun pericol.  

– Vă rog trimiteţi la Consiliu un chimist şi un genist pentru 
a verifica situaţia din jurul clădirii! solicită maiorul Răgaru, care 
primise informaţia că terenul a fost minat în urmă cu câteva zile. 

– Luaţi genişti de la Uzina de Apă! a răspuns cineva de la 
Grupă, care ştia despre prezenţa acolo a geniştilor de la Cetate. 

– Un număr de 3 tancuri apără intersecţia de drumuri, 
cazarmă-podul Micălaca, şi cazarmă-Aradul Nou! raportează 
către Grupă Şeful de Stat Major, căpitanul Roateş, tanchistul. 

– Voi nu aţi descoperit ţinta cu ochiul liber sau pe planşă? 
Este întrebată Bateria de Apărare Aeroport, de către cei de la 
Timişoara. 

– Nu apare nimic nici în zona de descoperire vizuală, nici 
pe mijloacele de radiolocaţie! răspunse ofiţerul aflat în serviciu la 
planşă.  

– Vă ordon să intensificaţi cercetarea pe valea Mureşului, 
deoarece s-a semnalat un elicopter la joasă înălţime! încheie cel 
de la Timişoara. Bateria trece neîntârziat la S.P.L. nr. 1 şi se 
pregăteşte pentru treptele următoare de pregătire de luptă. 

– La miliţie se aud împuşcături! Se trage foc automat! Este 
dezastru! spuse agitat cineva. Maiorul Murad acţionează mecanic, 
cerând, calm, legătura acolo şi nimic din cele auzite nu se 
confirmă. A început să nu se mai mire de veştile primite, cu cât 
erau mai alarmiste, cu atât deveneau mai false în ochii lui. 

O urmare însă a acestei informaţii, este apariţia îndoielii în 
mintea Comandantului, ceea ce îl face să acţioneze cu mai multă 
hotărâre. Vom recunoaşte, în cel mai scurt timp, profilul 
psihologic al ostaşului, care, pus în faţa faptelor acţionează 
motivat, mai mult de atât, mintea sa lucrează febril şi obţine rapid 
rezultatele dorite. Murad îşi reaminteşte de primele impresii şi 
gânduri, după ajungerea în data de 17 decembrie la Timişoara, în 
momentele când primea misiunea de la generalul Gruşa. Ca fost 
Vânător de munte, Murad nu era omul călăuzit de teamă, 
dimpotrivă, avea siguranţa de sine a celui ce a privit din vârful 
stâncii  pe cei cât furnicile, văzuţi de acolo, de sus, nu odată i-a 
fost dat să cadă în coardă, propria greutate smulgând piton după 
piton din stâncă. Mai gravă pentru el era incertitudinea, îndoiala 
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cu privire la legitimitatea măsurilor ce urma să le adopte. Şi, din 
acel moment, a acţionat cu mai multă fermitate. 

La aceeaşi oră, maiorul Murad solicită colonelului Scăianu 
să coopereze cu subunităţile armatei pentru paza Inspectoratului 
şi pentru ordine.  

În acele momente, Batalionul care apăra Inspectoratul avea 
în compunere un număr de 11 ofiţeri, 11 subofiţeri şi 149 militari în 
termen, iar tehnica era formată din 8 TAB-uri şi 3 autocamioane. 
Murad era convins că acea forţă era capabilă să apere cu eficienţă 
instituţia, iar, la nevoie, putea executa şi alte misiuni în zonă. 

La aceeaşi oră, Şeful staţiei CFR Arad solicită maiorului 
Săcel o subunitate de pază. Acesta ordonă trimiterea unei patrule 
de noapte, până la ivirea zorilor. 

Căpitanul Meterez iese pe teren însoţit de Săcel şi un 
subofiţer de muzică înarmat, care face siguranţa, şi, oprindu-se la 
câţiva paşi de ieşirea din gangul punctului de control, discută cu 
căpitanul Roateş. La câteva secunde se aude o rafală scurtă de 
armă, care îi şochează pe cei din anturaj, moment în care 
muzicantul îşi ia degetul de pe trăgaciul armei. Cei din imediata 
apropiere au înţeles de îndată că au fost în mare pericol şi 
Meterez îi dă ordin să descarce arma, fără a mai pune 
încărcătorul. Zgomotul a fost cu atât mai mare, cu cât erau foarte 
aproape de tunelul gangului şi ecoul l-a amplificat. Trecând peste 
moment, Şeful de Stat Major, foarte calm, de parcă nimic nu s-ar 
fi întâmplat, reaminteşte problema pentru care au venit, dând 
misiunea. 

– Batalionul să ocupe un aliniament de apărare între 
„barieră” şi Punctul de Control principal, până la intersecţia de 
drumuri spre cartierele Micălaca-Aradul Nou, cu scopul de a nu 
permite vehiculelor să treacă podul „Decebal” fără a fi controlate.  

Săcel include în Planul de apărare şi intervenţie a unităţii 
misiunea ordonată de Şeful de Stat Major şi precizează 
cooperarea cu celelalte elemente de dispozitiv. Apoi, împreună cu 
un ofiţer din Grupă, iese pe teren şi verifică realizarea 
dispozitivului. Se părea că datorită desfacerii unei şenile, timpul 
necesar se mărea considerabil, aşa că, până la remedierea 
defecţiunii, cei doi s-au consultat cu Roateş şi au ajuns la 
concluzia de a dispune la flancul stâng, spre Micălaca, tancul din 
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centrul dispozitivului, era flancul cel mai vulnerabil. Lucrurile 
intrând pe un făgaş normal, s-au înapoiat în Comandament. 

– Am executat cele ordonate, tancurile sunt în dispozitiv! 
raportează Roateş. Meterez, mulţumit de promptitudinea şefului 
tanchiştilor, îi mulţumeşte acestuia, promiţând că va trece pe acolo. 

Maiorul Muti, de la Grăniceri, raportează la Grupă că nu se 
confirmă informaţia cu ABI-urile de la Sânnicolaul Mare. Fusese 
rugat să facă şi el un control, era din trupele cu experienţă la 
frontieră. Murad comunică colonelului Savin şi, în sfârşit, speră 
ca măcar o parte din dezinformări să fie mai bine verificate 
înainte de a fi trimise executanţilor. 

Maiorul Groşan, Şeful Biroului Pregătirii de Luptă, ia în 
subordine Plutoanele 2 Infanterie şi Mitraliere din Compania 4 
Infanterie, trecând la apărarea podului din cartierul Grădişte, 
depoului de locomotive, de automotoare IVA Sectorul doi şi Gara 
centrală. Cei doi comandanţi de plutoane, locotenentul Martor şi 
sergentul-major Motel, întâmplător sau nu, aveau locuinţele 
familiilor în cartierul pe care au fost puşi să-l apere. Părerile unor 
ofiţeri din unitate erau împărţite, astfel, unii acuzau că în aceeaşi 
situaţie se afla şi maiorul, care s-a îngrijorat de soarta familiei, ca 
urmare a celor văzute şi trăite la Timişoara. De fapt, cu de la sine 
putere, a trecut la apărare. Altă tabără i-a luat apărarea afirmând 
contrariul, accentuând pe legalitatea trecerii la apărarea podului. 
Dar niciuna din tabere nu l-a condamnat în vreun fel, familiile 
erau în mare pericol şi toţi ar fi dorit să le apere prin toate 
puterile, în rest toate celelalte erau invidie. 

Arestarea lui Tăbăcescu, o pită fierbinte. 
S-a consumat toată muniţia 

 
A doua apariţie în Studioul 4 al Televiziunii a lui Iscusitu a 

vizat, în principal, situaţia celor doi „foşti”. 
– Aduc la cunoștință întregii ţări, că arestarea lui Tăbăcescu 

nu se confirmă! Apoi, fără tranziţie, a trecut la alte aspecte legate 
de preocupările noii conduceri. 
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Cadrele aflate în faţa micului ecran au început să 
vocifereze, arătându-şi nemulţumirea şi neîncrederea faţă de 
gestionarea atât de proastă a informaţiilor. 

– Cum naiba se descurcă ăştia aşa greu, acum spun una, 
apoi se contrazic! Oare şi ei sunt manipulaţi? 

– Ar fi de tot râsul! Tocmai ei, care au întreaga putere, să 
fie duşi de nas? 

– Păi încă se frământă ce şi cum să facă! Să nu fie prinşi cu 
mâţa în sac! 

– Sau, mai degrabă, cum să ne prostească! puse cireaşa pe 
tort cineva mai răutăcios. 

În acel moment, a intrat în încăpere un ofiţer venit din oraş, 
care, deşi nu făcea parte din Serviciile secrete, a avut ocazia să 
tragă cu urechea la o discuţie despre locul unde se afla Tăbăcescu. 

– Cred că nu greşesc, dacă vă spun ce am auzit..! 
– Te referi la cele spuse de Iscusitu? 
– Despre el! S-a afirmat că a fost dus la Ministerul 

Apărării, unde s-a discutat cu el!  
– Oare este opera generalului Stavici? 
– Şi ce să facă? Doar dacă nu i-a cerut Iscusitu ceva! Că se 

auzea că erau legaţi prin loialitate încă din tinereţe, cred că nu 
vom afla prea curând! 

– Eu am auzit că i-a oferit supunere şi sprijin! Ceea ce 
înseamnă că l-a recunoscut ca urmaş…! 

– Poate doar „ Istoria” va mai avea ceva de spus! încheie 
oarecum dezamăgit cineva, privind încruntat spre asistenţă. 

 
Colonelul Nistrean solicită maiorului Săcel muniţie pentru 

Gărzile Patriotice din magaziile aflate în custodie în depozitul 
unităţii Cetate. Acesta acceptă intrarea în depozit, cu condiţia ca 
şeful de magazie să vină cu maşină, pentru că unitatea nu poate 
asigura mijloace de transport. Pentru orice eventualitate, i-a 
precizat semnalul de recunoaştere cu elementele de pază, aflate în 
dispozitivul de apărare din faţa unităţii, şi l-a întrebat despre ora 
plecării de la Consiliu, colonelul Nistrean precizând: 

– Probabil în două ore! 
– Vă rog să ne anunţaţi înainte de plecare, ca să avertizăm 

subunităţile de la pod şi numai după obţinerea confirmării de la 
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noi, porniţi spre cazarmă, precizează Săcel, cu scopul de a preveni 
vreun incident nedorit, având în vedere dezinformările care au 
adus militarii într-o stare permanentă de surescitare. 

 
Probabil că cererea făcută de Murad în urmă cu câteva 

minute, de cooperare a Securităţii cu armata, adresată colonelului 
Scăianu, nu a avut ecoul scontat, din acest motiv comandantul 
ordonase ca maiorul Horga să ia în subordine Securitatea, cu tot 
ce implica acest fapt, iar maiorii Lădar şi Tunaru, să subordoneze 
Mili ţia. La sosire, ofiţerii respectivi au întâlnit doi colegi trimişi 
cu aproximativ o oră şi jumătate în urmă, care realizaseră 
dispozitivul de apărare a sediului cu militarii Batalionului 2 
Infanterie, luând în primire materialele şi o parte din armamentul 
cadrelor de Securitate şi Mili ţie. 

Aeroportul şi Cetatea  

La Aeroport s-a ordonat Starea de Pregătire de luptă nr. 1, 
scopul fiind cercetarea spaţiului aerian pentru descoperirea unui 
elicopter fără programare ce zbura cu luminile stinse. Frigul 
nopţii reuşise să stoarcă vlaga din cei aflaţi deja pe poziţii, unii 
dintre recruţi tremurau ca varga, fără oprire, deşi gradaţii i -au pus 
să tropăie pe loc în locaşul de tragere, fiind în pericol de şoc 
hipotermic. Toţi militarii Bateriei Antiaeriene, obosiţi peste 
măsură de alarmele nesfârşite, primesc ordin să fie pregătiţi 
pentru situaţia de a deschide focul la ordin sau în caz de 
necesitate. Ordinul permanent era ca în asemenea situaţii întregul 
efectiv să fie pe poziţii , iar tunurile să încarce muniţia. Aşa cum 
ştiu toţi cei care au făcut armata, nu exista niciun strop de 
îngăduinţă privind odihna în situaţiile care presupuneau alarme 
obişnuite, cu atât mai puţin în acele zile „fierbinţi” . Astfel, se 
ajungea la limita rezistenţei fizice, oamenii acţionând ca 
somnambulii, dormeau efectiv în picioare şi, totuşi, se mişcau în 
ritmul comenzilor date prin strigăte puternice.  

Şi în interior situaţia ajunsese de nesuportat, la planşa pe 
care se proiectau siluetele obiectelor aeriene lucrau febril doi 
operatori, încercând să descopere elicopterul semnalat de către 
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eşalonul superior de la Timişoara. S-au scurs aproape patru ore de 
agitaţie atât în rândul ostaşilor aflaţi la tunuri, dar şi a celor de la 
planşe, fără să se descopere niciun aparat de zbor. Cine ar fi 
crezut că mult dorita odihnă nu va veni cât ai bate din palme. 
Până şi recruţii ştiau că tunurile sunt şi ele ca nişte fiinţe care au 
nevoie de îngrijire, în plus, au prioritate în faţa tuturor, aşa că s-au 
pus pe treabă „bibilindu-le” , deocamdată din obligaţie, dăruirea 
apărând mult mai târziu, odată cu înţelegerea importanţei 
acestora.  

– Începe să-mi placă ce fac! spuse morocănos unul dintre 
recruţi, zâmbind sarcastic. 

– Mă...în ele de tunuri! veni din locaşul alăturat o părere 
identică spusă mai direct. 

– Stai să vezi după un timp cât de mult o să le îndrăgiţi! 
interveni un gradat cu blândeţe. Ştia că vor fi momente când ura 
se va împleti strâns cu dăruirea faţă de arma cu care obţii rezultate 
în poligonul de tragere, aşa cum a trăit şi el, la rândul lui.  

Odată ajunşi în patul lor, în special recruţii din acea treime 
a schimbului de la odihnă, au încercat să adoarmă, dar niciunul nu 
a putut să pună geană pe geană. S-au pus pe povestit câte în lună 
şi stele. 

– Cum de suntem noi la odihnă? lansă unul întrebarea ce-l 
preocupa, dar doar de curiozitate, nicidecum că i-ar fi părut rău. 

– Păi se respectă graficul întocmit iniţial! spuse gradatul 
din patul de lângă uşă. 

– Bine, bine, dar ăia nu au dormit deloc, de fapt exact ca 
noi... aveţi dreptate, domnule caporal! După care, cel care vorbise 
a tras concluzia că dacă ai trecut de grafic, ai sărit peste timpul 
tău de odihnă, fără „pardon” . S-au mai discutat şi alte subiecte, 
toate legate de viaţa din armată, mai ales cele legate de meseria pe 
care o învăţau atunci. 

– Şi acum vă doresc somn uşor! spuse cineva, somnoros, 
din fundul dormitorului, nemulţumit de pălăvrăgeala considerată 
de el fără sens. 

Lumina stinsă dădu curaj unuia care dorea să schimbe 
subiectul, amintindu-şi de satul natal. 

– Oare ce face piranda mea pe întunericul ăsta? întrebă plin 
de umor, smulgând un val de hohote de râs.  
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– Mai taci, naibii! se răţoi un camarad despre care se ştia că 
nu mai primise scrisori de la iubită de trei săptămâni, apoi se 
aşternu liniştea, mulţi rumegând gânduri contradictorii despre 
iubitele lăsate acasă. 

 
Starea de tensiune în rândul teriştilor de la Cetate era în 

continuă creştere, accentuată permanent şi parcă alimentată în 
mod calculat şi gradat, culminând cu acţiuni concomitent la toate 
obiectivele apărate de armată. Astfel, plutonul comandat de 
locotenentul-major Rostaş, după ce a primit misiunea de la 
maiorul Rareş, trece la apărare. 

– Plutonul nostru a primit ordin de a trece la apărare pe 
podul „Decebal” , cu misiunea de a interzice pătrunderea pe acesta 
a persoanelor şi autovehiculelor care nu cunosc semnalele de 
recunoaştere şi parola! Vă avertizez că este o misiune extrem de 
periculoasă, de aceea am să apelez la voluntariat! Cine este de 
acord să participe, să ridice mâna! spuse Rostaş, un tip masiv, 
căruia toţi îi arătau respect, privind cu blândeţe la tinerii din faţa 
lui. Se înstăpâni pentru câteva clipe o linişte grea, urmată de 
spontaneitatea specifică vârstei, care îi determină pe 11 dintre ei, 
să se ofere de bună voie şi să treacă la ocuparea poziţiilor, 
dispunându-se pe asfaltul gol, aproape de mijlocul podului. 
Vânzoleala a fost de scurtă durată, pentru simplul motiv că a te 
pune pe burtă pe asfaltul gol nu părea nicio filozofie şi, în plus, n-
aveai de ales vreo poziţie avantajoasă în care să fii protejat de 
eventualele gloanţe, mintea devenise goală de idei şi, din acest 
motiv, neajutorată.  

– Dar nu avem parapet! Cum procedăm? întrebă un terist 
derutat de câmpul vizual complet deschis în faţa lui. 

Grupa voluntarilor privi spre Comandantul lor, toţi, fără 
excepţie, aşteptând un răspuns la dilema lor de viaţă şi moarte. 
Ofiţerul ştia, din păcate, că nu există o soluţie viabilă la problema 
lor, aşa că nu dădu un răspuns limpede, lăsând impresia că nu dă 
nicio importanţă subiectului.  

– Sprijiniţi arma pe masca contra gazelor...! Ceilalţi treceţi 
în rezerva plutonului, sub comanda lui Vlad! Voi vă dispuneţi 
între Punct control şi locaşele tancurilor, iar la ordinul meu veţi 
acţiona! încheie ofiţerul, întorcându-se şi plecând spre punctul său 
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de observare. După verificarea podului la deminare de către 
genişti, s-a întărit hotărârea deja luată de înglobarea lui în 
sistemul de apărare a Cetăţii.  

Sosirea generalilor 

Timpul avea o altă măsură, în condiţiile noi create de 
dezinformarea ajunsă la cote ridicate şi teama tuturor de ce ar 
putea să urmeze. Astfel, traseul de zbor a curselor fiind pe 
deasupra unităţii, în jurul orei 21:00 s-a auzit zgomotul 
motoarelor unui avion ce sosea la aterizare, fapt ce nu i-ar fi uimit 
pe teriştii aflaţi pe podul „Decebal” , dacă ora n-ar fi fost total 
nepotrivită. Acest lucru remarcat şi de Grupa operativă, îl 
determină pe şeful acesteia să reacţioneze prompt. 

– Ioane, ce este cu avionul care a trecut mai înainte? Să-mi 
dai date despre el! se adresă fără ezitare Horga căpitanului 
Bacalu, Direcţionalul regimentului numit pentru Aeroport. Acesta 
îl apelează pe căpitanul Rostaş, Comandantul Companiei Pază 
Aeroport, interesându-se de acel zbor. 

– Ai fost informat despre sosirea vreunui avion? 
– Habar nu am! Voi ar trebui să ştiţi! răspunse Rostaş, cu o 

uşoară ezitare remarcată de căpitan. Cei doi se cunoşteau destul 
de bine şi, ca urmare, în mintea lui Bacalu a încolţit o idee, dar 
renunţă pentru moment să spună ceva. 

– Domnule căpitan, cred că ascunde ceva! îl atenţionă pe 
Bacalu un locotenent aflat prin preajmă, referindu-se la Şeful 
Companiei Pază. 

– Mai lăsaţi-o cu paranoia asta idioată! se răţoi Bacalu cu 
intenţia de a deturna ideea că între ei ar fi oameni ai Securităţii. 
Dar în mintea lui se buluceau gânduri contradictorii, vizând chiar 
acea paranoia de care îi acuza pe ceilalţi. 

– Am vrut doar să spun că Rostaş ştia despre sosirea 
aeronavei! nu se putu abţine locotenentul. 

– Bine, bine! încheie Bacalu scurt, deplasându-se spre 
pistă, luând legătura cu Valer şi interesându-se de situaţie. Acesta 
tocmai primise de la Comandantul civil al Aeroportului amănunte 
despre acel zbor, inclusiv de a nu se deschide focul.  
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– Avionul era în graficul de zbor la o altă oră, fiind anunţat 
pe ruta Bucureşti prin Timişoara, dar a sosit cu întârziere mare! îl 
informă Bacalu pe Horga, care, la rândul său, adresându-se celor 
din Grupă, îi atenţionează: 

– Este posibil să avem musafiri nedoriţi, încă nu ştim cine 
şi cu ce scop! 

 
La câteva minute, pe aeroport a aterizat B.A.C.-1-11, cursă 

regulată Bucureşti-Timişoara-Bucureşti, cu escală la Arad. În 
avion urcaseră din Timişoara cei doi generali, care au condus 
acţiunile de acolo, Galezu şi Guţă, şi Procurorul general-adjunct 
al R.S.R., Ionescu, care anchetase revoluţionarii timişoreni, cu o 
echipă de procurori de la Bucureşti. Al ţi pasageri au fost căpitanul 
MI, Boris, cu trei subalterni, inginerul Tatoi, de la Pază şi ordine, 
maiorul Scurtu, iar pe linie de Judiciar, locotenentul-colonel 
Dalea, care participase la evenimentele de la Timişoara. Cu toate 
că generalii se cunoşteau cu echipa lui Boris, totuşi, s-au ignorant 
pe timpul zborului. După îmbarcare, conform uzanţelor, pistolul 
Makarov şi staţia radio a generalului Guţă au fost predate 
copilotului Dărăban, care trebuia să le păstreze la bordul 
avionului în siguranţă. După sosirea aeronavei, pasagerii pentru 
Arad coboară, în schimb celor pentru Bucureşti nu li se permite să 
îmbarce, aşteptând în aerogară, totuşi cei îmbarcaţi la Timişoara 
pentru Bucureşti, ciudat, dar rămân în aeronavă, aşteptând 
plecarea spre capitală. Situaţia părea ambiguă, acest moment de 
suspans a creat o derută în rândul militarilor, care nu s-au întâlnit 
până atunci cu aşa ceva. Valer se gândeşte la cei care nu au 
coborât, iar timpul trece, tocmai această întârziere ar putea să le 
dea idei, determinând schimbări în planurile cuiva. Vrând să 
înlăture orice surpriză, îl chemă pe căpitanul Rostaş, 
Comandantul Companiei Pază Aeroport, care avea experienţă în 
situaţii similare. În urma consultării cu acesta, ia măsurile 
necesare pentru evitarea unor greşeli cu privire la regimul 
obiectelor aflate asupra pasagerilor, în special armamentul şi 
muniţia, despre care avea suficiente motive să creadă că este 
posibil să fie asupra unora, chiar dacă nu era convins încă de 
sosirea generalilor şi însoţitorilor acestora, despre care primise 
avertizări, doar bănuia o asemenea ipoteză. Aceasta şi acţiunile de 
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dezinformare la care erau supuşi permanent constituiau un semnal 
de alarmă. Astfel, Valer, aflat pe pistă la intrarea în aerogară, îl 
chemă la ordin pe căpitanul Bacalu. 

– Tovarăşe căpitan, vă rog să veniţi pe pistă, după ce 
rezolvaţi la Centrala telefonică! Veţi asista, din ordinul meu, la 
debarcare! De asemenea, veţi prelua de la pilotul secund, dacă va 
fi cazul, armamentul aparţinând unora dintre pasageri! Aţi 
înţeles? Valer se gândea la armele pilotului şi însoţitorului din 
trupele speciale, la această situaţie posibilă, fără a avea informaţii 
despre alte arme.  

– Vin în cel mai scurt timp! spuse Bacalu, intrând grăbit în 
centrală. 

Horga și subordonarea Securității 

În aceleaşi momente cu sosirea acelui avion, Horga a 
convocat în sediul Inspectoratului cadrele de conducere din 
Securitate, prezentând nota telefonică prin care se preciza trecerea 
acestora în subordinea armatei. Atitudinea cadrelor din Securitate 
a fost de bun simţ, fără comentarii sau dezaprobare, dar tăcerea 
putea fi orice, acceptare sau respingere, pentru că, la un moment 
dat, s-a observat o scindare în structurile acesteia, astfel, parte din 
cadrele de conducere continuau să fie fidele lui Tăbăcescu, altă 
parte au trecut de partea mişcării revoluţionare şi, în fine, alţii 
erau în expectativă, ezitau în a se hotărî într-un fel sau altul. 
Maiorul Horga a rezolvat şi problema armamentului celor de la 
filaj, astfel, pentru că aveau în sediul de lângă secţia dermatologie 
a Spitalului Municipal foarte multe documente secrete, a stabilit 
ca ei să rămână acolo, destinând o grupă de infanterie pentru 
pază, luată din dispozitivul Batalionului de la Inspectorat. 
Maiorul Tunaru, la ordinul lui Horga, s-a deplasat cu un număr 
restrâns de militari şi, la ajungerea la sediul filajului, a blocat cu 
transportorul blindat intrarea. Scopul era de a putea supraveghea 
clădirea, dar, mai ales, de a nu permite scoaterea documentelor 
sau altor materiale din sediu. 
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Îngrijorarea l-a cuprins şi pe Directorul uzinei electrice 
pentru staţia de 220V şi, ca urmare, a solicitat militari pentru pază 
şi apărare. Problema a fost discutată, ca să spunem aşa, din mers 
de către Vlasiu cu câţiva din Front, considerându-se o problemă de 
primă urgenţă şi s-a apelat imediat la armată. Comandantul ordonă 
Grupei operative trimiterea unei subunităţi de valoare pluton. În 
scurt timp, căpitanul Trinom, cu un efectiv de 22 miliari, ia în 
primire Uzina Electrică. Paza a organizat-o asemănător unei gărzi 
militare, cu posturi de santinelă şi schimburi de câte trei ore, 
menţinând legătura telefonică cu Cetatea. 

 
Cetatea era supusă, la rândul ei, unor presiuni ridicate din 

partea Şefilor ierarhici. Batalionul de tancuri a realizat până la ora 
19:52 dispozitivul ordonat, când Săcel s-a înapoiat în 
Comandament, însoţit de colegul din Grupă şi a raportat lui 
Meterez despre executarea ordinului.  

– Mă presează ai mei să raportez stadiul intrării în 
dispozitiv a tancurilor! spuse grăbit un operator de la Divizie, 
aşteptând un răspuns imediat. Meterez a rămas uimit de 
promptitudine, chiar se întreba cum de ştiau cei de la Oradea ce 
făcea el în acele momente, doar dacă altcineva nu a raportat deja 
aceeaşi problemă. Şovăitor răspunse: 

– Dispozitivul a fost realizat, tocmai mi s-a raportat! spuse 
uşor derutat Şeful de Stat Major. 

 
Către ora 22:00 se primeşte un telefon la Cetate, 

raportându-se despre intrarea în unitate a ultimelor camioane ale 
Detaşamentului de la Radna, cele care rămăseseră în pană. 
Autoatelierul Serviciului tehnic a fost ajutat pentru depanarea 
autovehiculelor de către o echipă a depozitului de cherestea din 
gara Păuliş, care dispunea de utilaje grele de ridicat.  

 
După primirea rapoartelor din municipiu, Cetatea, 

materializând pe harta oraşului dispozitivele de apărare, constată 
finalizarea dispunerii armatei, în totalitate, pe obiective.  

Geniştii lui Aristică au reuşit până la această oră 
definitivarea locaşelor de tragere la adâncimea ce oferea protecţie 
militarilor. În mod ironic, au început focurile de armă dinspre calea 



405 

ferată, apoi dinspre cartierul Gai. Toate subunităţile din jurul 
cazărmii au ripostat instantaneu, cu toate că părea o luptă împotriva 
unui inamic invizibil, militarii ştiau una şi bună: „se trage asupra 
noastră”, deşi nu vedeau niciun trăgător. După ce s-a înstăpânit 
întunericul, s-a aşternut liniştea peste cazarmă şi împrejurimi, 
foarte rar câte un foc răzleţ tras de militari rupea liniştea nopţii, fie 
că li se părea că mişcă ceva sau pur şi simplu se speriau.  

Bilanţul acelei ore a fost unul pozitiv, nu s-a soldat cu 
victime. În schimb, eşaloanele superioare, precum şi persoane 
necunoscute, au transmis non stop zvonuri şi au descris scenarii 
posibile şi probabile, care, după ce se luau contramăsurile, se 
dovedeau a fi, de fapt, dezinformări de cea mai joasă speţă. Se 
ajunsese la o confuzie generală şi un haos de nedescris, care a 
produs teamă în rândul ostaşilor şi cadrelor, scopul celor ce au 
declanşat acest război psihologic fiind atins.  

De altfel, s-a constatat mai târziu că s-a spulberat 
încrederea subordonaţilor în şefii din ierarhiile superioare. Şi 
motivul era destul de clar, aceştia nu erau capabili să discearnă 
unde se afla adevărul şi unde zvonul, fiind, la rândul lor, 
manipulate după carte. Uneori cei de jos aveau dubii serioase în 
ce priveşte pericolele cu care se confruntau, nu mai aveau 
încredere în loialitatea şefilor, se simţeau pur şi simplu trădaţi. 

Poşta mare 

Telefonul sună prelung şi Grupa primeşte un apel de la 
Poşta Mare, unde se afla plutonul 2 din compania a 4-a Infanterie.  

– Sunt căpitanul Grosu, vă raportez că am executat ordinul 
de instalare a posturilor de pază în jurul clădirii! Cel care a primit 
raportul priveşte către Horga şi acesta dă din cap aprobând. Era 
mulţumit că în cele din urmă, problema atât de spinoasă a unui 
obiectiv de cea mai mare importanţă a fost preluată de armată. De 
acum, legăturile telefonice cu eşaloanele superioare, dar şi cele 
din cadrul judeţului erau asigurate, chiar dacă se şoptea în culise 
că ele erau sub controlul Securităţii. Până una-alta, nimic nu era 
confirmat, oricum, nici Horga, nici Grupa sau alt element din 
structurile militare nu aveau cunoştinţă de acest ultim aspect, ceea 
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ce putea aduce prejudicii pe viitor. Horga ceru telefonul şi 
transmise lui Grosu: 

– Să ai mare atenţie la curtea interioară a clădirii, pentru că 
în orice moment poţi fi surprins şi pune un post de observare, cu 
armament şi muniţie, deasupra, pe acoperiş! încheie maiorul cu 
aceste detalii necesare colegului său care nu cunoştea decât 
parterul clădirii, ca orice locuitor al oraşului. 

 
La scurt timp, se produc unele restructurări şi la Consiliu, 

astfel, locotenentul-major Gorgan cu Plutonul 1 din Compania 4 
Infanterie, după ce a fost în compunerea rezervei regimentului până 
către ora 21:55 este numit să acţioneze la Consiliu. Celelalte două 
Plutoane ale Companiei au rămas în cazarmă, constituind Rezerva 
regimentului. Grupa Operativă execută o verificare telefonică la 
toate obiectivele unde Cetatea avea militari. Atenţia se îndreaptă 
spre zona aeroportului, unde Compania 1 Infanterie şi Compania 1 
Tancuri făceau unele ajustări la dispozitiv. Alăturat aeroportului, 
Plutonul Cercetare din Compania de Stat Major păzea poligonul 
Ceala. În altă zonă, respectiv localitatea Horia, tocmai s-a primit un 
telefon de la Comandantul Bateriei 1 Artilerie, căpitanul Silian, 
despre un mic incident petrecut între unii locuitori ai comunei, 
problemă rezolvată în scurt timp, fără urmări. 

Compania 2 Infanterie era dispusă în localitatea Fântânele, 
unde, cu câtva timp în urmă, au fost descoperite persoane străine 
de localitate, care, în urma legitimării, au fost rugate să 
părăsească zona, în rest, liniştea cuprinsese localitatea. 

Companiile 5 şi 6 Infanterie, precum şi Bateria 2 Artilerie, 
au ocupat sediul Inspectoratului de Interne, unde este de amintit 
faptul că efectivul total depăşea cu puţin 150 de militari. Pare o 
cifră îngrijorător de mare, dar, probabil se justifica, datorită 
importanţei obiectivului, dar şi sentimentului de neîncredere faţă 
de cei de la Securitate, aşa cum era percepută acea instituţie, 
inclusiv de către comandantul Murad. Ofiţerilor li se părea 
absolut normală hotărârea acestuia de a trimite acele efective, 
pentru că, din punctul lor de vedere, obiectivul putea fi şi în 
atenţia unor forte din exterior. 

Compania 7 Infanterie, cu un efectiv de aproape 60 de 
militari, avea în grijă Consiliul. Divizia cerea, din nou, insistent, 
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situaţia de efective, astfel, cu toate amânările inerente, Horga 
raportează situaţia per total: 

– Din cazarmă sunt ieşite la obiective un număr de peste 
500 de militari, iar în Cetate au rămas 371 militari! încheie 
maiorul uşurat, fiind sigur că cifrele sunt corecte, se consultase 
inclusiv cu comandanţii de batalioane care au trimis efectivele. 

Murad și noi ordine 

Comandantul Garnizoanei, Murad, solicită din partea celor 
de la Miliţie colaborarea, chemându-l la Consiliu pe colonelul 
Filcaciu. 

– Ar trebui să veniţi la Consiliu, unde s-au adunat mai 
multe persoane în jurul poetului Vlasiu! Să vedem ce putem face 
pentru a sprijini activitatea imediat următoare! solicită 
Comandantul, încercând să fie cât se poate de convingător. 

– Am să vin, dacă nu se iveşte ceva…! ezită Filcaciu, 
lăsând o portiţă de scăpare pentru cazuri deosebite. În acel 
moment, Murad primeşte un telefon de la Divizie. 

– Îţi ordon să conduci din acest moment de la Punctul de 
Comandă din Cetate! ordonă, cu o voce uşor alterată, generalul 
Puşkin. 

– Vă rog, aprobaţi să conduc de aici, tocmai am garantat 
prin prezenţa mea devotamentul armatei, au nevoie de noi pentru 
că încă le este teamă! spuse Murad, interpretând vocea 
generalului drept dovada unei ezitări, iar în favoarea ideii 
rămânerii în Consiliu era şi faptul că reuşise să le câştige 
încrederea celor de la Front. Aştepta un răspuns, dar centralistul 
intră pe fir, raportându-i că legătura cu Divizia s-a întrerupt. 

Murad, având sentimentul că ceva nu funcţionează normal, 
că situaţia era diferită de prevederile regulamentare în care nu se 
vorbea despre comportarea în cazul schimbării puterii în stat, 
avea îndoieli în ce privea acel ordin, dar ştia că nu va ezita să-l 
execute, deocamdată aştepta o revenire a legăturilor fir, pentru 
confirmare. Ştia, în sinea lui, că va avea de suferit, că-l vor 
condamna pentru plecarea din Consiliu. 
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O altfel de trădare 

În acea seară, în Consiliu erau aproximativ 200 de 
manifestanţi, ocupând toate sălile la cele două etaje, iar toţi cei 
prezenţi în sala 63, Vlasiu, judecătorii Aur şi Firi ţă, Filcaciu şi 
foarte multe alte persoane, au stabilit să se vorbească de la 
balconul Consiliului, în numele noii puteri constituite de 
revoluţionari. Inginerul Mudor a sosit împreună cu Dina, cel care 
a pus drapelul tricolor în vârful turnului Primăriei şi s-au alăturat 
celor din sala 63, acolo Mudor descoperind un reporter austriac, 
căruia i s-a oferit ca translator de engleză. Televizorul din sală 
aduce ştirea anunţată de Iscusitu despre terorişti şi pericolul 
reprezentat de aceştia, ştire care a bulversat întreaga naţiune. 
Colonelul Nistrean, şeful de la Gărzi, fiind cel mai mare în grad 
în acel moment şi dispunând de armament şi muniţie, avea, din 
punct de vedere militar, întreaga putere, dar îi lipseau oamenii ca 
să-i înarmeze. La scurt timp de la încheierea discursului din 
balcon, familia lui Filcaciu a primit telefonic ameninţări şi au 
început să fie colportate zvonuri despre trădarea sa. Un fapt 
ciudat, legat de această situaţie, este că niciun cadru militar de la 
armată nu a fost ameninţat, personal sau familia sa. Acest lucru te 
putea duce cu gândul la bănuiala întemeiată, că cei care 
ameninţau erau de la Interne şi urmăreau înlăturarea posibilităţii 
„ trădării” , respectiv a formării unui curent opozant în sânul 
acesteia.  

 
Lucrurile încep să mişte şi în alte locuri, astfel căpitanul 

Trinom, Locţiitorul Comandantului Bateriei 1 Artilerie, 
raportează despre o încercare de atac asupra Uzinei Electrice. 

– Se aud serii lungi de foc automat, la care s-a răspuns de 
către santinele! 

– Aţi identificat atacatorii? întrebă îngrijorat cel de la 
Grupă. 

– De unde sunt acum, nu văd decât flacăra la gura ţevii, 
poate văd militarii ceva! răspunse ofiţerul, pricepând că întrebarea 
celui de la Grupă punea la îndoială acţiunile unor persoane reale. 
Dar, în acest caz, prin ce mijloace se imită atât de veridic focurile 
de armă, se întreba el, clipă în care strigă din răsputeri: 
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– Nu mai traageţi! strigă din răsputeri ofiţerul, dându-şi 
seama că exact cu asemenea mijloace se obţinea şi în poligon pe 
timp de noapte, marcarea focului inamicului, aici realizându-se în 
plus şi zgomotul specific.  

– Dorine, ai procedat corect, nu mai permite deschiderea 
focului până nu identificaţi duşmanul! spuse cu blândeţe cel de la 
Grupă, dorind să evite suspiciunile. Încerca, de asemenea, să evite 
focul haotic, care putea periclita oamenii nevinovaţi aflaţi în zonă, 
dar şi consumul nejustificat de muniţie. 

 
La ordinul Comandantului Murad, Compania 2 Infanterie 

se deplasează din comuna Fântânele la Consiliu, în vederea 
trecerii la apărare. Rostul subunităţii în localitatea respectivă nu 
se mai justifica, oamenii erau liniştiţi şi paşnici, iar grupurile de 
control voluntare, formate din inițiativa sătenilor, aveau tot 
interesul să păstreze ordinea, se cunoşteau între ei şi nu ar fi 
permis strecurarea în comună a vreunui străin.  

Murad plin de neîncredere 

Doi dintre ofiţerii Cetăţii, maiorii Tunaru şi Marcel, erau la 
posturile lor şi ar fi rămas în continuare, dacă nu ar fi fost bănuiţi 
de atitudine pasivă în relaţia cu cei din Inspectorat, tocmai acest 
fapt, precum şi lipsa legăturilor telefonice, l-a determinat pe 
Comandant să-i recheme în Unitate. Murad a făcut tot posibilul 
pentru a-i îndepărta pe cei doi, din teama de a nu fi influenţaţi de 
conducerea Inspectoratului, apoi să fie folosiţi ca unelte împotriva 
propriei Unităţi. Din ordinul lui, se trimite o coloană de trei 
tancuri, două TAB-uri şi un autocamion, sub comanda căpitanului 
Dinar, pentru a-i ridica pe coloneii Şeran şi Scăianu, bănuiţi că 
lucrează împotriva revoluţiei. În acele momente, se primeşte un 
telefon anonim de către maiorul Bălan, aflat în alt birou, privind 
absenţa celor doi colonei din Inspectorat. Prin Grupa Operativă, 
acesta ordonă verificările pe teren a informaţiei, aprobând 
trimiterea a doi ofiţeri de la Cercetare cu un autoturism. Cercetaşii 
se înapoiază după aproximativ o oră, raportând că şefii celor două 
structuri nu se află în clădirea Inspectoratului şi că se confirmă 
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căderea legăturilor de orice fel, inclusiv cu oraşul. Dar maiorul 
Murad nu este anunţat. Căpitanul Dinar ajunge cu coloana la 
sediul MI şi, dorind să raporteze Comandantului situaţia, constată 
nefuncţionarea telefoanelor din sediu. În final, reuşeşte să 
vorbească de la o casă aflată vis a vis.  

– Îl am lângă mine pe maiorul Marcel, vorbesc de la casa 
de vis a vis cu miliţia! 

– Dă-mi-l la telefon! 
– Laşi comanda tuturor forţelor căpitanului Dinar! 
– Tovarăşe maior...! apucă să spună Marcel, după care 

comandantul îl repezi scurt. 
– Ascultă la mine, în maximum 30 de minute revii la acest 

telefon şi raportezi de executarea ordinului, altfel forţele sosite şi 
cele existente acolo vor deschide focul! Tonul devenise imperios, 
neadmiţând niciun fel de explicaţii sau comentarii. Se baza pe 
faptul că îl avertizase prin staţia radio pe căpitanul Pleşcan, care 
apăra clădirea, să fie pregătit să treacă în subordinea lui Dinar 
dacă Marcel nu se va supune. Murad s-a folosit de latura dură a 
caracterului său, era singura variantă pentru a evita o cât de mică 
împotrivire. Sărise calul afirmând că va deschide focul, îşi 
pierduse cumpătul şi îl luase gura pe dinainte, dar ce a spus a 
rămas spus.  

Acea jumătate de oră s-a scurs cu greu, toţi cei implicaţi 
făcând felurite scenarii în liniştea grea ce se aşternuse peste 
oameni. Apoi, ca prin minune, s-au dezlegat toate şi, din fericire, 
maiorii Marcel şi Tunaru au coborât în faţa Inspectoratului. 

Măciniș preia Inspectoratul 

La aceeaşi oră Bălan, ignorându-l pe Murad, îi ordonă 
căpitanului Măciniş ocuparea Inspectoratului, acesta din urmă 
având prevederea de a nota tot ce i se ordonă, cu scopul de a 
elimina ulterior orice interpretare greşită care ar fi dus la 
evenimente soldate cu victime, de care sigur ar fi fost acuzat. 
Măciniş aflase că Murad nu a fost consultat cu privire la acea 
misiune şi nu era de acord cu situaţia, pe de altă parte, nu putea 
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refuza executarea ordinului, motiv pentru a-şi lua măsuri de 
protecţie nemijlocită. 

Inspectoratul părea în disoluţie, acolo mai erau prezenţi 
doar Cadristul şi alţi doi ofiţeri de Miliţie. Cei doi şefi, respectiv 
Şeful Securităţii colonelul Şeran, Scăianu Şeful Inspectoratului şi 
colonelul Vagor erau plecaţi nu se ştia unde. Când Măciniş a 
întrebat despre colonelul Filcaciu, răspunsul venit de la ofiţerii de 
Mili ţie - a fost dezarmant. 

– Îl declarăm dispărut, dacă nu apare! spuse în glumă unul 
dintre ofiţeri, care, prin felul deschis avut faţă de Măciniş, i-a 
încurajat şi pe alţii din apropiere. 

– Se presupune că are intenţia de a părăsi ţara!  
– Se mai vorbeşte de o manevră de eschivare de la 

răspundere…! 
– Cum vine asta? întrebă Măciniş, derutat de informaţiile 

ambigui. 
– Adică intenţia lui ar fi să treacă de partea noii puteri! Dar 

fără consecinţe, la o adică! 
– Aiurea cu asemenea găselniţe! Nici vorbă! comentă un 

ofiţer cu un limbaj slobod. 
– Bine zici! Aici este vorba de cu totul altceva! Voi nu aţi 

auzit de cursa Tarom venită de la Timişoara? Acolo este hiba, vă 
veţi convinge în curând! încheie un alt ofiţer, destul de 
nemulţumit de situaţie. Era supărat de faptul că au fost părăsiţi, 
după părerea lui, de către şeful lor, dar şi pentru vorbele care le-
au ieşit din gură în prezenţa lui Măciniş. Ştia motivul pălăvrăgelii 
necontrolate, era faptul deja cunoscut că Măciniş avea o rudă în 
Securitatea oraşului Satu Mare şi că i se putea acorda toată 
încrederea. Dar oare aşa să fie?, se întreba trezit la realitate cel 
care avea dintr-odată unele îndoieli. 

 
Şeful nou numit al dispozitivului, Măciniş, care avea în 

subordine numai Miliţia, pentru că lui Horga i se ordonase de 
către Murad să aibă în continuare Securitatea, primeşte situaţia 
armamentului cadrelor din Inspectorat. 

– Rastelele au fost sigilate! Vom verifica dacă s-a tras cu 
armamentul! i se raportează lui Măciniş, fapt care l-a liniştit doar 
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parţial, pentru că era convins că mai sunt unii în misiuni 
„speciale”. 

– Mai sunt şi excepţii! Cei de la Filaj şi câţiva care sunt 
prin gări au asupra lor armamentul! veni cu această precizare 
cadristul, simţind că Măciniş intuia, cumva, situaţia. Voia să-şi 
demonstreze „ loialitatea” , pentru că, oricum, cele afirmate nu-l 
puneau în situaţia de a fi considerate ca deconspirarea unor 
secrete.  

– De ce nu este prezent şi Filajul? se interesă Măciniş, uşor 
nedumerit. 

– Maiorul Horga a ordonat ca ei să rămână la sediul lor! 
răspunse Cadristul, mulţumit că nu lui îi aparţine greşeala şi că 
putea să se bucure de mica neînţelegere dintre cei doi şefi ai 
armatei. 

Comisia numită de către Cetate, în frunte cu locotenentul-
colonel Stancu, avându-l alături şi pe Şeful Asigurării cu 
Armament, a trecut la inventarierea şi verificarea stării de 
întreţinere a armamentului.  

 
Coloana de 9 TAB-uri cu care a venit Măciniş a încercuit 

clădirea. În tot acest timp, cadrele Miliţiei şi Securităţii , care au 
apărut nu se ştie de unde, au fost supuse unei tensiuni 
extraordinare, ceea ce l-a determinat pe cadrist să insiste cu 
rugămintea ca nu cumva să se tragă asupra oamenilor, având în 
vedere că erau posibile provocări din partea unor forţe, 
deocamdată necunoscute. 

În cursul nopţii de 22 decembrie, întregul personal din 
Mili ţie şi Securitate a fost adunat în sala de şedinţe, pentru a se 
verifica şi asigura prezenţa, apoi s-a anunţat de către Măciniş 
învoirea unor cadre la familii. 

– S-a comis o greşeală, unii nu s-au dus pe la casele lor! a 
comentat, mai târziu, unul dintre ofiţerii Cetăţii, nemulţumit. 

– Te gândeşti că înmulţirea acţiunilor teroriste se poate 
datora lor?! spuse altul de la Cetate, aproape convins. 

– N-aş pune mâna în foc! Tu nu observi că totul s-a întors 
pe dos?  
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– Nu te contrazic! Dar nu este exagerată o asemenea 
părere? Oare spusele unora nu au niciun sâmbure de adevăr? 
încheie colegul ofiţerului, lăsând o impresie ambiguă. 

Celălalt, mai suspicios, se afundă în gânduri, căutând 
explicaţii, apoi reluă dialogul. 

– S-a argumentat de către unii că armele au fost predate, 
însă cred că nu toţi au făcut-o! Pe de altă parte, ştim că în unele 
locaţii dinainte pregătite şi denumite „case conspirative” se află 
de toate pentru bunul trai, chiar arme şi muniţii!  

– Nu cunosc aşa ceva decât din auzite! 
– Păi, raţiunea de a exista a Structurilor de la Interne este 

chiar misiunea lor! Au o justificare în plus să acţioneze! 
– Tu crezi că ei nu-şi dau seama că lucrurile au ajuns pe un 

alt făgaş?! 
– La naiba, tu nu înţelegi că nu vor renunţa? 
– Chiar crezi asta? 
– Fără îndoială, şi asta până ce şefii lor cei mari vor ordona 

încetarea acţiunilor! Nicidecum un Comitet Revoluţionar 
considerat lipsit de legitimitate! 

– Oare din frică ar putea acţiona? Sau poate că spun 
nerozii!? 

– Crezi că teama sădită de ei să aibă efect de bumerang? 
– Cred, totuşi, în omenia lor! 
– Pari foarte naiv, dar ce-i drept, unii ar dori, la rândul lor, 

să renunţe! Numai aşa se explică tărăgănelile de a trece la 
executarea misiunilor primite! Mă refer la cele represive folosind 
mijloace extreme!  

– Încep şi eu să am îndoieli! Totuşi, mă gândesc că vor 
doar să salveze aparenţele! încheie ambiguu cel de la Cetate. 

Generalii şi periplul lor pe pământ arădean 

Se anulează zborul spre Bucureşti, motivându-se timpul 
nefavorabil şi pasagerii coboară, fiind conduşi de către Nicol de la 
Serviciul comercial, prin exteriorul aerogării, pe lângă clădirea 
Companiei Pază Aeroport, dar instalându-se o oarecare dezordine, 
alţii au trecut şi pe latura opusă, spre autobuz. Intenţia era cazarea 
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la Hotelul Parc, în imediata vecinătate a Cetăţii. Echipajul, format 
din pilot-comandant Malache, copiloţii Dărăban şi Racin, cele 
două stewardese, coboară ultimii, după tipicul cunoscut. 
Căpitanul Bacalu era la câţiva paşi de scara avionului, pus într-o 
situaţie complet necunoscută. Copilotul Dărăban, dorind să 
respecte protocolul, îl întrebă pe căpitanul aflat, după părerea sa, 
în postul de control: 

– Cine va prelua de la noi armele individuale şi staţia 
radio? Privea spre ofiţer, aşteptând un răspuns, dar căpitanul 
ezita, căutând o motivaţie plauzibilă. 

– Cei de la Antitero au această misiune, dar au fost 
dezarmaţi şi nu le pot prelua! spuse cu hotărâre Bacalu, lăsându-l 
pe copilot să hotărască cum le va preda generalului, apreciind, în 
sinea lui, că nu era cazul să intermedieze o asemenea preluare. 
Considera că dacă „peştele cel mare” a scăpat de controlul 
armatei, în acest caz era posibilă o eschivare, poate chiar cu 
acordul venit de „sus” . Adevărata motivaţie a lui Bacalu, care l-a 
făcut să ezite, era scena văzută la coborârea generalului Guţă din 
aeronavă, cu o sacoşă uriaşă din pânză de cort de culoare kaki 
decolorată, care părea destul de grea, oricum era atipică pentru un 
bagaj de mână.  

– Tovarăşe locotenent-colonel, aş vrea să verific coletul 
tovarăşului general! îi ceru Bacalu colonelului Schipor, securistul 
aeroportului, care îşi făcuse apariţia pentru prima data pe pistă, în 
mijlocul militarilor. Adresarea prin folosirea titlului de „ tovarăş” 
nu a fost întâmplătoare, iniţial a dorit să-i persifleze pe amândoi, 
dar şi-a dat seama că a făcut-o instinctiv şi, probabil, nimeni nu a 
gustat ironia. Cel întrebat, dând din mână a lehamite, îl linişti pe 
căpitan. 

– Te asigur că verificarea s-a făcut la Timişoara la urcare în 
avion! Bacalu a simţit că la mijloc este o înşelăciune, că pachetul 
conţinea arme, situaţia fiind delicată, dar nu putea face mai mult 
decât să admită că cei reprezentaţi de generali erau încă la putere 
sau, mai rău de atât, era posibilă folosirea celor doi şi de către alte 
facţiuni ale puterii. Sucea pe toate feţele ideile, încă neconturate 
în mintea sa, nu ştia cine cu cine este, neîncrederea stăpânindu-l 
copleşitor, laolaltă cu teama. Îndreptându-se spre Briefing, 
personalul de bord a semnat în registrul de zbor predarea 
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aeronavei, apoi s-au deplasat la autobuz. Copilotul Dărăban a 
făcut tot posibilul să predea arma şi staţia celui care i le dăduse la 
urcare şi a finalizat acţiunea înainte de a urca în autobuz. La 
câţiva paşi, după îndepărtarea generalilor de aeronavă, Schipor i-a 
întâmpinat pe cei doi cu naturaleţe şi cordialitate, i-a salutat şi a 
dat mâna cu ei, se vedea că îi cunoştea, şi i-a condus la maşina 
personală al cărui şofer a fost numit un civil pe care nu-l cunoştea 
nimeni. Căpitanul Valer, având alături doi ofiţeri obişnuiţi cu 
conduita militară în asemenea situaţii, au luat o poziţie 
respectuoasă, salutându-i pe generali de la mică distanţă. Valer nu 
primise niciun ordin referitor la aceştia şi, ca urmare, îi trata 
regulamentar. Bănuieli existau, dar nimeni nu-şi permitea să 
acţioneze din proprie iniţiativă, iar la acea oră puţini dintre Şefii 
de la eşaloanele superioare aflaseră despre prezenţa generalilor în 
garnizoana Arad.  

Deplasându-se spre centrul oraşului, intenţia iniţială a 
generalilor a fost să ajungă la Inspectorat, dar, dând telefon acolo, 
l-au găsit pe căpitanul Măciniş, care le-a adus la cunoștință despre 
situaţia reală a Miliţiei şi Securităţii, respectiv preluarea de către 
armată a conducerii. Atunci, au renunţat, îndreptându-se spre o 
altă destinaţie, mai sigură. Plecarea pasagerilor spre Hotelul Parc 
nu a constituit un secret pentru nimeni, dar generalii s-au 
răzgândit să se cazeze acolo, iar după ce şi-au dat seama că nu pot 
intra la Inspectorat, au descins la casa lui Filcaciu, generalul Guţă 
fiind naşul copiilor acestuia. În acelaşi imobil, la parter locuia 
Şeful Securităţii, colonelul Şeran. Acolo, nu au avut şansa de a 
găsi pe cineva, ambii neputând fi găsiţi, iar familiile au fost puse 
la adăpost în diferite locaţii din judeţ. Neavând rezolvată cazarea, 
ştiind că peste drum era Căminul de Garnizoană, generalii au 
cerut să fie cazaţi, dar recepţionera Elana Săcel nu a primit 
aprobarea de la maiorul Horga, motiv pentru care s-au îndreptat 
spre Casa Conspirativă ocupată de colonelul Bancoş, ofiţer cu 
„ Însărcinări speciale” , de pe strada 7 Noiembrie. Acolo au pus la 
cale scenariul de terorizare a locuitorilor oraşului, fiind păziţi de 
agente-femei, probabil din structurile Securităţii, care, chipurile, 
dirijau circulaţia în intersecţia din imediata apropiere. În subsolul 
casei s-au discutat probleme legate de situaţia din oraş şi măsurile 
de aplicare a ordinelor conducerii din capitală.  
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Către miezul nopţii s-au cazat la Hotelul Parc, probabil cu 
scopul de a avea o acoperire, dar, la puţin timp, au părăsit 
clădirea, revenind, de fapt, la colonelul Bancoş. 

 
La sosirea în hotel, unul dintre generali şi-a ascuns 

identitatea, cei doi interzicând recepţionerei şi personalului 
angajat să vorbească ceva despre cele văzute şi auzite. De fapt, 
din discuţiile dintre cadrele militare, a rezultat că tocmai acest 
comportament deschis, cu acţiuni la vedere, combinate cu 
informaţiile exagerate despre calităţile militare a generalilor, avea 
caracteristicile unei diversiuni, prin care se instala teama şi 
teroarea. Recepţionera Mimi a remarcat la şoldul generalului 
pistolul, simţind teamă şi mirându-se că nu îl ascundea de 
privirile celor din jur. Cei doi s-au cazat aproape ultimii, Galezu 
fiind foarte ocupat cu telefoanele date, printre alţii lui Filcaciu la 
Consiliu, la Inspectorat, dar şi lui Horga. Comportamentul 
generalilor nu părea să dea de bănuit, cel puţin atunci, în primele 
zeci de minute, şi nu s-a remarcat de către personalul hotelului 
vreo acţiune suspectă din partea acestora. Ciudat era faptul că cei 
16 membri ai Unităţii speciale USLA, subordonaţi generalilor, 
care constituiau majoritatea pasagerilor cazaţi în acea seară, au 
rămas în camerele lor. Aceştia, în aparenţă, nu au manifestat 
interes faţă de cele desfăşurate la parterul hotelului sau cele 
întâmplate în oraş. O explicaţie diferită a venit de la un personaj 
cunoscut drept schimbător de valută, pe care cei din anturajul 
generalilor nu l-ar fi bănuit de „vânzarea” informaţiilor. Mul ţi 
ştiau că „vânzătorii de valută” fac parte dintre oamenii de la 
Interne, erau înfiltraţi pentru culegerea de informaţii, aşa că li se 
putea acorda crezare. 

– Părerea că oamenii generalilor sunt indiferenţi la cele ce 
se petrec în oraş este greşită! a spus în şoaptă valutistul unuia din 
personalul restaurantului. 

– Dar ce crezi că fac acum?  
– La ora asta ei sunt în mijlocul manifestanţilor, culeg 

informaţii!  
– Dar cum dracu’ au ajuns acolo, doar dacă s-au paraşutat!? 

afirmă scos din fire chelnerul, la gândul că oamenii din piaţă nu 
au nicio şansă. 
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– Au părăsit hotelul strecurându-se pe neobservate, vor să 
cunoască starea de spirit a mulţimii, dar şi a armatei şi Securităţii! 
încheie explicaţiile valutistul. Tocmai asta părea ciudat, dar nimic 
nu părea normal în acele zile, duşmanul de ieri devenea, dintr-
odată, omul de alături, iar prietenul se deconspira în faţa ta.  

 
Un grup de cinci revoluționari timişoreni, în frunte cu 

Lotru, liderul timişorean care în data de 20 iniţiase acţiunea de 
înfiinţare a Frontului Democrat, au debarcat la rândul lor din 
avionul cu care au venit generalii şi, renunţând la plecarea spre 
Bucureşti, la cererea lor au fost duşi direct la gară de către un 
ARO al armatei. Aflaseră despre interzicerea oricărui „zbor” 
comercial, iar ajungerea cu întârziere în capitală ar fi fost lipsită 
de orice eficienţă. 

Reînarmarea Internelor 

Măciniş, informat de la miliţienii şi securiştii aflaţi în sediu 
despre teama faţă de posibilele represalii din partea generalilor, se 
documentează şi, la propunerea lor, ajunge la concluzia că cea 
mai raţională măsură de protecţie este reînarmarea, ideea 
venindu-i ca una salvatoare, explicându-le că numai aşa pot scăpa 
cu viaţă. 

– Dacă, într-adevăr, pregătirea oamenilor lui Galezu este 
atât de bună încât nu vom reuşi să le ţinem piept cu recruţii noștri, 
în acest caz nu vă pot lăsa fără apărare…! Se opri, observând 
atitudini de aprobare din partea cadrelor care au înţeles ce voia să 
facă Măciniş. 

– Vrem armamentul individual! ceru cineva din sală, 
îngrijorat. 

– Exact despre asta vreau să vă vorbesc! Măciniş nu putea 
suporta ideea că prin luarea armelor şi arestarea lor în club i-ar fi 
condamnat la moarte pe acei oameni. În acel moment, un ofiţer 
subordonat căpitanului, intră pe uşă cerând aprobare pentru 
organizarea servirii hranei de către militarii aflaţi în dispozitiv, 
prin rotaţie. Măciniş aprobă, făcându-i semn că poate pleca. 
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– Ascultaţi-mă, este important să înţelegeţi că prin 
reînarmarea voastră întărim puterea apărătorilor, a noastră, a 
tuturor, şi aveţi şansa de a vă apăra integritatea şi viaţa! Sunt 
conştient de riscul asumat, dar acum pentru un scop comun vă cer 
să ne aliem, lăsând deoparte adversităţile! Sunteţi de acord? Ne-
am înţeles? întrebă căpitanul, aşteptând un răspuns favorabil, care 
veni fără pauză, cu vociferări aprobatoare. Măciniş mai ştia un 
lucru, că, acordându-le încredere, se va folosi din plin de 
experienţa lor, dar şi de instruirea acestora ca adevăraţi 
profesionişti. Apoi îi trecu prin minte că acel moment era unul de 
mare cumpănă şi numai riscând are şanse reale de a detensiona 
situaţia, înclinând balanţa în favoarea Frontului Democrat Român. 

– Este un om echilibrat, stăpân pe picioarele sale…! şopti, 
admirativ, un ofiţer de Securitate către colegul său, referindu-se la 
Măciniş. 

– Are un frate la Satu Mare…!  
– Ştiu, las-o baltă! răspunse ferm celălalt, cunoscându-l pe 

Şeful USLA de acolo. 
 
După plecarea spre oraş a celor doi generali, într-o încăpere 

din Cetate, ferită de eventuale vizite nedorite, un grup de cadre 
militare discută cu febrilitate problema „oaspeţilor”. 

– Oare ce hram poartă cei doi, vom fi afectaţi de prezenţa 
lor...?! Cine ştie mai multe despre ei? deschise cineva discuţia, 
având grijă să afle prima dată ce ştiu colegii săi şi numai după 
aceea să intervină. 

– Cred că nu au premeditat nimic, altfel ar fi coborât de la 
bun început din aeronavă! Spuse, cu îndoiala în suflet, un coleg, 
cu gândul că aceştia, venind de la Timişoara, erau musai cel puţin 
suspecţi. 

– Am aflat că la Timişoara au participat la reprimarea 
populaţiei, dar am aceeaşi părere cu tine, venirea la Arad este 
întâmplătoare, voiau să se înapoieze în capitală! întări căpitanul, 
un tip înalt şi slăbănog. 

– Ca să vezi ce ghinion, interzicerea zborurilor civile ne-a 
adus pe cap pacostea, ăştia n-o să se culce pe o ureche, poate că 
ne vor provoca!? 
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– Un singur lucru poate să-i îngrijoreze pe generali! Sunt 
informaţi cu tot ce s-a întâmplat până acum şi, indiferent de 
acţiunile lor viitoare, pericolul pentru ei constă în cunoaşterea 
secretelor celor care le-au dat ordine! spuse căpitanul, întărind 
părerea celor prezenţi privind gradul său de pregătire, ca urmare a 
anilor serviţi în trupele de cercetare. 

– Sau, şi mai trist, ar fi să-şi închipuie că sunt 
indispensabili oricărei puteri, vechi sau în curs de instalare! 
Atunci scrupulele vor dispărea cu totul! emise maiorul o părere ce 
friza imposibilul, după părerea sa. 

– Aş lărgi puţin arealul de cuprindere a celor doi! Alt motiv 
de îngrijorare ar fi că au văzut şi comis o mulţime de fapte 
criminale la ordinul structurilor de partid...! Căpitanul nu reuşi să 
termine, pentru că intervenise un coleg. 

– Vrei să spui că acele structuri pot să rămână la putere sub 
o nouă haină, copiii să preia de la taţii lor, din mers, conducerea, 
iar martorii aceştia incomozi să fie înlăturaţi? Colegul, se vedea 
că nu avea în vocabularul uzual termenii, dar era explicabil, 
pentru că, după cum se ştia, militarii nu aveau voie să facă 
politică. 

– Să fiu corect, am auzit şi o altă părere asupra intenţiei 
generalilor, ea viza apropierea de frontiera Nădlac, cu scopul de a 
părăsi România! Ba mai mult de atât, unii au mers mai departe cu 
supoziţiile şi au emis ipoteza că aceştia nu intenţionau să ne 
terorizeze pentru că aveau cu totul alte interese! spuse căpitanul, 
cu o oarecare îndoială în voce, de fapt, ultima părere era spusă 
fără a fi fost auzită de la cineva, nici el nu ştia cu ce scop a 
formulat-o, poate dorea să forţeze nota. 

– În acest caz, cele auzite referitor la generali par să se 
confirme! Nu este prima tentativă de a părăsi ţara! dezvălui 
maiorul doar o mică parte din informaţiile cunoscute, ştiind că va 
zgândări interesul celor din încăpere.  

– Fii serios! Dacă ar fi intenţionat, erau de mult plecaţi!  
– Nu-i deloc aşa! Au încercat să fugă pe la Stamora-

Moraviţa, dar tentativa lor a eşuat! 
– Cum naiba? 
– Simplu, o santinelă „nedusă” la biserică i-a somat, 

obligându-i să se întoarcă! 
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– Nu spuneţi nimic despre motivul fugii...?! Ăştia aveau 
asupra lor documente incriminatoare, deosebit de periculoase 
pentru mulţi de acolo... ştiţi ce vreau să spun! Cel care a intervenit 
a repetat, de fapt, o idee anterioară. 

– Vreau să completez cele afirmate de tine! Poate şi-au dat 
seama că nu mai era altceva la orizont, „cărţile” fiind deja făcute! 
Eventual, câte o manevră cu scop de destabilizare, de a deturna 
atenţia armatei de la problemele esenţiale! finaliză discuţia 
maiorul, având şi el aceeaşi atitudine inexplicabilă de vagă 
apreciere la adresa celor doi. Probabil, simţea nevoia de 
compensare a unei anumite tendinţe a discuţiei, gândindu-se la 
pericolele care îi pândeau dacă continuau în aceeaşi notă.  

– Nu-i clar cu Nădlacul! Cineva i-a ajutat sau măcar a 
încercat!  

– Se vorbea despre implicarea unui colonel de la Interne! 
– Doar nu vorbeşti de Filcaciu?! În sală se făcuse linişte, 

fiecare cu gândul la relaţia de orice fel cu acest colonel, fie şi doar 
salutându-l. 

Aeroportul şi Securitatea 

Este zece seara, oră la care Horga pleacă la Consiliu, însoţit 
de colonelul Filcaciu, unde acesta va ţine o cuvântare la îndemnul 
celor din Front şi va depune un jurământ de fidelitate faţă de noua 
conducere. Horga a anunţat acolo o situaţie de cea mai mare 
importanţă în acele momente, intrarea Securităţii în subordinea 
armatei şi faptul că se alătură necondiţionat poporului. 

Maiorul Murad a intenţionat asigurarea unui climat de 
linişte şi alăturarea Miliţiei şi Securităţii forţelor armatei, pentru a 
evita împotrivirea acestora şi încetarea provocărilor de orice fel. 
Avea în vedere, în special, obiectivul Aeroport, care putea 
constitui o poartă deschisă unor forţe nedorite în municipiu. 
Pentru a pune în aplicare intenţiile sale, îl cheamă în biroul său pe 
omul în care avea o mare încredere, colonelul Stancu, punându-i 
în vedere misiunea. 

– Vă deplasaţi la Aeroport şi, din ordinul meu, luaţi 
Plutonul de Miliţieni aflat acolo şi îl aduceţi în cazarmă! Le 
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transmiteţi că s-a dat ordin de trecere a celor de la Interne în 
subordinea Armatei! Ordine verbale s-au mai dat şi în alte ocazii, 
dar toţi cei care le-au primit s-au prevalat de ele, din simplul 
motiv că subordonarea de la un minister la altul nu permitea acest 
lucru. Lucru mai grav era că neîncrederea plutea în relaţiile dintre 
structurile Apărării şi Internelor, acuzându-se reciproc de trădare. 

– Vă rog aprobaţi să-i iau cu mine pe maistrul militar 
Mârşa, ca şofer, şi pe plutonierul adjutant Duran, pentru evidenţa 
armamentului! ceru colonelul pe cei doi subofiţeri cu intenţia de a 
rezolva două probleme cu aceeaşi ocazie. Avea în vedere şi 
problema continuării inventarierii armamentului celor încadraţi la 
Securitate şi Mili ţie. 

– Să plecaţi cu un camion de la infanterie! Şi atenţie, 
muniţia să o lase acolo! Şi aveţi mare grijă…! spuse Murad, 
privindu-l cu încredere pe colonel. Muniţia la care s-a referit 
Comandantul era completarea până la unitatea de foc a 
armamentului individual pentru forţele trimise pentru apărarea 
obiectivului. Mai cuprindea şi o ladă cu grenade defensive. 

Stancu a luat legătura cu căpitanul Pescaru, Comandantul 
Bateriei AA Aeroport, şi, spre dezamăgirea lui, a întâmpinat un 
refuz categoric. Trebuia să aibă acordul şi de la Compania de 
Pază a Aeroportului pentru a intra în incintă, dar legătura se 
întrerupsese de vreo zece minute. Intervenind la Murad, acesta a 
vorbit cu generalul de la Interne, ca urmare, Stancu i-a dus pe 
mili ţieni la Unitatea de care aparţineau, el ajungând în cele din 
urmă, la Inspectorat. Murad, terminând cu problemele din Cetate, 
preocuparea sa cea mai importantă devenise consultarea cu cei 
din conducerea Frontului şi stabilirea măsurilor în scopul 
zădărnicirii intenţiilor celor doi generali şi capturarea acestora. 

 
Până după miezul nopţii , o patrulă pe TAB-uri de la 

Compania 2 Infanterie a executat o misiune între Consiliu şi 
Podgoria, cu scopul de a identifica eventuala apariţie a forţelor 
ostile în zonă. Prima oprire s-a efectuat în faţa Palatului Cenad, 
unde, un grup de indivizi, la apariţia blindatelor, s-a repezit în 
gangul clădirii, încercând să se ascundă, după părerea militarilor. 
Au fost blocaţi şi, în urma legitimării lor, au fost rugaţi să 
părăsească zona.  
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Filcaciu şi faima generalului 

La sediul Inspectoratului s-a primit un telefon de la Hotelul 
Parc din partea generalului Galezu, care a vorbit cu maiorul 
Lădar. Acesta din urmă încă nu părăsise clădirea. 

– Cheamă-l la telefon pe colonelul Filcaciu! În aceeaşi 
încăpere era de faţă şi locotenentul-colonel Stancu, artileristul, 
care îl cunoştea pe Guţă, celălalt general, din perioada Şcolii 
Militare, ca pe un om controversat, extrem de greu de stăpânit, 
era un personaj insubordonabil, dar care reuşea să se remarce în 
ochii şefilor săi. 

– Tovarăşe general, vă raportez că nu este în sediu! Se află 
în Consiliul Frontului...! Se auzi brusc declicul. 

Generalul închisese fără alte comentarii. Ofiţerul de 
serviciu pe Inspectorat preia telefonul, apelând Consiliul şi, 
cunoscând „ faima” interlocutorului, alertează pe primul 
reprezentant al armatei, care i-a răspuns, respectiv pe maiorul 
Răgaru, explicându-i cu vocea întretăiată: 

– Tovarăşe maior, vă rog să anunţaţi pe reprezentanţii 
armatei că în garnizoană a sosit un general din structurile de 
Interne care...! 

– Stai puţin despre cine este vorba? îl întrerupse repezit 
Răgaru, care părea că auzise ceva despre sosirea pe Aeroport a 
doi generali care au acţionat la Timişoara pentru reprimare. 

– Despre generalul Galezu, care este foarte periculos chiar 
şi pentru cadrele noastre! Este un om dur! răspunse ofiţerul de 
serviciu cu un ton speriat, dorind, mai ales, să-i fie crezute 
cuvintele. 

– Cine ţi-a dat această ştire?  
-A vorbit cu el maiorul Lădar de la armată! Şi nu avem de 

unde să ştim de partea cui se situează! Este alături de revoluţie 
sau dimpotrivă? accentuă cel de la Inspectorat. 

– Mulţumesc! Să ne informaţi cu toate problemele pe 
măsură ce apar! încheie maiorul, anunţând Grupa Operativă. 

În acest timp, Lădar reuşeşte să vorbească cu generalul 
Gruşa, aflat la Bucureşti, care îi ordonă: 

– Să-i comunici lui Galezu să vină la Bucureşti, dar, în 
prealabil, să-l sune pe generalul Vidal, Şeful cel mare, în sediul 
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CC al PCR, în birou la tovarăşul Axel! încheie Gruşa, fără a mai 
aştepta răspuns. Fără întârziere, Lădar îl contactează pe general şi 
îi comunică cele transmise de generalul Gruşa, care îi răspunse pe 
un ton răstit, că nu are de unde să sune în capitală. Încercările 
maiorului de a lua legătura cu Filcaciu sau Horga au eşuat, pentru 
că aceştia plecaseră din Consiliu.  

Pe cine viza glonţul ucigaş 

Stancu, artileristul, aflat în Inspectorat, a fost invitat în 
biroul fiului maiorului Dabu. Era locotenent-major şi îl cunoştea 
pe colonelul de artilerie de mai mult timp. 

– Am auzit, fără vreun dubiu, că cei doi generali sunt 
extrem de periculoşi! spuse îngrijorat tânărul Dabu. Aflată de 
faţă, prietena unui ofiţer de la Cetate întăreşte spusele acestuia. 

– Sunt de aceeaşi părere, ştiam câte ceva despre ei, dar i-am 
văzut abia recent, acolo, la hotel, când au sosit! Mi-am dat seama 
că nu mai am ce căuta acolo, trebuia să-mi găsesc cazare în altă 
parte! Domnişoara era ofiţer la Securitate şi nu părea să aibă vreo 
legătură cu cei doi generali. În acel moment, Dabu scoase un icnet 
ciudat şi-şi retrase brusc mâna stângă de pe birou, apucând-o 
strâns cu cealaltă şi lăsând pe masă câteva picături de sânge. 
Ceasul îi atârna, având cureaua retezată, şi abia atunci au realizat 
cei de faţă că întreaga scenă a fost însoţită de un şuier ascuţit, în 
sticla geamului apărând un orificiu de mărimea unui creion. 
Concluzia a rezultat de la sine, numai un foc de armă putea 
produce acel accident. 

– E grav...? atât putu să spună Stancu, având zugrăvită pe 
chip teama. Numai la asta nu s-a aşteptat. 

– M-a atins superficial, este o nimica toată! răspunse Dabu, 
privindu-şi cercetător încheietura mâinii, în timp ce domnişoara 
ofiţer încerca să vadă cât de adâncă este rana. 

Stancu îşi trase instinctiv scaunul din faţa ferestrei, în timp 
ce se gândea că de-abia plecaseră generalii spre hotel. 

– Mutaţi şi voi scaunele! spuse acesta preocupat de ceva. 
Reflecta la faptul că viaţa este atât de fragilă, încât nici prin gând 
nu-ţi trece cât de neaşteptat se poate încheia. Se întreba cine a 
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reuşit să-i descopere că se află în biroul acela şi cu ce scop l-a 
rănit pe Dabu. Dar, în cele din urmă, a ajuns la concluzia că a fost 
un glonţ rătăcit, pentru că acei maeştri ai armelor, oamenii 
generalilor, ar fi ţintit mai bine şi rezultatul putea fi considerat 
fatal. Nu termină bine acel gând şi se puse pe întors pe toate feţele 
ideile ce-l preocupau fără oprire. Se gândi la faptul posibil ca 
oamenii generalilor să fie deja înfiltraţi atât în mijlocul mulţimii 
de la Consiliu, cât şi în imediata apropiere a obiectivelor 
importante, deci şi la Inspectorat. Se limită, totuşi, la a-l lini şti pe 
Dabu. 

– Cred că a fost un glonţ rătăcit! Apoi, cei trei au trecut la 
alte subiecte, în aparenţă mondene, cu gândul că poate sunt 
ascultaţi. 

 
Imediat după ce a închis telefonul, Ofiţerul de serviciu de la 

Inspectorat a primit de la o persoană necunoscută ştirea că dinspre 
Timişoara se îndreaptă spre Arad elicoptere care au în obiectiv 
atacarea sediului, apoi s-a dat alarma şi, în câteva clipe, s-au 
întrerupt toate legăturile. Maiorul Lădar s-a îndreptat spre 
Comenduirea de Garnizoană de unde a luat legătura cu Cetatea 
pentru a comunica cele petrecute la Inspectorat. 

Glonţul ca lider. Filcaciu interogat 

Sosirea la Consiliu a unei delegaţii de ziarişti din Ungaria, 
de la Studioul de televiziune din Szeged, veniţi într-un TIR cu 
ajutoare, i-a creat posibilitatea lui Ponor să dea un interviu. Îi 
primise cu toată deschiderea de care era capabil. Le-a solicitat 
acestora ca cele spuse pe timpul interviului să fie difuzate în 
primul rând pentru românii şi maghiarii din România, apoi pe alte 
posturi.  

 
Urma să înceapă întrunirea Consiliului Provizoriu a 

revoluţionarilor în sala 63, pentru a supune la vot măsurile de 
arestare a celor doi generali. Acest fapt l-a determinat pe Murad 
să ajungă urgent la Consiliu, pentru a prezida şedinţa. În acele 
momente, în Consiliu se instaurase haosul generalizat, fiecare 
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dorind să-şi aducă contribuţia la acţiunea de capturare a 
generalilor şi însoţitorilor acestora. Murad avea pe scaunul de 
alături pe Meterez, cu care nu reuşea să se înţeleagă din cauza 
gălăgiei, ceea ce îl determină să ia o măsură fermă pentru 
liniştirea spiritelor. 

– Trage un foc de armă în sus! strigă din răsputeri privind 
spre Şeful său de Stat Major, disperat că s-a ajuns într-o asemenea 
situaţie. Acesta acţionă instantaneu şi zgomotul împuşcăturii, 
reverberat de pereţii încăperii, a avut efectul aşteptat, în sală s-a 
făcut o linişte stranie, unii ghemuindu-se pe scaunele din 
apropiere sau încremenind cu privirea spre Meterez, nevenindu-le 
să creadă ce au auzit şi văzut. S-au auzit cuvinte de aprobare, la 
început timid, apoi cu hotărârea indusă de teama de a nu fi 
considerat ca aparţinând taberei neagreate de către militari, după 
cum credeau unii. Vlasiu a apreciat în sine măsura luată, dar în 
bună parte era deranjat de faptul că persoana cu inițiativă era 
Murad şi nu altcineva. S-a uitat în ochii maiorului cu mare 
atenţie, încercând să vadă ceva, nici el nu ştia ce, dar, observând o 
imperceptibilă mişcare a capului ca o aprobare din partea 
acestuia, se linişti. Din acel moment, liderul a preluat conducerea 
şi discuţiile s-au desfăşurat într-un cadru marcat de ordinea 
militară. 

 
Ponor, inginerul, fiind la un moment dat în sala 63, foarte 

neîncrezător în faptele unora pe care aproape îi suspecta, ajunge 
în preajma unui colonel de Miliție, în care îl recunoaşte pe 
Filcaciu, având surpriza de a descoperi ceva ce aducea cu 
senzaţionalul. Era aproape de ora 23:00. 

Filcaciu, care se afla la întrunirea acelui Consiliu 
provizoriu a revoluţionarilor, este chemat şi i se permite să 
meargă la telefonul din biroul Secretarului cu probleme 
economice de la judeţ. Ponor, aflat în aceeaşi sală, foarte 
suspicios din fire, a considerat că este bine să audă cu cine 
vorbeşte la telefon Filcaciu, ca urmare, îl însoţeşte şi este martor 
din umbră la convorbire. 

– Da, să trăiţi! Nu, sigur că nu mai pot să fac absolut nimic! 
Nu, ai noştri sunt în sediu, au predat… sunt dezarmaţi! Apoi tăcu, 
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ascultând câteva secunde cu ochii mari care trădau teamă, cel de 
la capătul firului a coborât vocea şi nu se mai putea desluşi nimic.  

– Nu, nu, în condiţiile astea nu mai pot face! Nu avem ce 
face! Nu se mai poate face nimic! Eu sunt aici… da, am înţeles, 
dar cum şi cu cine? Generalul Vidal a dat ordin…! 

– Măi tu nu înţelegi? Execută cele ordonate! ridică tonul 
interlocutorul său. Filcaciu, agitat, făcu noi încercări de a se 
eschiva de la ceva ce i se cerea insistent. 

– Armata a preluat! Nu, nu pot face mare…! Nici nu ştiu 
dacă o să pot să vin…! Să trăiţi, voi încerca să vin! încheie 
colonelul, de-abia acum privind în jur să vadă cine ar fi putut să-l 
asculte. Teama lui a fost atât de copleşitoare, încât renunţase la 
vigilenţa specifică meseriei. Ponor, cu o hotărâre demnă de un 
revoluţionar, auzind cele discutate îl chestionează fără milă pe 
Filcaciu şi reţine, printre altele, că situaţia pentru Şeful Mili ţiei 
era foarte încurcată. 

– Sunt chemat să mă prezint la Galezu! spuse acesta cu 
teamă. 

– Unde se află acesta? îl presă Ponor pe colonel. Îi trecea 
prin minte posibilitatea de a-l aresta pe general, după ce-l 
localizează. 

– Nu ştiu precis! răspunse Filcaciu, eschivându-se, el ştia 
cu precizie că generalul vorbea din Casa Conspirativă a 
Securităţii, dar avea obligaţia să păstreze secretul. 

– Şi unde vă întâlniţi? Dar fără minciuni...! 
– La Hotelul Parc! veni răspunsul, sincer de această dată, 

de la colonel. Faptul că întâlnirea nu a fost stabilită la Casa 
Conspirativă era un semnal negativ pentru Filcaciu, de 
neîncredere din partea generalului, ceea ce nu-i cădea deloc bine.  

În mintea inginerului Ponor s-a conturat ideea că inclusiv 
forţele de represiune devotate lui Tăbăcescu acţionează cu mare 
atenţie, ceea ce arată importanţa acordată mulţimilor revoltate, 
care aveau sprijinul armatei. Într-un cuvânt, din acel moment se 
putea concluziona că erau coapte condiţiile ca puterea să fie 
preluată de către revoluționari. Şi asta pentru că, în principiu şi în 
general, se putea considera că aceasta a fost câştigată prin forţe 
proprii. Cei veniţi în contact cu evenimentele şi cu o minte mai 
deschisă, analizând situaţia, şi-au dat seama că până în acel 
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moment, au fost îndeplinite unele condiţii minimale pentru 
obţinerea puterii. În Consiliu s-a înfiripat o discuţie lămuritoare în 
acest sens. 

– Păi, cel mai important lucru consider că este trecerea 
armatei de partea noastră, lansă un prim aspect cineva din grupul 
revoluţionarilor. 

– De acord, dar este necesară trecerea reală a Securităţii şi 
Mili ţiei în tabăra noastră, a celor aflaţi de partea noastră a 
baricadei! spuse un altul, din vocea sa resimţindu-se o vagă 
îngrijorare. 

– Să nu uităm că trebuie să schimbăm vechea conducere şi 
s-o facem noi în mod paşnic, nu vreo structură de putere 
cunoscută! privi cineva spre colegi, satisfăcut de formularea ideii 
sale. 

– Formarea structurii de conducere pretinde şi legătura cu 
cea de la nivel Central, într-un cuvânt, cu ţara! contură unul dintre 
cei prezenţi, dorind o legitimare a Conducerii judeţului. 

– Interzicerea pătrunderii unor forţe ostile în localitate, prin 
blocarea căilor terestre, feroviare şi aeriene! interveni altul, care, 
după vocabularul folosit, părea în temă. 

– Preluarea şi stăpânirea mijloacelor de telecomunicaţie, ar 
fi, după părerea mea, cea mai importantă măsură de control şi 
conducere! spuse ofiţerul cu Transmisiunile de la Cetate. Un alt 
ofiţer, care avea o poziţie recunoscută şi consolidată în rândul 
revoluţionarilor, s-a referit la păstrarea puterii. 

– Să nu lăsăm ca unele forţe să ne destabilizeze, este 
necesară anihilarea lor, ca să nu slăbească puterea nou instalată! 
Aici mă gândesc la posibilitatea strecurării metodelor de 
diversiune chiar în interiorul organului de conducere!  

– Este important să reluăm activităţile economice şi viaţa 
cotidiană, începând cu repunerea în funcţiune a sistemului de 
aprovizionare! 

Acestea fiind condiţiile preluării puterii, îndeplinite în mare 
măsură, oamenii, capabili să înţeleagă cursul probabil al 
evenimentelor, au continuat atât cât le-a fost posibil să creadă în 
rezultate.  
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Variantele capturării generalilor  

Convorbirea purtată de Filcaciu îl făcuse pe Ponor să 
înţeleagă scopurile urmărite de acesta, dar convingerea sa a venit 
abia în urma „ interogatoriului” la care avea intenţia să-l supună. 

La terminarea convorbirii, Filcaciu a părut ezitant, nu ştia 
cine stă în faţa lui cu acea privire interogativă, era palid şi 
schimbat la faţă, trăise un coşmar din care nu părea să-şi revină.  

În urma unei avalanşe de întrebări adresate de Ponor, la 
început fără martori, apoi chemând şi alte persoane din camera 63, 
respectiv pe Vlasiu, Murad, locotenentul-colonel Nistrean şi 
maiorul Lădar, Filcaciu dezvăluie cu lux de amănunte următoarele: 

– În urma discuţiei avute cu generalul Galezu, rezultă că la 
Hotelul Parc au sosit mai multe persoane, el şi generalul Guţă, 
garda lor de corp şi alţi pasageri!  

– Nu, nu aşa, spuneţi-le în amănunt, concret câte persoane, 
aşa cum mi-aţi spus mie! se impuse Ponor. 

– Da, mai sunt câţiva de la Redacţia de televiziune a 
armatei, emisiunea aceea „Pentru Patrie”, vreo patru sau cinci! 
Dar cel mai periculos este faptul că au adus cu ei un număr destul 
de mare de luptători, după cum am reţinut 2-3 grupe, vorbesc de 
cei care au acţionat la Timişoara! Pot fi până la 10 sau chiar 16 
luptători Antitero, cu o pregătire excelentă în domeniu! 

– Cum au ajuns să se cazeze la hotel, i-a ajutat cineva? Ştiţi 
ceva despre asta? interveni Lădar. 

– Nu ştiu nimic, dar la Inspectoratul de Miliţie nu aveau ce 
să caute, acolo este Măciniş cu armata, deci soluţia a fost hotelul! 
spuse Filcaciu. Apoi, întrebat fiind despre gradul de pregătire şi 
armamentul din dotarea subunităţii speciale, se hotărăşte să joace 
cartea cea mare, cea a câştigării încrederii celor din jur. 

– Tovarăşi, cu aceştia nu este de glumit, de la soldat la 
general toţi au o experienţă greu de egalat! Galezu este numit 
„omul negru” , acesta a luptat în Vietnam, în Cambodgia şi alte 
locuri din lume! A mai dat şi alte amănunte, părând sincer, dar 
avea grijă să obţină şi un efect calculat de înfricoşare. 

 
În discuţiile purtate între persoanele din Consiliu, apoi cu 

armata şi persoanele implicate pe parcurs, sub o formă sau alta, în 
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acţiunile oamenilor generalilor, se vehiculează cifre diferite 
referitor la numărul pasagerilor din aeronava sosită recent. La 
început s-a ştiut despre un număr de 29 persoane, pentru ca, 
ulterior, cei care au primit lista oficială cu pasagerii să cunoască 
realitatea, ceilalţi rămânând cu cifra vehiculată iniţial. Astfel, în 
mod oficial, în avion au fost patru persoane de la Interne, cinci 
persoane de la redacţia de Televiziune a armatei, emisiunea 
„Pentru Patrie” , Şeful Procuraturii Militare, Adjunctul 
Procurorului General, generalul Diaconescu, însoţit de doi arabi, 
un doctorand şi un student, cei 5 revoluţionari de la Timişoara în 
frunte cu Lotru, 15 luptători din trupele speciale USLA şi cei doi 
generali, un total de 34 persoane, plus personalul de bord, pilotul, 
un copilot, două stewardese. Total, 38 de persoane, din care, de 
luat în seamă ca pericol direct pentru populaţie erau luptătorii 
Antitero sau cum îi ştiau cei din armată, USLA. 

Din cele aflate, s-a tras o concluzie clară şi anume, că nu se 
putea ţine piept acestor luptători, cu pregătirea din acel moment a 
militarilor, chiar dacă numeric îi depăşeau, handicapul consta în 
slaba calitate a instruirii recruţilor. 

 
Încercările conducerii, în frunte cu Vlasiu, Ponor şi 

Comandanţii militari , de a încropi o forţă capabilă să ţină piept 
„specialilor” au suferit un eşec total. Astfel, unitatea din Ineu a 
refuzat să asigure militari pentru a lupta cu antiteroriştii, 
motivând deosebita importanţă acordată unităţii lor, care nu-şi 
permitea să piardă niciun militar, toţi fiind, prin specialitatea lor, 
indispensabili. Discuţia pe această temă s-a finalizat prin măsurile 
luate pe loc, acestea referindu-se, în principal, la capitularea celor 
din hotel fără vărsare de sânge. În această variantă, rolul de 
negociere era atribuit lui Horga, împreună cu Filcaciu. Alte 
variante erau la fel de lipsite de realism şi consistenţă, printre 
altele, aceea de a înconjura hotelul şi a-l ţine sub supraveghere 
până dimineaţă. O variantă, abandonată la scurt timp, a fost 
declanşarea unui atac pe timp de noapte. La aceste discuţii au fost 
o parte civilă, alcătuită din Vlasiu şi Ponor, iar partea militară 
avându-i pe Murad, Nistrean, maiorii Horga, Lădar şi colonelul 
Filcaciu, dar au participat toţi membrii Frontului. 



430 

Înarmarea civililor 

– Nu ar trebui să ne preocupe asta, dar Divizia Oradea a 
devenit foarte interesată de înarmarea civililor, deşi această 
variantă au exclus-o mereu până în acest moment! deschise 
discuţia un locotenent de miliție, fiind convins că spune o noutate. 
Cuiva dintre cei prezenţi îi trecu prin minte cum a fost posibilă o 
idee atât de tâmpită, de a i se sugera „Diviziei” să înarmeze 
civilii, pentru că acel fapt ar fi dus la un dezastru scăpat de sub 
control. 

– S-a întrebat cineva a cui a fost ideea? Dar răspunsul era 
simplu! formulă aceeaşi idee colegul său, un căpitan mai în 
vârstă. 

– Sper că nu cineva de la noi! îşi exprimă părerea 
locotenentul, rămânând doar el şi căpitanul în discuţie. 

– Să fim serioşi, preocuparea a fost indusă de veşnica 
metodă diversionistă!  

– Şi la acel nivel este posibil aşa ceva? Credeam că numai 
pe ăştia de jos ne fraieresc! reveni cel care a deschis discuţia. 

– Vă pot spune că am auzit o convorbire telefonică care 
poate lămuri dilema! insinuă căpitanul, uşor ezitant, dar, totuşi 
fără să renunţe. 

– Cum naiba ai reuşit performanţa asta? îl tutui 
locotenentul, după obiceiul celor de la Interne, acolo gradele 
puteau fi ignorate, uneori, pentru că un locotenent putea fi mai în 
vârstă ca un căpitan, depinde când a fost „ recrutat” , uneori chiar 
din viaţa civilă. 

– Ştii biroul 27 de la etajul doi? Noi eram vecini cu ăia şi 
auzeam aproape totul!  

– Da, era un perete fals din rumeguş presat, pal, cum i se 
mai spune! Acuma ştiu!  

– La început abia se auzea! Dar ştii cum e când celălalt nu 
te aude, ridici tonul! Aşa a făcut şi respectivul! Noi abia respiram, 
de teama de a nu fi descoperiţi, dar şi să auzim mai bine!  

– Cine vorbea? Spune odată!  
– Ai răbdare, ajung şi la asta! Cel care vorbea a răspuns de 

câteva ori „Am înţeles!”, dar nu auzeam ce ordine primea, până la 
un moment dat când a cerut detalii!  
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-A recunoscut că se aştepta de la el să se descurce, dar la 
fel de important era şi să înţeleagă motivul înarmării..! Nu a 
pronunţat pe cine trebuia să înarmeze, pentru că tocmai îl apucase 
un puseu de tuse! 

– Aş prefera să ştiu despre cine vorbeşti!  
– Filcău, cine altul? accentuă căpitanul, folosind numele 

prescurtat al colonelului. 
– Măi să fie! Numai la el nu mă aşteptam! Dar cu cine 

vorbea?  
– Ştiu un singur lucru! O singură data a pronunţat 

„general”, înainte de a încheia convorbirea! spuse căpitanul, 
întorcându-şi capul spre uşă. Tocmai închidea uşa un coleg 
îmbrăcat în civil, care auzise diminutivul numelui şefului lor 
pronunţat de căpitan şi pentru că era informat despre problema în 
discuţie, le propuse o explicaţie. 

– Nu cred că se face vinovat de ceva! Şi el a fost manevrat 
ca oricare dintre noi! Spuse civilul, referindu-se la şeful lor. 

– Acum am înţeles! Divizia Oradea trebuia să dea acel 
ordin! De la ei trebuia să vină ideea! Şi exact asta trebuia să 
obţină şeful nostru pentru a îndepărta orice bănuială! 

– Aşa ne-a fost salvată onoarea! spuse sarcastic cineva din 
grupul aşa zişilor analişti. Ar fi dorit să spună mai mult, dar nu 
avea siguranţa că ar fi fost înţeles, aşa că renunţă. Se gândea că 
viitoarele zile vor fi definitorii. I s-a părut ciudat că niciunul nu l-
a privit cu încruntare, de parcă toţi erau de acord cu el.  

 
Divizia a muşcat momeala întinsă şi da, a sugerat 

distribuirea armelor la civili. 
Ceea ce a devenit o problemă controversată s-a referit la 

distribuirea armelor, în număr de 30 pistoale-mitralieră, cu câte 3 
încărcătoare, totalizând 90 cartuşe, pentru fiecare voluntar 
acceptat aleator de către cei de la Gărzi. Nimeni nu ştia atunci sau 
mai târziu de la cine a venit ordinul. Ştiau doar că telefonul a 
venit de la Divizie. Un lucru era cert şi anume, faptul că cineva a 
interpretat sugestia drept ordin şi s-a trecut la fapte. Apoi s-a 
convenit să se dea cartuşele în funcţie de instruirea primită în 
armată, cei cu experienţă să primească cele trei încărcătoare, 
ceilalţi mai puţine. 
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Un episod petrecut pe timpul desfăşurării activităţii a avut 
drept consecinţă înţelegerea, deşi cu un moment aproape prea 
târziu, a ce putea însemna înarmarea unor civili. S-a mai tras 
concluzia că existenţa unor militari prin preajma revoluţionarilor 
nu avea acea „greutate” dorită de majoritatea acestora din urmă, 
că, de fapt, aceştia căpătaseră un curaj izvorât din victoria 
obţinută relativ facil. Numai că ei au uitat prea repede că această 
facilitate a fost posibilă datorită devotamentului armatei faţă de 
mulţime, că fără această responsabilitate şi sprijin nu ar fi fost 
posibilă realizarea visului atât de mult dorit. 

Eroul episodului, Marian, a intrat în magazia de armament 
a Gărzilor patriotice, unde era colonelul Nistrean şi un maistru 
militar şi, după ce a primit un pistol mitralieră şi un încărcător cu 
cartuşe, nemulţumit de numărul redus de cartuşe, mai cere 
încărcătoare pline, dar este refuzat. 

– Sunt prea puţine, vă cer mai multe sectoare cu cartuşe! se 
răsti Marian la cei din faţa lui. 

– Nu primiţi mai mult de atât, nu putem face risipă, atât s-a 
stabilit! a refuzat categoric maistrul militar, spusele lui fiind 
întărite de colonel. Marian a introdus încărcătorul la armă şi a 
îndreptat ţeava către cei doi, într-o poziţie ca la poligonul de 
tragere. Colonelul s-a schimbat la faţă devenind palid. 

– Vă mai cer încă odată! ridică tonul strungarul Marian şi, 
fără a aştepta un nou refuz, s-a aplecat, luând un zinc, cum i se 
mai spunea cutiei metalice cu muniţie din lada uriaşă de culoare 
kaki. În zinc se găseau mai multe genţi de culoare verde, pline cu 
încărcătoare. A introdus câteva în buzunarele pantalonilor şi a 
completat cu câteva cutii cu cartuşe, era cât calculase că poate 
duce, apoi a ieşit din magazie. 

– Ăsta şi-a pierdut minţile! Voi ce ştiţi despre el? se adresă 
colonelul celor care aşteptau la rând. 

– Cred că a procedat aşa fără intenţii criminale! încercă 
cineva să-l salveze pe strungar. 

– Aşa este el, mai hotărât decât alţii, dar nu este periculos! 
Colonelul Nistrean încheie acţiunea de distribuire a armelor 

şi, după evacuarea magaziei, poartă o discuţie între patru ochi cu 
maistrul militar, rugându-l să pună pe cineva de încredere să 
urmărească activitatea lui Marian. 
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Nemulţumirea cadrelor de la Gărzile Patriotice a crescut 
din momentul în care acestea au conştientizat pericolul 
reprezentat de armele aflate asupra civililor şi au propus 
reinstalarea ordinii. Discuţiile, iniţiate de către unul dintre maiorii 
subordonaţi colonelului Nistrean, au dus la concluzia că acesta 
trebuia arestat imediat pentru a înlătura pericolul folosirii armelor 
în mod necontrolat. Bineînţeles, ulterior, armele urmau să se 
retragă de la civili. Astfel, Nistrean a fost condus, sub escortă, 
într-o încăpere şi pus sub paza unuia dintre subordonaţii săi, 
respectiv maistrul-militar, împreună cu care a executat 
operaţiunea de distribuire a armelor. La scurt timp, fără nicio 
explicaţie sau ordin venit de oriunde, colonelul a fost eliberat, 
reluându-şi activitatea, dar fără a intenţiona retragerea armelor.  

În acea noapte voluntarii înarmaţi au fost intercalaţi între 
teriştii Cetăţii, formând cu aceştia subunităţi mixte, majoritatea 
amplasaţi în Consiliu, pe latura dinspre Bancă a clădirii. 

Horga şi Filcaciu împuşcaţi 

Zvonurile în Consiliu s-au amplificat la puţin timp după 
distribuirea armelor, respectiv la 30-45 minute după plecarea lui 
Horga şi Filcaciu, printre ele una care a avut darul de a-i bulversa 
pe cei din Consiliu, vestea că Horga a fost împuşcat, iar Filcaciu a 
trădat. De neînţeles era că vestea despre cei doi a venit din partea 
mamei maiorului Horga, afirmau unii, ceea ce l-a făcut pe Ponor 
să creadă că cei din partea armatei încercau sădirea neîncrederii în 
civili. Se întreba, în sinea lui, dacă era vorba de un zvon şi pentru 
Murad, ori dacă nu cumva a fost un scenariu pus la cale de către 
cineva, cu sau fără participarea acestuia. Teama indusă de 
asemenea zvonuri i-a determinat pe cei înarmaţi să-şi ia în serios 
rolul în dispozitivele de apărare. 

De remarcat că, Murad a fost recunoscut în Consiliu drept 
Conducătorul pe linie militară, se considera de către toţi că acolo 
se află Punctul de Comandă pentru apărare. Acesta a luat toate 
măsurile pentru întărirea apărării Consiliului, apoi şi altele, mai 
târziu, când zvonurile primite prin telefon s-au înteţit. Unul 
deosebit de grav, despre survolarea oraşului de către elicoptere şi 
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lovirea unor obiective importante. Rezultatul a fost, desigur, 
informarea lui Vlasiu de către Murad, care, împreună cu cei din 
conducere, au luat hotărârea ca oamenii să fie rechemaţi în piaţă, 
pentru a apăra noua Conducere a judeţului.  

S-a considerat că o asemenea decizie este corectă, ea putea 
să întărească apărarea obiectivului, pe de o parte, iar pe de altă 
parte, deşi nu toţi au considerat reală ştirea cu atacul elicopterelor, 
un atac din partea lor ar fi fost fatal pentru oamenii din piaţă, 
aflaţi în acel spaţiu deschis. Nu mai vorbim de pericolul 
reprezentat de cei 15 luptători antitero, despre care nu se ştia dacă 
sunt în hotel sau, cine ştie, acţionează în mijlocul mulţimii.  

– Să vorbim din balcon pentru a linişti oamenii! spuse 
cineva din conducere. 

– Trebuie să-i informăm despre elicoptere şi pericolul 
focurilor încrucişate peste capetele oamenilor, completă 
îngrijorat, un militar mai pragmatic. 

Cuvintele erau de prisos pentru a descrie o asemenea 
eventuală grozăvie. Cu tot apelul adresat mulţimii de a se retrage 
în locuri mai ferite, Ponor, având alături pe fiica lui Firea, 
studenta Dana, şi încă o tânără, nu a reuşit acest lucru, 
dimpotrivă, mulţimea neliniştită cerea insistent arme.  

 
Aproape de ora 23:00, în biroul fostului Secretar cu 

Probleme economice se afla Crator, mai erau prezenţi Boian, 
Gherţa, Maltezu şi Monea, iar în biroul Primului Secretar Gunar 
erau Gerber şi Dana, studenta. Acest tablou cu multe personaje a 
permis înţelegerea prezenţei şi rolului implicării la acea oră a 
unora din vechea conducere. Astfel, Crator dădea telefoane fără 
întrerupere, iar revoluţionarii prezenţi erau din ce în ce mai 
convinşi de limbajul codificat folosit de acesta, nu se putea 
înţelege ce dorea să comunice celui cu care vorbea. Motivul a fost 
suficient, Gherţa s-a enervat. 

– Încetează! Închide şi pleacă! se răsti el către Crator, 
poftindu-l să părăsească încăperea, pentru a nu mai transmite 
informaţii unor terţi. Boian, făcând legătura cu presupusa intenţie 
a lui Crator de a transmite informaţii, îşi spuse părerea. 
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– Cred că am auzit bine, că la o anumită oră, la un semnal 
codificat vom rămâne doar noi, fără pază! La aceasta, Gherţa 
mirat, îi aminteşte prietenului său că nu este chiar aşa. 

– Păi, militarii de pe holuri nu sunt pentru paza noastră? 
– Tu crezi că nouă inşi ajung să apere Consiliul? Eu mă 

îndoiesc! conchise Boian, lăsându-l mască pe colegul său, care nu 
ştia cât de şubredă era apărarea lor.  

– Ştiam de venirea unui pluton!  
– Şi ce…, nu este nevoie de ei şi în exterior? Boian 

referindu-se la cei care păzeau trei intrări principale, plus cea 
dinspre curte, la fiecare din ele fiind câte doi. 

– Păi, în cazul acesta, suntem în rahat! spuse enervat 
Gherţa.  

Proclamaţia Consiliului FSN 

Atât de agitată era acea noapte şi atât de preocupaţi cei din 
interiorul Consiliului, încât televizoarele deschise prin diferitele 
încăperi, gâjâiau singure, aducând veşti care trebuiau să pară 
importante, dar, parcă intuitiv, nimeni nu le acorda importanţă. 

Puţini au auzit cuvintele lui Iscusitu care anunţa „Scopul 
Frontului Salvării Naţionale este instaurarea democraţiei, libertăţii 
şi demnităţii poporului. Din acest moment se dizolvă toate 
structurile de putere ale clanului ,,Tăbăcist” . Anunţă apoi esenţa 
viitoarei societăţi: „…încetarea regimului comunist, preluarea 
puterii de stat şi trecerea la un regim democratic, pluripartit…!” . 
Şi chiar dacă le-ar fi auzit cineva, probabil că nu le-ar fi dat 
crezare. Cu aceste cuvinte magice, puţin după ora 23:00 a încheiat 
Iscusitu „Proclamaţia Consiliului Frontului Salvării Naţionale” . 
Politica comunistă de îndoctrinare a avut un efect ciudat de 
împotrivire faţă de orice impunere a unor reguli, încât mulţi au 
fost înclinaţi de a privi cu neîncredere orice venea de la vorbitorii 
de meserie, mai ales cei provenind din vechea gardă. De fapt, 
sămânţa împotrivirii a încolţit mai de mult şi, cu toate acestea, 
organele de Securitate au privit cu indulgenţă aspectul, 
considerând că, de fapt, acesta era jocul acceptat de şefii lor din 
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tabăra aşa-zis „vândută” , minoritatea servind încă vechile 
interese.  

În acele clipe, unul dintre ofiţerii superiori prezenţi, şi-a 
adus aminte de rebeliunea tinerilor francezi din mai 1968 şi s-a 
întrebat cum se va contura viitorul României, mai ales că în 
Franţa, atunci, în urmă cu mulţi ani, a fost un pericol de preluarea 
puterii de către comunişti.  

– Oare ăsta să fie adevărul? gândi cu voce tare cineva mai 
tânăr, adresându-se nimănui, cu mirarea întipărită pe faţă. 

– Sunt convins de faptul că vom avea parte de ceea ce ne 
dorim! interveni un ofiţer din structurile de partid a armatei, 
răspunzând în dodii. Cei doi, având păreri îndoielnice, au făcut în 
gând primul pariu cu privire la „coloratura” politică a lui Iscusitu. 

– Ar fi trist să nu ştim ce vrem, mai mult de atât, ruşii nu au 
intenţii ortodoxe şi ne doresc supuşi…! 

Ţinerea în „priză” a structurilor armatei şi Gărzilor 
Patriotice a presupus continuarea dezinformărilor pe toate 
reţelele. 

– Consiliul este atacat! anunţă la Grupă maiorul de miliţie 
Dabu surescitat. Informaţia este preluată şi se transformă în 
măsuri concrete prin pregătirea Rezervei regimentului pentru 
plecare în misiune.  

– Atac terorist pe strada Banu Mărăcine, blocurile 2-4! 
Vine informaţia de la o persoană necunoscută din oraş. Cel de la 
Grupă anunţă prin staţie echipajul blindatului aflat în zonă să 
verifice la faţa locului. 

– Nu se confirmă atacul de la Consiliu! anunţă Răgaru, 
aflat în biroul lui Nistrean. Maiorul Săcel, care organiza plecarea 
la Consiliu a rezervei, ordonă încetarea activităţii.  

– Pe strada Mărăcine la blocurile anunţate, totul este în 
regulă! raportează cei de pe blindat. 

– Continuaţi supravegherea obiectivului! anunţă cel de la 
Grupă. 

– Dinspre Deva se îndreaptă spre Arad mai multe 
elicoptere! informează căpitanul Careu, Comandantul Unităţii de 
Radiolocaţie Pecica, care a descoperit ţintele pe ecran. Grupa 
alarmează subunităţile Regimentului şi Consiliul. 
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Toţi sunt sub tensiunea informaţiilor care mai de care mai 
îngrijorătoare, se iau măsurile de contracarare, dar cu toate că nu 
se confirmă, teama continuă să domine toate structurile. Apar 
dezinformările cu teroriştii ce vor ataca direct sau indirect. 

– Dinspre Oradea se deplasează maşini pline cu terorişti! 
Această informaţie inflamează din nou nemulţumirile armatei faţă 
de forţele de ordine, care erau considerate, de cei mai mulţi, 
responsabile de continuarea acelei păguboase dezinformări. 
Majoritatea militarilor erau convinşi că este mâna lor şi că ar 
trebui să înceteze. Cu toate că nu s-a demonstrat până atunci 
nimic din cele cu care au fost ameninţaţi, din nou au fost puşi în 
situaţia de a se simţi vinovaţi faţă de cei pe care îi apărau. Acesta 
era motivul pentru care se lăsau prostiţi, nu puteau să rămână 
indiferenţi la ameninţări şi, fără îndoială, tot pe asta mizau cei 
care foloseau această armă perfidă. Astfel, cu 1-2 ore înainte de 
miezul nopţii sunt anunţate din nou camioanele cu terorişti, dar 
apariţia lor devine virtuală în mintea cadrelor armatei, ca atunci 
când nimeni nu te mai crede că te îneci, astfel că, nu se iau niciun 
fel de măsuri, aici spunându-şi cuvântul şi oboseala. Cât despre 
efecte, în schimb, ele îşi puneau amprenta asupra stării morale a 
cadrelor, fiind cât se poate de reale. 

Caraion, Vasi şi pericolul de moarte 

Până după miezul nopţii unitatea Cetate a avut o relativă 
linişte, pentru ca, la un moment dat artileristul maior Vasi, numit 
din primele zile Ofiţer de serviciu permanent pe unitate, dar fiind 
numit recent şi în Grupa Operativă, să plece în control la posturile 
de santinelă. Ajuns la postul numărul 7 de pe zidul Cetăţii  şi 
oprindu-se fără a se feri de lumina puternică de pe stâlp, auzi un 
strigăt puternic. 

– Jos Vasi, jos! După care un braţ îl apucă şi-l smuci spre 
locaşul săpat în „V” , iar prin dreptul capului său trecu scoţând un 
ţiuit ascuţit glonţul venit de niciunde. Maiorul Caraion, 
înspăimântat de ceea ce putea să se întâmple, nu mai spuse nimic 
şi, cu mişcări mecanice ca de robot, îl ajută pe Vasi să mânjească 
cu noroi casca, pentru ca să nu lucească în lumină. Apoi, 
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îngândurat, mulţumi cerului că nu s-a întâmplat vreo nenorocire, 
erau doi foarte buni prieteni încă din copilărie, aveau multe în 
comun, se respectau şi nu ar fi acceptat aşa ceva. 

– S-a făcut linişte! Ce ar fi să ne uităm ce a provocat acel 
ţiuit?! Este clar că a lovit ceva metalic! spuse Caraion, revenindu-
şi. S-au ridicat şi ferindu-se de lumina reflectorului, au descoperit 
în timp scurt o gaură în cablul de ancorare a stâlpului de curent, 
cablu de aluminiu cu fire împletite, cu un diametru cât degetul 
mare.  

– Cred că după înălţimea şi unghiul sub care a lovit cablul, 
glonţul a venit de la înălţime mai mare ca locul în care suntem 
noi, sigur de pe malul drept al Mureşului, oricum dinspre oraş! 
spuse Vasi, privind întrebător spre prietenul său, care dădu din 
cap, confirmând. 

– E mai mult decât sigur că s-a tras dinspre Hotelul Astoria, 
ştii , cel din faţa Palatului Telefoanelor! încheie uşor complicat 
Caraion, respirând uşurat. 

– Sau poate dinspre Hotelul Parc...? Mâine o să vedem mai 
clar pentru a trage concluzia şi o să le arătăm şi altora! adăugă 
Vasi, destul de senin pentru cineva care, doar cu câteva clipe mai 
înainte, a trecut pe lângă moarte.  

 
Focurile de armă au continuat implicând militarii aflaţi în 

apărare pe zidul Cetăţii, deasupra porţii numărul 2, unde soldatul 
Pavici, alături de camarazii săi, încercau cu disperare să răspundă 
la provocare. El se afla acolo cu Staţia Radioreleu, iar atacul a 
început cu serii lungi din diferite direcţii, gloanţele trecând pe 
deasupra lor de parcă erau în mijlocul iadului. Totul devenise 
înspăimântător. Fratele său era pe burtă la câţiva metri în stânga şi 
nu îndrăznea să ridice capul, doar din când în când îl striga, să fie 
sigur că nu a păţit ceva, vocea îi era acoperită de zgomotul 
armelor dezlănţuite. Apoi linişte totală. 

Maiorul Săcel a terminat controlul dispozitivului de apărare 
al Companiei 5 Infanterie, aflat sub comanda căpitanului Savic şi 
plutonierului Satin. Subunitatea nu a fost implicată în apărarea 
cazărmii, ea continuând săparea locaşelor de tragere şi observarea 
câmpului din afara zidului Cetăţii.  
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Şedinţa Frontului Democrat Român. 
Arestarea generalilor 

Cu câteva minute înainte de miezul nopţii , a început şedinţa 
Frontului Democratic Român, care se putea asimila cu o 
Conferinţă de presă. La şedinţă, Frontul a participat în întregul 
său, inclusiv membrii supleanţi şi, de asemenea, reprezentanţii 
presei şi televiziunii din Olanda şi Austria şi cei doi revoluţionari-
translatori, Vuia şi Emil. Pe timpul şedinţei, Vuia prinde câteva 
frânturi despre acţiunile de diversiune din oraş, dar reţine în 
special faptul că Securitatea şi Mili ţia vor trece în totalitate sub 
controlul Armatei române, iar în aprilie 1990 vor avea loc în 
România alegeri libere. Una din ştirile care i-a zguduit însă pe toţi 
cei aflaţi în sală a fost referitoare la prezenţa în Hotel Parc a unui 
număr de 29 terorişti, după informaţiile lor, conduşi de generalii 
de Miliţie Galezu şi Guţă. Atunci încă nu se ştia cu precizie de 
către cei din Front numărul real a noilor veniţi, se vorbea de cei 
cazaţi în număr de 30, incluzându-i şi pe cei de la postul de 
Televiziune al armatei, câţiva de la Interne, pilotul şi copilotul, 
stewardesele, rămânând în jur de 15 aşa-zis terorişti. Imediat s-au 
format două echipe care au pornit spre hotel cu două maşini, una 
în care se afla Vuia împreună cu presa austriacă, iar în cealaltă, 
Emil cu olandezii.  

În acelaşi timp, Vlasiu a luat măsura de a organiza 
anunţarea masivă a populaţiei prin orice mijloc posibil, de a 
reveni în piaţă. De la sirene, clopote, lovituri în tot felul de 
obiecte pentru a atrage atenţia oamenilor, echipe din rândul 
manifestanţilor au împânzit cartierele.  

 
Cele două maşini au ajuns în scurt timp la Hotelul Parc. 

Acesta era cufundat în întuneric, iar pe faţadă flutura un drapel 
tricolor. S-a intrat în clădire, reprezentanţii presei din Olanda şi 
Austria reuşind să se bulucească în urma celor de la Front. În 
preajma recepţiei, se aflau 5-6 bărbaţi şi recepţionera. Dialogul 
desfăşurat între membrii Frontului şi unul din bărbaţi, cu părul 
negru, tuns scurt, a urmărit identificarea intenţiilor reciproce a 
„ taberelor” .  
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– Suntem reprezentanţii Frontului Democrat Român, şi 
dorim să ştim dacă venirea dumneavoastră la Arad are vreo 
legătură cu intenţiile populaţiei? întrebă cel delegat să vorbească 
în numele revoluţionarilor, reuşind să-şi menţină prestanţa în faţa 
generalului. 

– Nu cred că sunteţi în măsură de a ne cere socoteală! Dar 
nu vă îngrijoraţi, noi suntem în trecere prin Arad! răspunse rece 
cel identificat drept generalul şi folosind cu precădere negaţia în 
răspunsul său. Poziţia sa marţială a avut efectul scontat, grupul 
revoluţionarilor, simţindu-se intimidat, a încercat o manevră de 
eschivare, cu scopul de a evita umilirea. Delegatul lor, mormăind 
ceva care părea o scuză, se întoarse spre oamenii săi, cu privirea 
nedumerită. 

– Voi ce ziceţi? 
– Nu avem arme! Ce putem face? 
– Eu o am la mine! spuse repezit cineva din grup, dar 

imediat dădu din mâini a renunţare. Şi-a dat seama că secretul lui 
a fost deconspirat, toţi înţelegând că şi-a procurat o armă în mod 
ilegal, dar se ştia că au mai fost situaţii de acest fel. Cei din jur s-
au făcut că nu au auzit nimic, iar referitor la ideea pusă în 
discuţie, opiniile erau clare, se voia renunţarea.  

– Oricum nu avem puterea de a întreprinde ceva! încheie în 
şoaptă delegatul, apoi, întorcându-se cu faţa către general, schiţă 
un fel de salut, nici militar nici civil, retrăgându-se cu toţii la 
maşini. Generalul, băţos, cu o mină dispreţuitoare şi privire 
ironică, îi petrecu cu privirea spre ieşire, fără a răspunde în vreun 
fel. 

La plecare, recepţionera le-a făcut un semn discret că ştirea 
este adevărată. De aici, concluzia că generalii nu au făcut o taină 
din prezenţa lor şi, în plus, nu erau îngrijoraţi. Părerea ziariştilor a 
fost că din punct de vedere comportamental, generalii nu erau 
suspecţi. La sosirea lor, câţiva dintre ocupanţii hotelului priveau 
la televizor, iar cel identificat drept generalul se plimba foarte 
preocupat în zona barului şi a recepţiei. Întrebarea care i-a 
preocupat pe cei din personalul hotelului, a fost dacă generalii au 
luat legătura cu ofiţerii de la Interne cu care au călătorit de la 
Timişoara, cazaţi, de asemenea, acolo, pentru că ambele „echipe” 
erau cunoscute nominal de către recepţioneri. Aşa luaseră 
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cunoștință despre faptul că unul dintre generali avea un buletin 
fals, probabil aşa călătorise în toate locurile din ţară.  

Când să se îmbarce în maşini, cei de la Front au observat o 
coloană de TAB-uri şi camioane cu militari staţionată la ieşirea 
din unitate, probabil, crede Vuia, voiau să plece spre Consiliu. În 
acele momente, şoseaua peste pod era destul de frecventată de 
maşini, având în vedere situaţia complexă şi datorită zvonurilor, 
periculoasă. Vuia mai remarcă un ARO trecând în viteză podul 
spre Cetate, deplasându-se fără oprire prin dreptul coloanei 
staţionate. Cel de la punctul de control, face semne disperate către 
maşină să oprească pentru verificare, dar cel din dreapta şoferului 
îi strigă prin geamul întredeschis: 

– Este ceva urgent! continuându-şi drumul către 
Comandament. Era colonelul Filcaciu, despre care cel de la 
Punctul de Control ştia că a fost la Consiliu, dar că în ultimele 
zeci de minute nu a răspuns apelurilor insistente ale unităţii.  

– Vine un ARO, cel din maşină nu s-a oprit pentru 
identificare! raportă subofiţerul, speriat că va fi pedepsit pentru 
neîndeplinirea obligaţiilor de serviciu.  

– Totul este în regulă, scrie că a venit colonelul Filcaciu şi 
merge la comandant! l-a liniştit Ofi ţerul de Serviciu pe Regiment, 
care tocmai se ridicase de pe scaun când a auzit motorul. 
Considera că nu era niciun motiv să se îngrijoreze, Filcaciu 
devenise omul cu acces permanent la „şeful său” , Murad. Oricum, 
nu-i trecea prin cap varianta inadmisibilă că Filcaciu va constitui 
o surpriză colosală, dar cineva, care privea de la etajul 
Comandamentului şi îl cunoştea foarte bine, dădu din cap 
mormăind ca pentru sine: „Nu cred o iotă din ce tot manevrează 
ăsta pe aici, o să ne coste, băga-laş...”. 

– Ce spui? i se adresă un coleg aflat înapoia lui, care auzise 
înjurătura aceea nefinalizată şi se apropie de geam, descoperindu-
l pe Filcaciu, care se îndrepta spre clădirea principală. 

– Nimic! veni răspunsul scurt şi sec, cu părere de rău c-a 
fost descoperit astfel. 

– A, pe el îl feliciţi? Te cred şi eu! spuse cu năduf celălalt, 
păstrând vechea nemulţumire că cei de la Interne erau privilegiaţi 
mereu, în special cu soldele. Apoi se lăsă tăcerea între cei doi. 
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Meterez dăduse mai devreme lui Stana, din ordinul 
Comandantului, misiunea subunităţii ce urma să acţioneze la 
hotel. 

– Ia compania a 2 a, a lui Recaş, şi mergeţi să-i arestaţi pe 
cei din hotel! Stana a înţeles că trebuie să conducă personal 
ocuparea dispozitivului, aşa că, după anunţarea căpitanului Recaş, 
împreună au adunat subunitatea cu capul coloanei la pod. Coloana 
era formată din 3 TAB-uri şi un autocamion, în care s-au îmbarcat 
cele două plutoane. Stana chemă la ordinul său cadrele de la 
comanda plutoanelor şi pe mecanicii-conductori cu Comandanţii 
de grupe. 

– Fiţi atenţi cum vom acţiona! Mă deplasez în primul TAB 
până în dreptul Cazinoului, unde ocup o poziţie de tragere cu 
mitralierele de pe TAB înspre hotel! Militarii grupei vor debarca, 
ocupând un aliniament pe latura dinspre Muzeu, cu flancul drept 
la intersecţie, iar flancul stâng, prin parc, până la marginea 
parapetului suplimentar al digului!  

– Mai avem de distribuit muniţie unor militari, care au fost 
selectaţi mai târziu! raportă un caporal, la care Stana a făcut unele 
precizări. 

– Sper că s-au apucat de treabă, dacă nu se termină la timp 
luaţi zincul cu voi! Se referea la cutiile în care era muniţia, câte 
două în fiecare ladă de lemn, nişte cutii zincate, care se puteau 
tăia cu un deschizător ca de conserve sau cu baioneta, dar asta lua 
ceva mai mult timp. Apoi, continuă, grăbindu-se pentru a pleca 
spre obiectiv, era îngrijorat că cei din hotel îl vedeau ca în palmă 
şi asta era în mod sigur un dezavantaj. 

– Mai departe, al doilea TAB se va dispune la colţul băilor 
publice, iar militarii se vor desfăşura între liceu şi intersecţie. Al 
treilea TAB şi militarii din camion vor închide latura din faţă a 
hotelului. Iniţial misiunea noastră constă în a bloca intrarea şi 
ieşirea cuiva din hotel! încheie ofiţerul, urmărind cu privirea 
apropierea lui Meterez, dinspre Comandament. 
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Deturnarea misiunii 

– Stana, vin şi eu cu tine, aşa cum am stabilit! spuse 
Meterez, îndreptându-se spre al doilea blindat, dar până să urce, îl 
observă alergând şi făcând semne disperate pe Subofiţerul de la 
Punctul de Control. Îl aşteptă să ajungă în dreptul lui şi întrebă. 

– Ce s-a întâmplat, de ce alergi aşa?  
– Tovarăşe căpitan, Comandantul a ordonat să mergeţi la 

Consiliu că se trage în populaţie! 
– Bine! răspunse Meterez cu gândul că înainte cu foarte 

puţin timp, când ieşea din biroul lui Murad, sosea val-vârtej 
Filcaciu, ceea ce, atunci, nu îi spunea nimic, dar în situaţia de 
faţă, avea îndoieli asupra persoanei care, probabil, voia să 
deturneze coloana lui de la misiune. Fiind vecini şi având unele 
relaţii normale de altfel, Meterez nu era convins de intenţiile 
ostile ale acestuia sau, altfel spus, nu îl credea capabil să fie de 
partea generalilor, deşi aceştia îi erau Şefi direcţi. De aceea, totul 
părea posibil, nu putea să cunoască cine sunt prietenii şi cine 
duşmanii. După acestea, îi făcu semn şi strigă spre Stana să 
pornească spre noul obiectiv. 

– Cade tot ce am discutat, porneşte imediat spre Consiliu! 
Se trage în populaţie! 

 
Acesta este momentul în care cele două echipaje ale 

Frontului care tocmai ieşiseră din Hotel Parc, văd coloana de 
TAB-uri şi maşina din faţa unităţii gata de deplasare, credea Vuia, 
tot spre Consiliu. De remarcat faptul că, atunci nimănui nu i-a 
trecut prin cap să verifice adevărul celor spuse de Filcaciu, chiar 
se putea crede că însuşi Murad, la fel ca oricine în locul lui, ar fi 
avut un sentiment de vinovăţie, se temea de o acuzaţie de 
neparticipare la apărarea Consiliului şi a oamenilor care 
manifestau. Argumentul lui Filcaciu era redutabil. Ca urmare, 
coloana prevăzută a acţiona la hotel împotriva generalilor a fost 
deturnată de la misiunea iniţială, dând posibilitate acestora să-şi 
pună în aplicare planul de terorizare a populaţiei.  

 
Coloana structurată cu cele trei blindate în faţă, iar la urmă 

autocamionul, s-a pus în mişcare, avansând destul de repede, cu 
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toate luminile aprinse, fără a se feri de cineva. Pietrele cubice din 
caldarâm la coborârea de pe pod, aveau un luciu sticlos şi erau 
alunecoase, astfel că, până şi maşinile de luptă derapau aproape 
insesizabil, nemaivorbind de cei din camion, care s-au îngrijorat 
la frânele puse de şofer la intrarea în pantă.  

 
În câteva minute au ajuns între Liceul Sanitar şi Consiliu, 

infanteriştii debarcând repede în ritmul comenzilor strigate. Cu 
răsuflarea tăiată şi alergând în zig-zag spre bornele de beton din 
faţa clădirii, au trecut în poziţie de tragere, iar TAB-urile ocupând 
poziţii, unul chiar în faţa clădirii băncii, al doilea condus de 
plutonierul Stănică la colţul spaţiului verde, cu faţa spre gară, 
pentru a asigura latura de pe acea direcţie. Pentru asigurarea 
direcţiei opuse, respectiv dinspre podul Traian, s-a folosit al 
treilea blindat, dispus pe bulevard, în zona străzii Horia. 
Camionul a rămas în locul unde s-a oprit coloana, având asupra sa 
muniţia şi marmitele cu ceai.  

În faţa Consiliului şi pe străzile ce converg spre clădire se 
afla o mulţime de oameni care se plimba liniştită, fără a bănui ce 
va urma.  

– Aţi observat de unde s-a tras? întrebă Recaş pe 
manifestanţi. Tocmai reuşise să sară de pe blindatul cu care 
venise. 

– Am văzut doar direcţia şi aia aproximativ! afirmă cineva 
mai corect în aprecieri, pentru a nu-i deruta pe militari. 

– Hai, mă, am văzut clar că s-a tras din gangul acela din 
apropierea băncii! spuse altul, revoltat că alţii nu au observat ceea 
ce el a văzut clar. 

– Cum naiba puteţi spune prostii? S-a tras din podul băncii! 
îi corectă, supărat pe ceilalţi doi, un tip cu o bască neagră foarte la 
modă pe atunci.  

În aerul uşor înceţoşat se auzi o rafală de armă automată, 
dar nimeni nu ştia de unde venise. Plutonul lui Gorgan din 
Compania a 4-a Infanterie, ca electrizată, ripostează la rândul lui. 
Acest schimb de focuri a declanşat un haos general, toţi fiind 
surprinşi, au tras fără să fi identificat ţintele şi nimeni nu-i mai 
putea opri. Dar parcă pentru a crea o motivaţie acestor schimburi 
de focuri, din podul Băncii şi CEC-lui s-a observat flacără la gura 
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ţevii, la care, apărătorii din Consiliu schimbând direcţia focului, 
au tras ochit pe deasupra persoanelor aflate în piaţă şi spre strada 
Horia, asupra podului clădirii. Tocmai sosise un autobuz cu 
cetăţeni din cartierul Vlaicu, din care o parte erau în curs de 
debarcare. Din primele clipe ale declanşării focului, Stana încerca 
să oprească focul. 

– Opriţi focul! striga din răsputeri căpitanul, aproape urlând 
comanda de încetare a tragerii, dar cu mare greutate s-a făcut 
auzit. Spre final, în mod treptat cei care auzeau renunţau pe rând. 
Când s-a făcut linişte, pentru a fi auzit a dat o nouă comandă cu 
aceeaşi asprime a glasului, la care cei implicaţi au răspuns parcă 
încremenind. 

– Toţi militarii asigură, nimeni nu pune mâna pe arme până 
nu ajung la el! Apoi căpitanul a trecut pe la fiecare şi a verificat 
personal cartuşul de pe ţeava armei şi a asigurat arma ostaşului. 
Manifestanţii aflaţi pe trotuarul de lângă Palatul Cenad şi în faţa 
Băncii au început să se apropie de clădirea Consiliului, 
intenţionând să se adăpostească sub balcon. Treceau lejer printre 
militari, simţindu-se foarte apropiaţi de aceştia, îi considerau 
protectorii lor, dar, la rândul lor, îi protejau cu privirea şi gândul 
pe aceştia. Numărul redus al populaţiei a încurajat acţiunile din 
partea unor indivizi cu intenţii neclare, astfel, un militar atipic ca 
vârstă şi echipament, având un pistol-mitralieră cu pat rabatabil, a 
apărut în piaţă, oferindu-şi serviciile, la nevoie, armatei. Se adresa 
către toţi cei aflaţi acolo, civili sau militari, nu vorbea cu vreo 
persoană anume, dar nu a fost luat în seamă, neprezentând 
încredere, apoi a plecat spre clădirea Liceului. Frigul ce începuse 
să se înstăpânească, mai liniştise spiritele, fiecare socializând, mai 
ales cu prietenii şi cunoscuţii  sau cu cei mai pragmatici din fire, 
care reuşeau să polarizeze atenţia, se discutau în special 
subiectele zilei trecute, înfiinţarea Frontului considerându-se ca 
cea mai mare reuşită, apoi preocuparea pentru viitorul apropiat, se 
reaminteau secvenţele petrecute, teama nemaiocupând acelaşi loc 
în mintea lor. Se făceau presupuneri cu privire la cei aflaţi în 
Consiliu, îi încadrau în scenarii mai mult sau mai puţin 
verosimile, în general însă având mare încredere, în special în 
liderii lor. 
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Stana privea la cei din piaţă şi, plin de gânduri 
contradictorii, rememorează faptele dinaintea plecării spre 
Consiliu. I se părea că sosirea agitată a lui Filcaciu, tocmai când 
el pregătea coloana pentru misiunea de la Hotelul Parc împotriva 
celor doi generali, şi pătrunderea în Unitate în mod nu tocmai 
ortodox a acestuia, nu era de natură să-i inspire încredere. Iar 
reuşita rapidă a aprobării date de Murad pentru deturnarea 
misiunii iniţiale, îi dădu imbold să-şi închipuie un scenariu 
plauzibil în acest sens. Astfel, în timpul scurs de la sosirea lui 
Meterez la coloană şi ordinul de a pleca spre Consiliu, Filcaciu a 
reuşit să-l impresioneze pe Murad, în timp ce îşi făcuse apariţia 
intempestivă în biroul acestuia, reproşându-i agitat: 

– La Consiliu se trage şi voi staţi degeaba? aruncase 
acuzaţia Filcaciu cu o mimică voit mirată şi se mai spunea despre 
el că nu ştie să joace teatru. Murad ridicase braţele a surprindere, 
apoi imediat, a întins mâna spre telefon. 

– Dă-mi Punct control! A cerut cu un ton ultimativ, sperând 
că cei de acolo nu au plecat. 

– Ordonaţi! a răspuns subofiţerul, ridicându-se în picioare, 
de parcă ar fi intuit că trebuia s-o ia la fugă. 

– Măi, anunţă-l urgent pe Meterez să lase hotelul şi să plece 
imediat la Consiliu, că acolo se trage asupra populaţiei...!  

Cu aceste imagini din scenariul parţial creionat în mintea 
lui Stana, căpitanul a fost nevoit să-şi îndrepte gândurile spre cei 
din piaţă, dintre care unul voia cu tot dinadinsul să-i vorbească.
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Mulțumiri: 

Mulțumesc pentru încurajare rudelor și prietenilor: Andea Amica 
Adelita, Chiș Ligia Doinița, Băncilă Eduard, Andea Cristian Alexandru, 
Lonca Sarah Elisabeta, Tuef Chiș Lucas, Micu Sebastian, Micu Ramona, 
Epuran Raj, Brad Camelia, Socol Tamara, Socol Marin, Șimăndan Emil, 
Heredea Vasile Ionel, Gana Horea, Prodan Olga, Gheție Mihai și Letiția, 
Sâmbeteanu Constantin, Crișan Sandu, Popescu Atanasie, Popescu 
Aristică și mulți alții. 
 

Documentarea a fost făcută din: 

„Jurnalul acțiunilor de luptă“ a R.19 Mecanizat Arad; 
- „ Întrebătorul din Agora“, ediția a III-a 2009, autor Șimăndan 

Emil; 
- „Batalioane arădene la Timișoara“, 2014, autori Lt. col. (r.) 

Chiș Alexandru Ioan, Gral. Mr. (r.) Heredea Vasile Ionel, Col. (r.) Gana 
Horea, Șimăndan Emil, Ed. Fundației Ioan Slavici Arad; 

- „Armata română în Revoluția din decembrie 1989“ – Studiu 
documentar preliminar, coord. Gral. lt. (r.) prof. dr. Codrescu Costache, 
1994; 

- „KGB și Revoluția română“, Saucă Alexandru, Ed. Miracol 
București, 1994; 

- „Adevăruri incomode – Decembrie 1989“, Ed. Semne ’94 SRL, 
București, 2013, Editor „Vitralii  – Lumini și umbre“ 

- „Destin și vocație“, autori Cioară Ion, Tutula Vasile, Farcaș 
Alexandru, Gana Horea / Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca; 

- „C.A.D.A. – Inedit în istoria armatelor“, Col. (r.) Măieruțiu 
Gheorghe, Ed. Multimedia Arad; 

- „Sfârșitul Ceaușeștilor“, Cartianu Grigore, Ed. Adevărul – 
Holding, București, 2010; 

- „Crimele Revoluției“, Cartianu Grigore, Ed. Adevărul – 
Holding, București, 2010; 

- „ Institutul Revoluției române din decembrie 1989“, Ed. IRRD, 
București, 2009; 

- „Cartea represiunii 1989“, Ion Bucur, Ed. IRRD, București, 
2014; 

- „Trădarea Securității în decembrie 1989“, autor Lupu Corvin, 
Ed. „Elion“, București 2015. 
 



 



ALEXANDRU
IOAN CHIȘ

- n. 1947, Satu Mare, 
oițer de carieră, 
Locotenent-colonel (r.), 
vicepreședintele Ligii 
Scriitorilor Români, iliala 
Arad; redactor-șef adjunct 
la revista „Stindard“ a 
A.N.C.M.R.R. Al. I. Cuza, 
iliala „Ziridava“ Arad. 
Membru al Cenaclului 
Literar „Luceafărul“ Arad 
și colaborator la revista 
„Zborul“.
A publicat „Spre Zei 
Cărarea“/ 2014, poeme 
lirice; „Batalioane Arădene 
la Timișoara“ (2014, 
colaborare)



Armata are menirea de apărare a țării și nu de protejare 
a unui regim politic. Devotamentul militarilor arădeni 
și a conducătorilor lor față de populație este ideea de bază 
a romanului Povara libertății, a scriitorului Alexandru Ioan Chiș. 

Participant direct la evenimentele din Arad, autorul este un 
mărturisitor cu dorința de a evidenția comportamentul militarilor 
și jertfa unora dintre aceștia, într-un moment de cumpănă istorică. 
E un roman surprinzător de viu, de problematic, 
care se citește cu interes și angajament civic.

General maior (r) Vasile Ionel Heredea

* * *

Povara Libertății surprinde cele mai fierbinți aspecte ale sfârșitului 
de an 1989, văzute prin conștiința unui militar de carieră. 

Perioada descrisă în primul volum se referă la evoluția mișcărilor 
populare din România, ca parte a schimbărilor politice din țările 

fostului lagăr socialist la care și România este „invitată“ să participe.  

Numărul impresionant al personajelor surprinse în roman sunt atent 
descrise în evoluția firească a evenimentelor, apoi la fel de firesc acestea 

se „retrag în culise“, lăsându-și  amprenta în mintea cititorului. 

Evoluția evenimentelor pune față în față populația Județului Arad 
pe de o parte, și armata de cealaltă parte. Ulterior mai puțin vizibile, 

se activează elemente ale structurilor speciale, formate pentru 
a desfășura lupta de rezistență în cadrul doctrinei războiului 

de apărare a patriei, statuată încă din 1968. 

Colonel (r) Horea Gana
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