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Prin preumblările mele -cu rost sau cu mai puţin
rost prin Bucureştiul ambuteiajelor cotidiene - deliberat
provocate pentru a-ţi da prilejul să admiri bordurile
trotoarelor reînoite cu sârg - trec adesea prin locuri cemi răscolesc amintiri, dintre care multe, legate de colegi.
Inventariez câteva dintre cele mai recente.
Văd din tramvaiul 25, la intersecţia lui Trafic Greu
cu Calea Rahovei o construcţie gigantică în curs, pe locul
unei clădiri de tipul "circul foamei" neterminată de unii
si demolată recent de alţii (probabil proprietarii viitoarei
megaclădiri). Îmi aminteşte ca într-o curte din perimetrul
acestei construcţii am locuit în anii studenţiei, iar peste
drum, pe strada Bărbătescu Vechi era o şcoală, care mai
este "in picioare" şi astăzi. În curtea acestei şcoli ( botezată de noi "Maracana") se organizau de către cei din
cartier - mai ales duminica dimineaţa - meciuri de fotbal
la care erau adesea prezenţi -ca invitaţi speciali- Petre
Fluture (adică "Nae") şi Petrică Olaru (adică "Mitică"),
ambii cu o tehnică superioară celei pe care o posedam noi
tinerii din cartier. După meci, mergeam negreşit la o bere,
la una din cârciumile din intersecţia-piaţa Chirigiu.
La concurenţă, Puiu Iancu organiza meciuri de fotbal pe un maidan din spatele cimitirului Ghencea, la
care – pe lânga cei doi amintiţi - mai veneau Nini Papaaianu,Horia Paicuţiu, Nando Baierle (un desavarşit tehnician) si alţii. Ce cotonogeală se încingea !
Întorcându-mă în intersecţia Trafic Greu -Calea Rahovei
îmi amintesc de colega Lidia Nicolescu, care stătea pe
o străduţă din spatele actualului Mc. Donald's vis-a-vis
de Uzina Electromagnetica.
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Două staţii mai încolo, dai de Calea 13 Septembrie, unde
coborând din tramvai o iei la dreapta şi în
ajungi in
faţa actualului super-hotel Mariott în col- drepPenultima Joi a anului ...nostru:
ţul străzii Sabinelor, unde mătuşa lui Dan
25
octombrie
2007. Acum, când scriu,
Mihălcescu mă trata cu dulceaţă şi cafea
de câte ori mă duceam în vizită pe la acesta. s-a aşezat cuminte la locul ei, uşor
Nu mai pun la socoteala întâlnirile post – nostalgică, aşa cum îi stă bine unui
absolvire cu colegii de facultate cu care de- eveniment purtător de emoţii afective.
Desigur nu este deloc exclus să se fi
venisem - într-un fel sau altul -colegi de
muncă, fiindcă despre asta am vorbit chiar in făcut resimţit, în avanpremieră, spiritul
sărbătorilor care se aproprie.....
în paginile revistei noastre.
Oricum a fost, ca întotdeauna, un
Cand aud expresia "cât de mică e
eveniment special, desfăşurat sub
lumea" ( adica mapamondul ), îmi aduc
auspiciile trăirilor emoţionale ale partiaminte de întâlnirile mele cu Ozi la Londra,
cipanţilor
care au venit să-şi mai
pe malul Tamisei, prin anii '70 ai veacului
adjudece încă o porţie de prietenie şi
trecut (să auzi cum striga cineva "Şobo!",
comunicare cu camarazi de tinereţe.
e oarece surpriză!) şi cu Gigica la Paris, în
De data aceasta prezenţa n-a mai fost
Louvru, căscând gura la Mona Lisa.
chiar atât de spectaculoasă din punct
Ce să mai vorbesc de întâlnirile cu colegii
de vedere numeric, dar nici sever
care ne-au invitat să-i vizităm: Nicu Suru,
diminuată . Nucleul „dur” întregit cu cel
Hansi, Ozi, Mike – prin străinătăţuri,
„fluctuant” au funcţionat ireproşabil.
sau Vasile Gheorghe, Lucică Georgescu,
Cine-care-cum o să aflaţi, ca deobicei,
Şoşo, Bonelu, Mirel Vanca si alţii- prin
ţară, dar vizitele constitue un capitol aparte. din fotocronica evenimentului.
Pentru mine s-a soldat cu niscai
Apropo de Mirel Vanca:ce credeţi că i-a trecut prin
„sarcini”
deoarece m-am oferit să mă
a trecut prin cap? (vorba bancului, Doamne fereste!)
fereşte!) Ca la acest sfarşit de an, revista noocup
astra de organizarea petrecerii Revelionului,
( desigur pentru amatori) la un
să acorde un premiu unuia dintre colegi.
hotel din Sunny Day , o micro-staţiune
Cum moda premiilor de sfarşit de an
turistică
de pe litoralul bulgăresc, locaeste o boala contagioasă, şi comitetul Asociaţiei Promoţia '61 Mecanică vrea să feri- tă undeva între Nesăbăr şi Varna.
Propunerea
lansată de Riri Pop a
cească câţiva colegi. Adunaţi in „juriu",
stârnit un entuziasm notabil, dar şi
membrii comitetului vor delibera joi 29
oponenţa dârză a lui Caiaţă, care şi-a
noiembrie), cand vor transmite şi urările
adus intantaneu aminte de origina lui
de sfârsit de an şi de mai bine pentru
etnică şi s-a „luat” de bulgari cu istorie
2008, odată cu comunicarea listei premicu tot. Chestia asta a produs imediat
anţilor. Ca să nu ne-o ia careva înainte,
luări de poziţie, vociferări etc.. încheiate
noi profităm de ocazie şi vă spunem de pe
cu decizia de a fi eu mandatat să obţin
acum :
oferta cu pricina. Caiaţă a recunoscut—
"Sărbători fericite !",
după ce i-am amintit că grecii au
"Numai bucurii de la cei dragi !"
inventat democraţia—că lui îi place de
"La mulţi ani în anul 2008 şi pe mai
fapt discuţia în contradictoriu.
departe !".
Până la urmă a rămas stabilit procur
informaţii despre ce şi cum, să le aduc
la cunoştiinţa amatorilor, care să-şi
formuleze opţiunea: DA sau BA. Ceeace
am şi făcut, fapt din care m-am ales şi
cu ceva „morală”, deoarece , fiind dile-

Foaie de suflet lunarå a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICÅ“
tant în materie de organizări de astfel de
treburi, am aflat pe cont propriu că
oamenii sunt o speţă care gândeşte dar
se şi.... răzgândeşte ! Noroc că partenerul
de negociere – o Doamnă de profesie
lucrător în turism – a înţeles cum stă
treaba şi am putut ajunge la o rezolvare
favorabilă.
Apropo, toată tărăşenia asta mi-a
cadorisit cu o...ideie ! Ce părere aţi avea
de un forum găzduit de revista noastră?
Eu cred că merită un pic de reflecţie din
partea Dumneavoastră, Doamnelor şi
Domnilor ! Hai să vedem : în revistă apar
materiale pe teme diverse. Ce-i drept
tematica nu este prea generoasă din
punct de vedere al diversităţii subiectelor
abordate. Odată exclusă politica –subiect
generos şi inepuizabil – dar inacceptabil
datorită pericolului real de inflamare a
spiritelor, cu consecinţe dintre cele mai
neplăcute, ne rămîn relatările desprinse
din viaţa curentă a fiecăruia dintre noi.
Acestea s-au produs, până în prezent sub
formă de naraţiuni ale vieţii profesionale
şi congruenţelor acesteia cu viaţa de
familie a autorilor , relatări cu caracter
omagial despre viaţa şi personalitatea
dascălilor noştrii, note de călătorie şi
prezentări ale unor locaţii personale, note
„in memoriam”, opinii sau reflecţii în
legătură cu subiecte de interes de grup.
Acestea din urmă au avut o frecvenţă de
apariţie relativ redusă şi au pus în
evidenţă polemici potenţiale, dificile şi cu
şanse minime de concilere.
Bine. Asta a fost. Eu sunt de părere că
putem şi trebuie să completăm tematica
abordată în revistă şi cu alte subiecte
extrase din actualitatea preocupărilor DE
ACUM ale noastre sau apropiaţilor
noştrii, opiniilor pe subiecte din realitatea
contemporană
din
domeniile
tehnico- ştiinţific, cultural, sau altele.
Extinderea sau completarea tematicii
abordate va avea drept efect imediat şi
creşterea numărului autorilor, ceeace ar
putea pune complementar în valoare
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ideia organizării forumului , ca o formă
nouă de rubrică pentru revistă.
Un spaţiu rezervat exprimării libere,
fără nici-un fel de restricţii de ordin
semantic, stil sau vocabular (desigur
fără obscenităţi), nu poate decât să
stimuleze un număr crescut de amatori
care să propună materiale
şi idei
pentru apariţii.
Din punct de vedere tehnic, materialele
pot fi transmise prin poşta electronică
sau poşta curentă. De asemenea, ele
pot fi scrise la o maşină de scris sau
chiar olograf, de prelucrarea lor pentru
publicare urmând să mă ocup eu.
După câte puteţi constata, insist pe
demersul meu în sensul stimulării
apariţiei de noi colaboratori. Din păcate,
până acum n-am prea avut succes !
De fapt, problema are şi o conotaţie mai severă, după opinia mea ;
prin natura evenimentelor, subsemnatul mă ocup de redactarea revistei. În
această calitate, trebuie să asigur
apariţia ediţiilor lunare, la termenul
convenit şi anume în ultima joi a lunii.
Ei bine, trebuie să vă mărturisesc dragi
colegi, că devine din ce în ce mai
anevoios să strîng materialele necesare
pentru ediţia lunară, pe un format de
20 pagini. Cei care scriem materialele
suntem...2-6 persoane !Cât timp credeţi
că trebuie să mai treacă până când ne
vom epuiza subiectele? Sau altfel spus,
cât timp va mai trece până când vă veţi
plictisi de materialele noastre ? Eu pot
să declar că nu mă voi plictisi să scriu
ce-mi trece prin cap, dar asta poate fi
de-ajuns? Nu prea cred!
Dată fiind perioada sărbătorilor,
aşa după cum ştiţi numărul 12 apare
împreună cu numărul 1 al anului viitor.
Permiteţi-mi vă rog să vă ureaz , din tot
sufletul,
Crăciun
fericit,
multă
sănătate şi înplinirea tuturor dorinţelor
vouă şi familiilor!

LA MULTI ANI !
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Adrian Popa şi Rodica Nicolescu. Trăim în epoca schimburilor : „donnant
donnant !”(zic francejii)

Nina Olaru şi Mihaela Tihan. Încă n-au deschis nici-un canal de comunicaţie.
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Vali Gheorghe şi Adrian Popa. Ritual. Adrian este convins şi ...parcă resemnat !

Năică. O bomboană de băiat! Imposibil să nu-ti placă !
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Adelina şi Stănel Bone.Sau-dacă vreţi- Bonelii. Bonelu pare indispus. Probabil
din cauză că n-are şi el un exemplar din Revistă!

Pompilică Albu şi Radu Stoian.Doi băieţi serioşi şi preocupaţi : „Ce dracu’ or face
ăştia cu haleala?
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„Duo Marini ” : Costel Marin şi Marinică Moise. Ritual în plină desfăşurare!
Băieţi care ştiu ce fac !

Riri Pop. Jovial.Dacă-i place poza, poate s-o facă banner pe care să-l pună în
sufragerie pentru manipularea familiei !
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Ileana Gruia. Dacă există specia „homo politusum”, cu siguranţă că-i aparţine !

Marinică Moise şi Radu Gruia. Tot povestea cu ritualul ! Desigur sticla este simbolică!
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Florin Drăgănescu şi Corina Firuţă. În plină acţiune de socializare. Sunt experţi!

Mirel Vanca şi Junior Pop. Perfect fit ! Se distreză copios !
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Gabi şi Vali Gheorghe. Aplicaţia „Cina”, în plină desfăşurare !

Radu şi Ileana Gruia. La fel ca mai sus.
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Rodicuţa Nicolescu. Studiu de expresie.

.

Ionel Stănescu ,Ileana Gruia şi Virginia Georgescu.Şi-au adus aminte de revelionul
lui Calypso

MECANICII ’61 POLIBUC
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George Caragea.Cu figură de pa(ngl)licar ! Atenţie oameni buni! Cu zâmbetul
ăsta te face de nu mai ştii nici cum te cheamă !

Mirel Vanca. Nu mai e nimic de spus : băiatul ăsta ştie să râdă! Acum, de fapt, recidivează. Ce profil i-ar mai trage un psiholog! ! Eu zic :„Salve omule bun şi vesel!”
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Marinică Moise şi Mircea Zainea

!

Ileana Gruia şi Corina Firuţă. Remenber !

13

14

MECANICII ’61 POLIBUC

DOSARUL MEU DE SECURITATE
MIREL VANCA

Ca să-ţi consulţi dosarul de
securitate, trebuie să faci o cerere la
Consiliul Naţional de Studiere a Arhivelor
Securităţii (CNSAS) şi să aştepţi două
sau trei luni. Exact acest lucru
l-am
făcut şi eu la începutul lunii august, anul
acesta. La 1 octombrie am fost invitat sămi văd dosarul
Dosarul este intitulat „Dosar de
urmărire informativă
nr.649 privind
„SĂLĂJAN” . A fost deschis în anul 1981
şi a fost închis în anul 1985. La dosar
sunt 113 documente. Dosarul se
consultă într-o sală de lectură, sub
supraveghere. N-ai voie să descompletezi
dosarul, în schimb, ai voie să-ţi iei notiţe
şi să soliciţi copii xerox după anumite
documente.
Iată în ce împrejurări mi s-a deschis
acest dosar. În februarie 1981, o
delegaţie mixtă a Ministerului Energiei
Electrice şi a Ministerului Construcţiei de
Maşini a fost trimisă în Grecia pentru a
afla cum reuşesc grecii să ardă unii din
cei mai proşti cărbuni din Europa, fără
adaos de hidrocarburi (combustibili
suport pentru arderea cărbunelui).
Delegaţia era condusă de un consilier al
lui Ceauşescu şi din delegaţie făceam
parte şi eu. Am vizitat termocentrala de
la Megalopolis, amplasată în Peloponez,
care ardea un cărbune de numai 900
Kcal/Kg şi termocentrala Ptolemais, din
nordul Greciei, care ardea un lignit
asemănător cu cel de Rovinari (14001800
Kcal/Kg).
Cazanele
termocentralelor
au
fost
proiectate
pentru aceste tipuri de combustibili,
dimensionate în consecinţă şi înzestrate,
cea de la Megalopolis, cu instalaţii
speciale de separare a umidităţii din
cărbune, amplasate după mori, înainte
de arzătoare. Şi cazanele de la Rovinari
(licenţă Babcock ), erau bine proiectate,
numai că ele, spre deosebire de cele din
Grecia, nu mai erau alimentate cu
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cărbunele din proiect, ci cu unul mult
inferior, nu funcţionau la sarcina
nominală, din cauza indisponibilităţii
aproape permanente a unor utilaje
auxiliare, în special mori şi prezentau
neetanşeităţii
ale focarelor, fapt ce
permitea intrarea aerului fals şi
împiedeca
realizarea
temperaturilor
optime în focar. La întoarcerea din
Grecia, delegaţia a fost primită de
Nicolae Ceauşescu, înconjurat de
miniştri şi
membrii ai Comitetului
Executiv al PCR, dovadă a interesului
mare, la nivelul conducerii statului,
pentru găsirea unei soluţii care să
permită economisirea de hidrocarburi.
Eram, încă, în plină criză energetică.
Eram pentru prima oară la aceiaşi
masă cu dictatorul. Ceauşescu, vădit
obosit şi somnoros (căsca destul de
des), făcea eforturi să urmărească
dizertaţiile savante ale colegilor mei,
majoritatea cercetători şi proiectanţi.
Aceştia propuneau instalaţii sofisticate
pentru adaptarea cazanelor la calitatea
scăzută a cărbunelui. Am fost invitat să
iau cuvântul şi eu, ca reprezentant al
celor ce exploatau cazanele. Eu am
subliniat
adevăratele
cauze
ale
consumului mare de hidrocarburi şi am
solicitat măsuri pentru înlăturarea lor.
Am
insistat,
în
special,
pentru
asigurarea cărbunelui de proiect.
Acumulasem deja experienţa necesară
ca să-mi dau seama că un cazan
proiectat pentru un anumit combustibil
va funcţiona prost atât cu un
combustibil mai slab cât şi cu unul mai
bun şi că adaptarea lui completă la un
alt combustibil se poate face numai şi
cu redimensionarea focarelor, ceea ce
înseamnă,
practic,
reconstrucţia
cazanelor. Cei de faţă, Ceauşescu în
primul rând, n-au agreat nici una din
propunerile de până atunci. Li s-au
părut fie prea costisitoare şi cerând
timp îndelungat pentru realizarea lor
(instalaţiile sofisticate), fie imposibil de
realizat (calitatea cărbunelui) şi au
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cerut soluţii mai simple, eficace, ieftine şi
uşor de realizat. Proiectanţii au virat-o
repede cu 180˚ şi au propus, pe loc, nişte
soluţii care ulterior s-au dovedit a fi nişte
paleative, cu care toată lumea a fost de
acord. (După revoluţie s-a reuşit
asigurarea cărbunelui de proiect şi
funcţionarea
cazanelor
integral
pe
cărbune).
La puţin timp după ce m-am întors
acasă, am avut o convorbire telefonică cu
directorul termocentralei de la Işalniţa,
căruia i-am relatat, în termeni ironici,
întâlnirea de la Comitetul Central.
Directorul
era
supravegheat
de
securitate. Telefonul lui era ascultat şi
convorbirea noastră telefonică a fost
înregistrată (am văzut-o la dosar). S-a
cerut aprobarea Comitetului Judeţean
PCR (eram membru de partid) pentru
urmărire mea operativă. În cerere am fost
caracterizat astfel: „Tatăl său a fost şef
de garnizoană legionară între 1937-1938
în localitatea Bănişor. Atât el cât şi soţia
sa întreţin relaţii cu foşti legionari şi
descendenţi legionari şi neoficiale cu
cetăţeni străini. După întoarcerea dintr-o
deplasare în Grecia, a făcut unele
comentarii
duşmănoase
la
adresa
conducerii superioare de partid şi de stat
şi a divulgat unele date nedestinate
publicităţii, faţă de persoane neautorizate”
Cererea de urmărire s-a aprobat şi
urmărirea a fost demarată.
Este adevărat, tata a fost legionar,
Este, de asemenea, posibil ca unele
dintre persoanele cu care comunicam să
fi fost, ele sau înaintaşii lor, legionari. Naveam de unde să ştiu. Am aflat care au
fost aceste persoane, din dosar. Eu
corespondam cu un coleg de serviciu
evreu, care plecase în Israel, iar Ani,
soţia mea, coresponda cu un unchi al ei
din Australia.
Securitatea a cerut informaţii despre
toate rudele mele, despre persoanele cu
care eram în legătură şi, bine înţeles,
despre mine. Toate acestea informaţii se
află la dosar, unele de la diverse
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instituţii,
altele
de
la
persoane
particulare.
Persoanele
particulare,
colaboratori ai Securităţii, au semnat
cu numele lor conspirativ. A fost cerut,
de la Securitatea Sălaj, dosarul tatălui
meu. De la Securitatea Hunedoara au
cerut dosarul fratelui meu, după ce
aflaseră despre el că este un „element
duşmănos”, în atenţia securităţii. Ceea
ce este interesant, este faptul că
informaţiile, referitoare la mine, primite
de la unii informatori sunt adevărate
elogii, iar altele neutre şi obiective. Sunt
şi altele pline de venin şi de invective.
Nu mi-a fost greu
să-i identific pe
majoritatea celor care au dat informaţii
despre mine. Erau toţi, persoane din
preajma mea, colegi de serviciu.
Aici, consider necesar să deschid o
paranteză. Este uimitor cât de mulţi
colaboratori a reuşit să racoleze
securitatea! Dacă eu, într-un cerc
relativ restrâns, am fost înconjurat de
un număr care m-a impresionat, îmi
închipui cât de mulţi au fost la nivelul
întregii ţări ! Majoritatea celor din
preajma
mea,
având
în
vedere
informaţiile pe care le-au dat s-au
dovedit oneşti. Bănuiesc că aceasta este
situaţia şi la nivelul ţării. Cei din
această categorie nu pot fi consideraţi
delatori. Ei au semnat un angajament
de formă,
fie de frica unor urmări
neplăcute în situaţia în care nu-l
semnează, fie că au considerat că este
datorie patriotică să sprijine, în modul
cel mai corect posibil, organele de
ordine, în situaţiile în care ar fi martorii
unor acte de sabotaj, crime, tâlhării etc.
Nu cred că această categorie de
colaboratori ar fi fost în stare să divulge
pe cineva pentru „păcatul” numit delict
de opinie De aceea, este nedrept să fie
băgaţi
toţi
foştii
colaboratori
ai
securităţii în aceiaşi oală. Pe de altă
parte este greu să faci diferenţe între ei.
Informaţiile date de ei nu se găsesc în
dosarul propriu ci sunt răspândite în
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dosarele celor pe care i-au „turnat”. Am
închis paranteza.
Printre
informaţiile
primite
referitoare la persoana mea, este şi cea
primită de la Institutul Politehnic
Bucureşti. Iată, în rezumat, ce au
declarat despre mine, probabil cei din
comitetul UTC al IPB:
• a fost bun la învăţătură;
• a făcut parte din biroul UTC pe
an;
• a
fost
neprincipial
şi
împăciuitorist;
• a
fost
sancţionat
cu
avertisment pentru lipsă de
sinceritate;
• tatăl său a fost condamnat
politic.
Am fost acuzat de neprincipialitate şi
împăciuitorism pentru că, am luat
apărarea unor colegi ameninţaţi cu
excluderea din UTC şi cu exmatricularea.
Am fost acuzat de lipsă de sinceritate
pentru că am ascuns trecutul politic al
tatălui meu, pentru a putea rezista în
facultate. Adevărul în ceea ce-l priveşte
pe tata s-a aflat la sfârşitul anului V.
Am găsit în dosar o listă cu toţi foştii
mei colegi de secţie (maşini termice) din
facultate. Despre fiecare se specifica
localitatea de domiciliu, locul de muncă
şi
funcţia deţinută. Despre cei cu
domiciliul în alte ţări era făcută
menţiunea „plecat” sau „fugit”din ţară.
La dosar nu există nici o declaraţie a
unui fost coleg de facultate.
Periodic, Securitatea a solicitat, de la
ofiţerii însărcinaţi cu urmărirea mea,
rapoarte. Rapoartele erau urmate de
planuri de măsuri în vederea continuării
urmăririi. Aceste planuri conţineau şi
recomandări pentru unii din colaboratorii
lor în legătură cu metodele pe care să le
folosească pentru a mă pune în situaţia
să-mi trădez adevăratele convingeri şi
intenţii. Eu am fost, însă, tot timpul,
destul de precaut şi reţinut în declaraţii.
Toată lumea ştia că suntem, peste tot,
înconjuraţi de turnători.
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După
un
an
de
zile
de
supraveghere, văzând probabil că nu
obţin declaraţii compromiţătoare la
adresa mea, declaraţii care să confirme
calitatea mea de duşman, securitatea
cere şi obţine aprobarea de la Comitetul
Judeţean PCR să folosească, în cazul
meu, într-o primă fază, mijloace T.G tip
I.C.T, iar într-o altă fază şi mijloace TO
la domiciliu. Aceasta însemna să obţină
dreptul să-mi verifice corespondenţa şi
să-mi
intercepteze
convorbirile
telefonice de la domiciliu. Au început să
facă lucrul acesta atât la corespondenţa
mea cât şi la cea a lui Ani şi ne-au
ascultat convorbirile telefonice la toată
familia. Ani a fost remarcată repede cu „
comentarii negative la adresa politicii
partidului şi statului nostru”.Ea şi
atunci, ca şi acuma, ce avea în guşă
avea şi în căpuşă. Începând din acel
moment, dosarul abundă de extrase din
corespondenţa lui Ani şi în pasaje din
convorbirile ei telefonice. De exemplu:
Se plângea mamei mele, căreia îi scria
lunar, că eu lucrez ca un rob fără să fiu
răsplătit pentru asta, făcând remarca
„aşa-i în socialism!”, se plângea că
„nenorociţii ăştia ne iau zilnic lumina” ,
se plângea că la şcoală trebuie să treacă
pe toţi proştii care mâine ne vor
conduce. „De aceea merg treburile aşa
de prost în ţara asta” adăuga ea etc.
În 1985 când, din lipsă de probe,
se cere aprobare pentru închiderea
dosarului meu, se solicită ca Ani „să fie
verificată în continuare”.N-aş fi scăpat
atât de uşor dacă mi-ar fi făcut o
percheziţie şi ar fi dat peste caietul meu
de poezii sau peste jurnalele mele.
Odată cu dosarul meu l-am cerut şi
pe cel al tatălui meu, care, aşa cum am
mai spus, fost legionar. El a fost arestat
în 1952 şi deţinut în câteva lagăre de
muncă, fără să fie condamnat, timp de
doi ani de zile. În activitatea sa de
legionar, n-a săvârşit vreo faptă care ar
fi putut să-i atragă o condamnare: n-a
participat la Rebeliune, n-a fost
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antisemit, activitatea lui n-a lezat pe
nimeni.
S-a întors din detenţie cu
sănătatea serios zdruncinată. A murit în
1962, la numai 55 de ani. De la eliberare
şi până în ultima lui clipă de viaţă, a fost
supravegheat fără încetare. Şi-a petrecut
ultimii ani de viaţă într-un sat obscur, de
lângă Zalău, numit Panic.
Şi aici,
Securitatea a avut câţiva informatori care
îi furnizau, periodic, informaţii despre
tata. Ca şi în cazul meu, la dosar există
informaţii
despre
toate
rudele
şi
cunoscuţii lui apropiaţi, începând din
anii de şcoală şi până la zi. S-au cerut
informaţii
până
şi
despre
unii
participanţi la înmormântarea lui. Fără
să vrei, cazi în admiraţia acestui organ
represiv care a fost Securitatea, pentru
perseverenţa
ei
diabolică,
pentru
„vigilenţa” ei. În spatele perseverenţei şi
vigilenţei lor se ascundea, fără îndoială,
conştiinţa faptului că regimul politic pe
care-l slujeau avea mulţi duşmani.

Protagoniştii dosarului în 1983.
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TUNISIA – TĂRÂM DE VRAJĂ (V)
ADRIAN POPA

Aventura noastră sahariană (deşi
nu ne vom încumeta decât în buza
deşertului african) a început dimineaţa
devreme, în zorii acelei zile de duminică,
când
–
în
mod
excepţional
–
restaurantul era perfect funcţional,
pentru ca noi, cei care optaserăm
pentru interesanta excursie spre Sud (
în fond, toţi componenţii grupului) să
putem servi micul dejun după tipicul
“bufetului suedez”.Odată instalaţi în
autocar, unii au mai încercat să moţăie,
dar
informaţiile
competente
şi
interesante ale doctului ghid Ianoş
Nemeş ne-au captat interesul şi ne-au
trezit de-a-binelea.
După ce am tangentat Monastir şi
Mahdia, am ajuns pe la ora 9.00, la
El Jem, orăşel (cu aproximativ 15000
de locuitori) a cărui viaţă gravitează în
jurul amfiteatrului roman, vizitat zilnic
de sute, chiar mii de turişti. Zona
circumscrisă amfiteatrului (căruia nu
tocmai
corect
i
se
spune
şi
“coloseum”)este
dedicată
activităţii
turistice legate de acesta ; parcăm
printe numeroasele autocare, boutiq-uri
cu suveniruri şi chioşcuri cu gustări
etc.
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Amfiteatrul este impresionant, atât
prin măreţia construcţiei, căt şi prin
excelenta stare de conservare în care se
prezintă după ce a fost restaurat şi prin
grija UNESCO, care l-a inclus pe lista
Patrimoniului Mondial.Aşa cum o vizităm
astăzi, construcţia – de o formă eliptică –
are 140 m lungime, 124 m lăţime şi 36 m
înălţime, având trei nivele de “tribune”
care pot găzdui peste 30000 spectatori..

Acest amfiteatru, a fost de fapt a
treia construcţie de acest fel, urmând alte
două înălţate cu mijloace tehnice mai
rudimentare, Acesta din urmă a fost
ridicat sub Hadrian (117-198), când
anticul Thydrus (El Jem de astăzi)
cunoscuse o dezvoltare înfloritoare (se
pare datorită culturilor de măslini).
Timpul nu a permis să vedem şi
descoperirile arheologice din centrul
oraşului roman (Forumul, marile băi,
superbele mozaicuri depozitate în muzeul
local). Ne-am grăbit să fotografiem şi să
ne fotografiem, fie pozând în spectatori
pe băncile din piatră, fie prin galeriile
subterane cu numeroasele comparti-
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mentări ce găzduiau gladiatori, fiarele şi
mai apoi creştinii prigoniţi.
Nu putem încheia relatarea
despre El Jem şi superbul său
amfiteatru roman, fără a aminti legenda
spusă de ghidul nostru despre eroina
La Kahera (nume de nobleţe evreiesc,
ceva similar cu “preoteasă” sau
descendentă a unei familii de mari
rabini),
conducătoarea
rezistenţei
berbere de pe la anul 700 împotriva
conquest-ei arabe, dispuse de Calif şi ca
represalii pentru uciderea conducătorului unei expediţii anterioare de
către berberul Kusayla. Asediaţi în
amfiteatrul roman, berberii au luptat
vitejeşte, pierind până la unul. Însăşi La
Kahena, sufletul rezistenţei berbere, şia găsit sfârşitul în luptă. Ea a rămas în
memoria colectivă ca eroina evului
mediu inspirând mulţi scriitori care au
povestit despre puternicul său caracter,
vigoarea şi prestigiul ei.
Dar când ai în program o excursie
de peste 800 km., pentru un segment
de timp de numai două zile, nu ai voie
să nu respecţi ora de urcare în autocar
şi tot … mai departe!?
Ne îndreptăm spre Sud. De pe
şosea vedem la vre-un kilometru
distanţă
Sfax-ul,
puternic
centru
industrial ( renumit printre altele
pentru
uleiul
de
măsline
şi
îngrăşăminte), ai cărui locuitori sunt
eroii unor bancuri cam cum se spun pe
la noi despre olteni, ei constituind o
populaţie cu un specific aparte.
Peisajul devine tot mai arid,
coline şi întinderi golaşe defilând prin
faţa ochilor, la stânga şi la dreapta.
Corturi şi
aşezări
temporare
îţi
sugerează prezenţa unei populaţii
nomade.
Matmata este al doilea obiectiv
turistic al excursiei noastre în Sudul
Tunisiei. Capitală a “zonei troglodiţilor”,
aşezarea are un pitoresc deosebit.
“Troglodiţii” (fig. Om cu nivel de trai
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s
căzut, care duce o viaţă primitivă),
populaţie de berberi puri, trăiesc în
locuinţe săpate în pământ (în genul
medievalelor bordeie de pe la noi), dar cu
un minim de confort asigurat şi prin
“arhitectura interioară” adoptată ( compartimentări, unori la nivele diferite,
având în vedere funcţionalitatea spaţiului
:
bucătărie,
sufragerie,
dormitor,
cămară). Când îţi arunci privirea în zare,

n
umai antenele televizoarelor, care răsar
din pământ, îţi confirmă existenţa unei
aşezări şi nu una lipsită de binefacerile

c
ivilizaţiei. (Dacă sunt televizoare musai
este şi curent electric!). Ne-am convins de
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aceasta, mai ales în timpul prânzului pe
care l-am servit într-un restaurant
tradiţional berber, construit deasemeni
la cote negative, într-un patrulater cu
interiorul drept curte şi laturile ( sălile
de mese, bucătării) ascunse sub
pământ în “pereţii “acestei gropi , în
care se ajunge –bineînţeles- coborând
nişte trepte. Meniul a fost excelent .
Desigur nu a lipsit friptura de miel şi
tradiţionalul cuş-cuş. După masă, am
vizitat o locuinţă de “troglodiţi”, unde
am fost primiţi de
gazdă, o femeie
berberă între două vârste, care ne-a

tratat cu lipie coaptă pe vatră şi ulei de
măsline (se înmuia lipia într-un vas cu
ulei de măsline), un fel de “pâine cu
sare” de la noi. Fără fotografii, orice
descriere ar crea o imagine prea palidă
pentru cineva care n-a fost la faţa
locului. Aceste locuiţe “sub cota zero”,
oferă avantajul unui microclimat mai
plăcut, faţă de arşiţa “de la sol”,
specifică zonei presahariene. Datorită
acestui microclimat, în multe curţi
interioare ( în jurul cărora camerele
sunt dispuse radial) am văzut palmieri,
ghivece mari cu flori etc. Astfel de
locuinţe nu sunt numai în Matmata (
situată la 600 m altitudine şi
înconjurată de munţi), ci şi în alte
localităţi vecine. O vedere aeriană a
acestora, arată ca nişte suprafeţe de
pământ pline de cratere (în realitate
curţi interioare).Dar traseul nostru
turistic trebuie să continue!
Douze, următoarea oprire a
itinerariului nostre turistic, este o
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minunată oază la marginea deşertului,
scăldată de nisipurile aurii ale Saharei de
Nord. Aceasta oferă turiştilor răcoarea

“expoziţia” de fotografii deschisă la
ieşirea din camel-drom, la câteva
minute doar după “terminarea cursei” .

pădurii de palmieri, străbătută de străzi
(drumuri) milităreşte croite, din care
ajungi uşor în locaţiile de campare,
modern amenajate pentru a asigura
confortul necesar. De altfel, oaza care a
fost cândva centrul tribului sedentar
Mzarig, a constituit cantonamentul

În jurul orei 5 p.m. autocarul nea lăsat la locul de cazare: “Sahara
Paradise”, un complex de bungalouri cu
tot confortul, având în mijloc o piscină,
în care nu am ratat ocazia de a ne
bălăci .Ne-am refrişat un pic în căsuţele
noastre aruncate printre palmieri şi
legate între ele prin alei micuţe flancate
de flori, apoi ne-am prezentat la

armatei a XII-a franceze (legiune, divizie,
regiment ?!), de unde i-a rămas
denumirea. Înainte de a ajunge la locul
de cazare, autocarul a oprit undeva la un
fel de hipodrom (dar de cămile, nu de
cai), nelimitat în spaţiu către Sud printre
dunele permanent măturate de o briză
caldă, care-ţi băga pudra de nisip şi în
ochi şi în urechi şi în … Deaceea turiştii
care doreau să facă o plimbare călare pe
cămile, li se oferea contracost, o
costumaţie adecvată: pelerină, şalturban. Bineînţeles că nu lipseau
“pozarii”, care te fotografiau în exerciţiul
călăritului. Puţini rezistau tentaţiei de a
nu-şi cumpăra un suvenir “personificat”
(adică cu propria imagine) de la

restaurantul din cadrul complexului
unde am servit cina (servire cu bufet tip
suedez). După masă am mai admirat
încă o dată frumuseţea locului (cu
adevărat paradis!), conştienţi unde ne
aflăm geografic şi ne-am grăbit la
culcare, pentru că urmează a doua “zi
grea” a excursiei.
Conform
programului
apriori
anunţat şi întărit prin reconfirmări
repetate de către ghid, ni s-a dat
“deşteptarea” la ora 4 dimineaţa.
Buimaci de somn, cu bagajele în mână,
am mers la micul-dejun. Cantina –
restaurant era deja pregătită să facă
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faţă cu brio afluxului de turişti ( mai
multe autocare îşi descărcaseră aici
călătorii).După
ultimul
răspuns
la
întrebarea ghidului “Lipseşte cineva?”,
autocarul s-a pus în mişcare. Ne
îndreptăm spre Chott el Jerid, “lacul”
sărat fără apă, reconstituind parţial
“drumul lui Rommel” din timpul celui de
al doilea război mondial. Prin geamurile
autocarului, distingem în lumina zorilor
care mijesc, pădurile de palmieri
(plantaţii?) care produc celebrele curmale
tunisiene (Acest adevărat “ţinut al
palmierilor” îşi are “capitala” la Tozeur şi
împreună cu alte oaze vecine, reprezintă
principalul furnizor al curmalelor de cea

mai înaltă calitate). Înainte de a ne
angaja în traversarea “lacului”, autocarul
a oprit la un popas turistic ( boutique-uri
cu suveniriruri, gherete cu gustări,
tonete cu fructe), unde am admirat
masivele depuneri de sare de la “malul
lacului” şi ne-am cumpărat cutii cu
curmale.
Traversarea lacului, mai corect
“sărăriei” Chott el Jerid, nu a avut nimic
spectaculos. Oricât am încerca noi să
reconstituim în memorie, hinghereala
făcută de aliaţi ”vulpilor roşii” în timpul
celui de al doilea război mondial, nu ne
putem
imagina
această
cursă
a
disperării, în care era folosită tehnica de
vârf la acel moment.
Când ziua s-a instalat deplin, eram
deja într-un orăşel, unde aveam întâlnire
cu “ambarcaţiunile deşertului”, nişte
Toyote tot-teren (ei le ziceau jeep-uri,
denumire devenită substantiv comun
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pentru tot-terenuri). Ne-am grupat câte
şapte (două bănci de trei, plus un
copilot) şi am fost repartizaţi pe maşini.
Ne-am îndreptat spre dunele deşertului
ce mărgineşte la est Chott el Gharsa, pe
care l-am “ muşcat” un pic, fiind la fel
de “lac” ca şi Chott El Jerid. Niciun
pasager al jeepurilor, conduse de
profesionişti încercaţi ( printre care şi
soţia ghidului nostru, şi ea ghidă, dar
pentru un alt grup, adică alt autocar) –
adevăraţi piloţi de rally, nu se poate
plânge că n-a avut parte de un gheizer

de adrenalină. Dunele erau atacate din
unghiuri deliberat alese ca senzaţia că o
răsturnare
este
iminentă
să
fie
permanentă. Nu terminai o coborâre pe
o pantă de 30° (unghiul la vârf, nu la
sol), că atacau o altă dună, luând-o
pieptiş la 45° , dar şi cu maşina
înclinată în plan transversal la 45 ° .
Ce mai chiote, ce ţipete de
uşurare sau mai ştiu eu de ce ?! Mulţi
s-au gândit – în sfârşit- că nu-s chiar
inutile asigurările alea de sănătate. Dar
în ziua aceea de luni 16 aprilie 2007,
noi turiştii români, nu le-am făcut nicio
pagubă asiguratorilor.
Pauza de uşurare (de tras sufletul
sau de alt fel) s-a făcut pe nişte coline
(se înţelege că acestea erau tot imense
dune de nisip), care înconjurau o vale
unde am putut admira vestigiile
scenografice
ale
celebrului
film
“Războiul stelelor” al regizorului George
Lucas. Este incredibil, cu ce mijloace
rudimentare, te poate seduce şi induce,
această a şaptea artă, făcându-te să
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călătoreşti printre stele şi să te crezi pe
alte
planete!
După
ce
ne-am

învârtit printre şi prin colibele Lucasiene, unde am păşit pe urmele paşilor
unor artişti de-acum notorii printre
milionale
de
telespectatori,
ne-am
îmbarcat în jeep-urile noastre şi după
încă o palpitantă excursie-rally, în timpul
căreia am avut parte
şi de o “fata
morgana” pe care ne-a arătat-o şoferul
nostru (strigând “miracol, miracol”) , care
purta un “şeş” negru ( şalul ce se putea
face şi turban, cu care am făcut
cunoştinţă la călăritul cămilelor). Toţi cei
şapte pasageri ai vehicului am văzut în
depărtare o oază, care s-a dovedit a nu fi,
atunci când ne-am apropiat. Piloţii totterenurilor “croazierei” prin deşert, ne-au
oferit alte două delectări turistice,
superbele oaze din munţii Atlas :
Chebika şi Tamerza.
Chebika este un adevărat colţ de
rai. De la porţi cu semificaţie, săpate de
marele arhitect Natura, cascada şi lacul

d
e la poalele acesteia, unde ajungeai cu
greu coborând numeroase trepte de
piatră, traseul- o potecă mai lată pe

malul râuşorului ce “hrăneşte” oazapână la micul şi pitorescul restaurant la
care ajungi urcând trepte (poate nu aşa
de multe câte am coborât de la “poarta
îndrăgostiţilor”), Chebika îţi oferă un
regal
turistic
poate
nu
unicat
peisajistic, dar fantastic când ştii că
deşertul te înconjoară.
Tamerza, cu un aspect mai puţin
idilic decât Chebika, te întâmpină cu

pâlcurile de stuf de pe malurile râului
ce o străbate, cu o cascadă mai puţin
majestoasă, cu parcă aceleaşi chioşcuri
cu suveniruri, unde găseai nelipsitele
“flori de nisip”, un fel de conglomerate
calciforme, sugerând nuferi sau orice îşi
doreşte fiecare.
Piloţii tot-terenurilor ne-au scos
la şosea, unde ne-au predat autocarelor
, pentru a fi din nou fiecare cu ghidul
lui.Un foarte scurt popas în oraşul
Gafsa a fost dedicat servirii mesei de
prânz. Ambianţa cantinei-restaurant,
serviciul prompt ( în condiţiile servirii
simultane a peste 400 de turişti) , au
mai dat un ”zece” industriei tunisiene
de turism.
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Kairouan, obiectivul spre care ne
îndreptăm, ultimul din periplul nostru de
două zile, este al patrulea oraş sfânt al
Islamului după Meca, Medina, Ierusalim.
Kairouan a fost capitala Ifiquiei (în care
Tunisia de azi era preponderentă) după

Cartagena. Fondat la 670, ca fortăreaţă
militară de către Oqba ibn Nafaa
(conducătorul celei de a doua expediţii
trimise de Calif după cucerirea Cartaginei
şi ucis de berberul Kusayla), Kairouan,
situat la 50 km de ţărmul mării, oferea
avantajul că era protejat de puternicele
flote inamice şi mai ales că- aflându-se în
centrul geometric al ţării – putea dispersa
uşor armatele sale în lupta împotriva
rezistanţei triburilor berbere. Deasemeni
Kairouan a servit ca bază de plecare a
trupelor în Maghreb şi Andalusia.
Epoca de glorie a Kairouan-ului, când el
a fost o adevărată metropolă sub
emiratul Aglabiţilor, a luat sfârşit odată
cu înfrângerea acestora de către mişcarea
şiită, care-l avea ca maestru pe Obayd
Allah al Mahdi, descendent al Fatimei
(fiica profetului). Ca urmare a victoriei
şiiţilor asupra aglabiţilor la 909, capitala
s-a mutat la Mahdia şi a început califatul
Fatimid. Decăderea Kairouan-ului (al
cărui nume vine de la Caravan Serai) a
fost o consecinţă a schimbării capitalei.
Din acea epocă au mai rămas vestigii
importante
precum
dovezile
unui
urbanism
complet
(apeducte,
băi,
drumuri),
Marea
Moschee
Oqba
(fortificată cu ziduri înalte, cu imensa
curte interioară pavată, înconjurată de
porticuri, cu cele 130 de plăcuţe din
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teracotă în reflexii metalice aduse de la
Bagdad etc, etc.)
Din păcate, timpul nu ne-a
permis decât o pauză de “shopping” la o

manufactură –magazin de covoare,
unde s-a desfăşurat –special pentru
noi- o prezentare de podoabe, am putea
spune chiar capodopere ale acestui
meşteşug. Multe suluri de covoare şi
covoraşe au însoţit pe turişti la
autocare. De pe terasa de la ultimul
nivel, am avut ocazia să admirăm
panorama vechii capitale şi în imediata
vecinătate, celebra moschee Oqba.
Acest criminal al turiştilor cu
program
cronometric,
care
este
TIMPUL, nu ne-a permis să vedem şi
oraşele satelit Abbassiya (care imita
Bagdadul-capitala de atunci a imperiului Abbassid) şi Rakkada, unde
săpături arheologice recente au scos la
lumină împresionantele ruine ale
palatului Aglabiţilor.
Dă-ne Doamne o viaţă cât mai
lungă, ca să putem vizita cât mai multe
locuri interesante, dar să şi revenim pe
aici! Aşa dar, La revedere Kairouan,
Bună seara Sousse, unde hotelul
Marhaba Club ne spune Poftă bună şi
apoi Noapte bună !
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CRĂCIUNUL
Craciunul este singurul cuvînt in limba
română care desemnează Naşterea
Domnului. La români amintirea acelor
vremuri este incă proaspătă, de vreme ce
în unele sate bănăţene şi transilvănene
ziua de 1 ianuarie se numeşte Crăciunul
Mic, nu Anul Nou. În spaţiul sud-est
european, Crăciunul a fost o sărbătoare
solstiţială,
cînd
oamenii
celebrau
divinitatea solară. Termenul de “moş”
indica vîrsta zeului adorat, care trebuie
să moară şi să renască împreună cu
timpul calen-daristic. Peste sărbătoarea
autohtonă a Crăciunului s-au suprapus
Satur-naliile
romane
(la
începutul
mileniului 1 î.H. zeul Saturn se celebra
între 17 si 23 decembrie).În satele de pe
Valea Mureşului, Crăciunul este încă
legat de anumite credinţe populare care
se păstrează şi în prezent, iar obiceiul de
a oferi daruri îsi are originile într-o
legendă pe care numai bătrînii o mai
cunosc. Crăciunul este singurul cuvînt în
limba româna care desemnează Naşterea
Domnului. Legendele spun că Moş
Craciun era un cioban rău, care nu a
vrut să o lase pe Maica Domnului să
nască în staulul său.In satul Harpia,
oamenii cred că dacă un bărbat intră
primul în casă de Crăciun acesta este un
semn de bunăstare si sănătate pentru
anul următor. Pentru a atrage binele
asupra caselor lor, oamenii ţin masa
întinsă toată noaptea.Colindatul este
unul dintre obiceiurile de Crăciun care se
păstrează cel mai bine în toate satele
românesti, inclusiv cele din judeţul Alba.
Pe lînga mesajul mistic, multe obiceiuri
practicate in această zi sunt legate de
cultul fertilităţii şi de atragerea binelui
asupra gospodăriilor. Copiii din satele de
pe Valea Secaşului pornesc să colinde pe
la casele oamenilor, iar gazdele trebuie
să-i primească pe colindători. În unele
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sate se mai pastrează şi un alt obicei:
cel mai în vîrstă membru al familiei
trebuie să arunce în faţa colindătorilor
boabe de grîu şi de porumb. Bătrînii
spun că dacă boabele peste care au
trecut colindătorii vor fi date găinilor,
acestea vor fi spornice la ouat. Ei cred,
de asemenea, ca vor avea o recoltă
foarte bună în anul următor dacă vor
amesteca sămînţa pe care o vor pune în
brazdă cu boabele folosite în ajun la
primirea colindătorilor. Crăciunul nu a
fost întotdeauna aşa cum îl vedem
acum. De altfel, el a devenit sărbătoare
legală abia în secolul al XIX-lea. Nu au
existat nici brazi şi nici Moş Crăciun
dintotdeauna. şi nici măcar colinde…
Unul dintre cele mai îndrăgite obiceiuri
de Crăciun, colindatul, era pe vremuri
interzis. Cel care a decis ca muzica este
nepotrivită pentru o zi solemnă cum
este Crăciunul a fost Oliver Cromwell,
care în secolul al XVII-lea a interzis
colindele. Cel mai vechi cîntec creştin
de
Crăciun
este
“Jesus
refulsit
omnium”, compus de St. Hilary din
Poitiers, în secolul al IV-lea. Cea mai
veche transcriere după un colind
englezesc este unul scris de Ritson, în
1410. În 1818, ajutorul de preot
austriac Joseph Mohr a fost anunţat cu
o zi înaintea Crăciunului ca orga
bisericii sale s-a stricat şi nu poate fi
reparată la timp pentru slujba de
Crăciun. Foarte trist din aceasta
pricină, el s-a apucat să scrie trei piese
care să poata fi cîntate de cor,
acompaniat la chitară. Una dintre ele
era “Silent Night, Holy Night”, care
astazi este cîntată în peste 180 de limbi
de milioane de persoane.Cea mai
vîndută piesă de Crăciun din toate
timpurile este “White Christmas” a lui
Bing Crosby, din filmul clasic “Holiday
Inn”. Peste 30 de milioane de exemplare
din acest single au fost vîndute în
întreaga lume.O altă poveste mai puţin
cunoscută legată de Crăciun este faptul
că în secolul al VII-lea călugării foloseau
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forma triunghiulară a bradului pentru a
descrie Sfînta Treime. în jurul anului
1500, oamenii au început să vadă în
bradul de Crăciun un simbol al copacului
din Paradis şi au atîrnat în el mere roşii,
simbol al păcatului originar. În secolul al
XVI-lea, familiile creştine au început să
decoreze brazii cu hîrtie colorată, fructe
şi dulciuri. Dar mai înainte, în secolul al
XII-lea, oamenii obişnuiau să atîrne
brazii de Crăciun în tavan, cu vîrful în
jos, ca simbol al creştinătăţii. Încă nu
este clară originea acestui gest. Astăzi
ştim ca Iisus nu s-a născut la 25
decembrie,
ci
cîndva
în
martie.
Decembrie a fost ales pentru această
sărbătoare
pentru
a
coincide
cu
sărbătorile romane pagâne dedicate
zeului Saturn (Saturnalii) si Mithra
(vechiul zeu al luminii), o formă de
venerare a Soarelui. Primii creştini nu
celebrau naşterea lui Iisus. Sărbătoarea
naşterii
era
considerată
în
luna
septembrie, o dată cu Ros Hashana
(sărbătoare din calendarul iudaic). In
anul 264, Saturnaliile au căzut în 25
decembrie şi împaratul roman Aurelian a
proclamat această dată “Natalis Solis
Invicti”, festivalul naşterii invincibilului
Soare. În anul 320, Papa Iuliu I a
specificat, pentru prima dată oficial,
data naşterii lui Iisus ca fiind 25
decembrie.
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In 325, împaratul Constantin cel Mare a
introdus oficial Crăciunul ca sărbătoare
care celebrează naşterea lui Iisus. De
asemenea, el a decis că duminica sa fie
“zi sfintă” într-o săptămîna de şapte zile
şi a introdus Paştele cu dată variabilă.
Cu toate acestea, cele mai multe ţări nu
au acceptat Crăciunul ca sărbătoare
legală decît din secolul al XIX-lea. În
Statele Unite, Alabama a fost primul
stat care a adoptat Crăciunul ca
sărbătoare legală, în 1836.Oklahoma a
fost ultimul stat, în 1907.Pe vremuri,
nici spiriduşii nu erau ce sînt acum. Ei
furau cadourile de sub brad, nu le
aduceau. Conceptul de spiriduşi de
Crăciun provine din credinţa straveche
ca gnomii păzeau casa omului de
spiritele rele. Spiriduşii
au fost iubiţi
şi urîţi, pentru că deşi uneori se purtau
cu bunavoinţă puteau foarte uşor să se
transforme în nişte fiinţe răutăcioase şi
nesuferite, atunci când nu erau trataţi
cum se cuvine. Percepţia cea mai
răspîndită era că ei erau după cum era
si persoana cu care aveau de a face,
răutăcioşi sau drăguţi. În Evul Mediu,
ei mai degrabă aşteptau daruri decât să
le facă. Abia pe la mijlocul secolului al
XIX-lea spiriduşii au devenit prieteni ai
lui Moş Crăciun.
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NOAPTE DE CRĂCIUN – de LIVIU BRÂNZAŞ
Firea freamătă prin noapte în adânc cutremurată,
Peste cerul de cărbune fulgeră o stea curată.
Duhul păcii iar pătrunde lumea până-n temelii
Sus pe bolta noptii sfinte îngerii aprind făclii.
Magii nevăzuti prin stele trec spre ieslea de lumină,
Luminosi prin noaptea vremii vin păstorii si se-nchină.
Satul cu căsute albe sub povara iernii grele
Poartă-n cântec vestea sfântă pe lumini de albe stele.
Pe poteci întroienite licăriri de stea se-aprind,
Glasuri tinere mlădie strămosescul lin colind.
Vestitorii trec pe uliti prin vifornită si ger,
Peste fruntea lor senină fulguie argint din cer.
În căsuta bătrânească cu sindrilă de gorun,
Încărcat de-omătul vremii, intră tainic Mos Crăciun.
Si se-apropie de patul unde creste din dureri
Licăr de viată nouă, cu senin de primăveri.
Chinul picură pe frunte stropi de rouă de clestar,
Se preling încet pe chipul care arde ca un jar.
Mosul mângâie blând fruntea mamei care-n chin suspină,
Si în leagănul ce-asteaptă, pune darul de lumină.
Scâncet de cristal vesteste rodul viu si cald de mamă,
Glasul nou durerea mamei ca pe-o ceată o destramă.
Noaptea de dureri si lacrimi se preface-n bucurie,
Prin tăcerea din odaie murmur îngeresc adie.
Sub icoana Prea Curatei cu priviri de necuprins,
Candelă de rugăciune bunicuta a aprins.
Cere-n ruga ei fierbinte pentru scumpul nou-născut,
Ocrotirea ei cerească, înger păzitor ca scut.
Sânul cald al mamei bune alăptează micul făt,
Ochi de cer de primăvară, păr de aur, trup de-omăt.
Scutec de lumină caldă, dragostea ca o văpaie
Străluceste-n ochii mamei peste fruntea lui bălaie.
Chipul mamei ca o sfântă scânteiază duiosie,
Legănând ocrotitoare îngereasca lui pruncie.
Preacurata din icoană îi zâmbeste ca o soră,
Peste leagănul de aur pâlpâie o auroră.
Pace blândă se coboară peste suflete balsam,
Cu penelul tainic gerul argintează flori pe geam.
La fereastră vestitorii s-au oprit acum tiptil,
Cântul lor de-argint îngână glasul dulce de copil.

Foaie de suflet lunarå a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICÅ“

BANCURI
Azi dimineaţă conduceam pe autostradă când, dintr-o dată, m-am uitat în
stânga. Şi ce mi-au văzut ochii ? Lângă
mine, într-un BMW ultimul răgnet, nou
şi strălucitor, o femeie tânără şi
frumoasă, conducea cu 120 Km/ora. În
acelaşi timp se uita în oglindă, rujânduse. Mi-am întors privirea la drum şi după
câteva secunde am văzut-o din nou,
depăşindu-mă şi continuând să se
fardeze.
E adevărat, eu sunt bărbat curajos, dar
ce făcea ea m-a infricoşat aşa de tare
încât aparatul electric de bărbierit mi-a
căzut din mână, peste mâna dreaptă în
care ţineam sandwichul, care la rândul
lui a căzut peste picioarele mele. M-am
mânjit tot de maioneză. Am încercat să
îndrept volanul cu genunchiul şi de atâta
zăpăceala mi-a zburat telefonul mobil de
la ureche şi a căzut chiar în ceaşca de
cafea pe care o ţineam între picioare.
Cafeaua fierbinte s-a împrăştiat în toate
direcţiile. Vai, ce arsuri am căpătat pe
ambele mâini şi pe... pantaloni. Cafeaua
fierbinte mi-a stins si ţigara, mi-a distrus
celularul si mi-a întrerupt convorbirea
care era într-adevăr, dar într-adevăr
IMPORTANTĂ!!
Cine dracu' le-a dat voie femeilor să
conducă?
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La mulţi ani !

Celor născuţi în decembrie

Emil DUMITRESCU
01/1938
Corina FIRUŢĂ
10/1939
Florin KESSLER
16/1938
Dumitru MIREA
21/1938
Stoian PETRESCU
22/1939
Jon ARGIREANU
22/1936
Sotir DODI
28/1939
Constantin PRICĂ
29/1934
Titus BORLAN
30/1938

Un ceh merge la oftalmolog, care îi
arată pe tablă literele:
C
Z
W
N
S
T
X
C
Z.
-Poţi să citesti asta? îl întreabă doctorul.
-Daca pot să citesc? Chiar îl cunosc pe
tip!
Un şofer este oprit de un poliţist.
Prefăcându-se uimit, şoferul îl intreabă
pe poliţist:
-Mergeam prea repede?
-Nu, zburaţi prea jos!
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