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Pe Mihai l-am trezit brusc din somn. Era buimac şi nu reuşea să-şi găsească 

cuvintele pentru a vorbi cât de cât inteligibil. Adormise cu foarte puţin timp 

înainte de a veni eu, după o chinuitoare stare de veghe la care îl supusesem, fără 

voia mea, două zile. Nici nu-mi trecea prin cap că entuziasmul, perseverenţa 

mea în credinţa că a sosit momentul mult visat al schimbării, schimbare pe care 

toţi o considerau imposibilă, ar putea să-i obosească în aşa hal pe cei din jurul 

meu, cu care duceam din când în când discuţii în această privinţă. Ultima 

noapte o petrecuse în emoţie şi încordare lângă un aparat de radio, de la care 

ascultase sumbrele relatări despre masacrul din zona „Universităţii“, de unde 

eu plecasem înainte de a apuca să văd ce se întâmplase în urma intervenţiei 

trupelor de Securitate şi Armată asupra demonstranţilor neînarmaţi, în 

majoritatea lor tineri. Toate acestea îl afectaseră în asemenea măsură încât nici 

măcar nu reuşea să-şi amintească prea clar motivul pentru care venisem la el 

acasă la o oră atât de matinală. 

Şi-a revenit treptat, după ce am băut împreună o cafea tare. Am început să 

analizăm împreună situaţia creată de evenimentele dureroase derulate în acea 

noapte. N-am reuşit să ne dăm seama prea bine ce anume am putea face – eram 

mult prea limitaţi în posibilităţi. Am căzut totuşi de acord că trebuie să plecăm 

spre centru; doar acolo se puteau derula în continuare manifestări de protest. 

Consideram că acolo, în Centru, este nevoie de prezenţa a cât mai multor 

oameni care să-şi manifeste în mod deschis dezaprobarea pentru toate cele 

întâmplate în zilele anterioare şi, mai ales, în noaptea din urmă. Ieşind din casă, 

am zărit soarele; strălucea pe cer, nevinovat şi pur, anunţând o zi frumoasă şi 

călduroasă, aşa cum rar ai ocazia să întâlneşti într-un sfârşit de an, în plină 

iarnă. Această atmosferă luminoasă ne întărea moralul sau, oricum, 

consideram că vremea era deja de partea noastră. Înainte de a intra în 

autoturism am dorit să-mi mai umplu încă o dată plămânii cu aerul de afară, să 

mai admir o dată cerul curat, să-mi limpezesc gândurile înnegrite de furia 
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neputinţei, să-mi fac curaj; gândeam că poate voi avea şi eu soarta celor ce 

fuseseră masacraţi cu doar câteva ore în urmă. Dar primul lucru apărut brusc 

înaintea ochilor mei visători a fost un elicopter ce patrula ameninţător, ca un 

uliu flămând ce-şi caută şi-şi încolţeşte cu insistenţă prada. Dinspre Ghencea se 

zăreau camioane şi blindate militare îndreptându-se în direcţia noastră. Am 

demarat rapid şi am întors către Lujerului, unde urma să ne întâlnim cu câţiva 

dintre prietenii lui Mihai. Aranjase cu aceştia să plecăm împreună către centrul 

Bucureştiului. Însă, la Lujerului, o coloană militară ce se apropia din direcţia 

„Leului“ a ocupat rapid căile de acces către centru, blocând astfel orice 

posibilitate de deplasare cu ajutorul vehiculelor. 

Am parcat maşina pe o stradă laterală şi am alergat la locul de întâlnire. 

Văzând că timpul trece şi nimeni nu mai vine, ne-am dus rapid acasă la unul 

dintre ei. Am aflat cu regret că renunţaseră cu toţii la ideea formării unui grup, 

o parte dintre ei plecând deja pe cont propriu. Ne-am îndreptat dezamăgiţi 

către maşină, pe care hotărâsem s-o abandonez acasă. Urma să folosim 

metroul. Dar manevrarea maşinii în aglomeraţia ce se formase ca urmare a 

prezenţei vehiculelor militare în mijlocul drumului s-a dovedit a fi o operaţiune 

dificilă; între timp, dinspre zona „Electrotehnicii“, se apropiase o coloană de 

demonstranţi care mergeau ţinându-se de mâini într-un lanţ compact de 

oameni hotărâţi să înfrunte necunoscutul. Aceştia strigau din toţi plămânii 

lozinci anticomuniste şi anticeauşiste. Purtau un steag care avea tăiată stema ce 

simboliza comunismul. S-au oprit un moment faţă în faţă cu militarii, nerupând 

niciun moment rândurile, în ciuda ordinului dat în acest sens de către ofiţeri 

prin porta-voce. Însă, cum au făcut primul pas pentru a trece în zona ocupată 

de militari, aceştia au deschis focul de avertisment. Nu am reuşit să-mi dau 

seama dacă muniţia folosită era reală sau de manevră, dar, oricum, a urmat un 

moment de zăpăceală colectivă. Demonstranţii s-au împrăştiat în toate di-

recţiile, fiecare căutând să se strecoare pe cont propriu dincolo de zona ocupată 
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de militari, care, la rândul lor, interveneau cu ajutorul unor autoturisme de 

teren pentru a preveni orice încercare de regrupare. 

Priveam neputincioşi la ceea ce se întâmpla, simţind cum furia pune din ce în 

ce mai mult stăpânire pe noi. Am pornit cu maşina către Apusului. Când am 

ajuns în apropierea Pieţei Gorjului, un alt foc de avertisment, de data aceasta 

mult mai puternic, s-a declanşat brusc în faţa noastră, obligându-mă să 

manevrez maşina pe străzile laterale din spatele blocurilor. Apucasem totuşi, de 

astă dată, să văd cum dansau gloanţele-trasoare într-un violent joc de lumini ce 

secerau fără milă cerul. Iar acolo, sus, nemişcat şi rece, un elicopter 

supraveghea ca totul să se desfăşoare conform ordinelor... Îngrozit, mi-am dat 

seama că, deşi foloseau armele numai în scopul descurajării demonstranţilor, 

militarii puteau fi transformaţi în orice moment într-un eficient şi macabru 

instrument represiv al dictaturii comuniste. În perioada în care îmi 

satisfăcusem stagiul militar avusesem ocazia să aud sunetul morţii declanşat de 

gurile ţevilor armelor automate ce foloseau cartuşe de manevră, dar era pentru 

prima dată când vedeam pe viu barajul luminos creat de puternicul tir al 

cartuşelor reale (gloanţele trasoare au avut într-adevăr efectul scontat 

împotriva manifestanţilor plecaţi de la „Turbomecanica“. Eram puternic 

afectat şi înspăimântat de proporţia terorii ce se declanşase. Mă întrebam, 

îngrozit, dacă Armata Română se va implica într-o intervenţie sângeroasă de 

amploare împotriva propriului popor, de genul tragicului masacru care avusese 

loc nu demult în Piaţa Tien An Men, în orice caz, cu efecte şi implicaţii mult 

mai profunde, dacă ţinem cont de faptul că România se află totuşi pe Bătrânul 

Continent, care, cu siguranţă, ar fi transformat eventuala intervenţie represivă 

împotriva mişcării populare ce se desfăşura în acel moment în toată România în 

cel mai tragic eveniment din istoria modernă a Umanităţii. Ne îndreptam, oare, 

către un dureros sfârşit al unei bătălii datorate năzuinţei noastre de libertate şi 

democraţie în propria noastră ţară? 
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Am parcurs drumul spre casă într-un timp record, cu toate că m-am deplasat 

numai pe străduţele din spatele blocurilor. De îndată ce am coborât din maşină, 

am alergat într-un suflet până acasă pentru a contacta telefonic câteva dintre 

cunoştinţele mele despre care ştiam că împărtăşesc aceleaşi opinii politice cu ale 

mele. Mă gândeam să încerc să-i conving să meargă împreună cu noi; dar, ori 

am fost refuzat politicos, obţinând în cel mai bun caz câteva cuvinte de 

îmbărbătare, ori n-am reuşit să-i găsesc pe cei pe care îi consideram cei mai 

potriviţi. Aşa încât am plecat de acasă tot în compania lui Mihai, de această 

dată pe jos. Doar că în loc să ne îndreptăm, aşa cum convenisem iniţial, către 

staţia de metrou pentru a pleca spre Centru, ne-am grăbit fără şovăire către 

zona fierbinte de la Piaţa Gorjului, de unde mai răbufneau focuri răzleţe de 

armă. Am parcurs drumul rapid. Cu toate că în suflet mi se cuibărise deja un 

puternic sentiment de teamă şi reţinere pe care cu greu mi-l puteam ascunde, 

gândeam că acum nu este timp pentru a acţiona cu rezerve. Îmi spuneam că, 

dacă acum nu fac la timp ceea ce conştiinţa îmi dictează că am de făcut, atunci 

voi deveni unul dintre aceia din cauza cărora toate visele şi speranţele, şi aşa 

destul de fragede, făurite în anii lungi şi grei trăiţi sub dictatura comunistă, ani 

care îmi afectaseră de nenumărate ori cursul normal al vieţii şi care, totuşi, 

cred eu că mă căliseră destul pentru a putea să trec peste momentele de 

slăbiciune, aveau să se spulbere. 

Curând am ajuns în zona pieţei. Nu mi-a fost greu să observ cum oamenii se 

strecurau înspăimântaţi pe lângă zidurile blocurilor. Cei mai mulţi dintre ei 

căutau să părăsească rapid zona. Doar câţiva se mai încumetau să rămână 

totuşi pentru a privi mai de aproape la ceea ce se mai poate întâmpla, fără a 

avea însă vreo implicare personală. Câteva blindate şi camioane ale Armatei 

erau dispuse în ordine de-a lungul Bulevardului Păcii, în direcţie inversă 

sensului către centrul Bucureştiului. Militarii aşteptau încordaţi în camioane, 

cu armele încărcate îndreptate către cei câţiva gură-cască ce se învârteau fără 

rost la mică distanţă. Era o atmosferă apăsătoare şi explozivă.  
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Cu toată împotrivirea lui Mihai, am decis să mă apropii de militari pentru a 

încerca un dialog. Căutam să-mi dau seama cât de gravă a devenit situaţia. De 

aproape, militarii nu-mi mai apăreau atât de fioroşi. Observam cum îşi feresc 

ruşinaţi ochii, ocolindu-mi privirile întrebătoare. Am încercat să discut cu ei cât 

mai familiar cu putinţă. I-am întrebat de unde sunt de fel. Răspunsurile lor 

deschideau perspectiva unei discuţii sincere. Le-am vorbit pe scurt despre 

greutăţile în care ne zbatem de atâta timp cu toţii, despre lipsa de mâncare, 

căldură, energie electrică şi gaze, despre proasta salarizare, despre raţiile la 

care recurseseră autorităţile, despre corupţia generalizată şi, în general, despre 

toate problemele mai grave cu care ne confruntam în ultimii ani. I-am întrebat 

dacă ei şi familiile lor nu aveau sau nu ştiau de aceste probleme. Am aflat că şi 

ei împărtăşeau aceleaşi opinii. Le-am vorbit atunci despre grozăviile de la 

Timişoara din noaptea precedentă. I-am întrebat dacă este normal să se 

întâmple aşa ceva, să fie masacraţi oameni nevinovaţi, rude şi prieteni de-ai 

noştri şi de-ai lor. Am continuat dialogul, întrebându-i dacă vor trage în rudele 

lor, în prietenii lor, în fraţii lor de suferinţă, care se află în stradă numai pentru 

că nu mai pot suporta să trăiască în această stare. Câţiva dintre ei nu au mai 

putut răbda şi au izbucnit în plâns, jurându-se că ei nu au tras în nimeni şi că, 

indiferent de consecinţe, ei nu vor ucide pe nimeni. Încurajaţi de modul în care 

decurgeau lucrurile, câţiva privitori s-au apropiat şi au început să mă susţină. 

Tocmai le vorbeam militarilor despre lipsa de libertate şi demnitate, despre 

nevoia de a ne simţi oameni în propria noastră ţară, când s-a apropiat de mine 

un ofiţer care până atunci stătuse mai retras. Se mulţumise doar să observe 

ceea ce se întâmpla. Mi s-a adresat încet şi civilizat, explicându-mi că misiunea 

unităţii sale era de a opri orice manifestaţie care se îndrepta către obiectivul 

său, dar că, în situaţia în care dincolo de zona ocupată de ei s-ar naşte vre-o 

manifestaţie, n-au niciun ordin să intervină... Dincolo de bucuria pe care o 

încercam datorită reuşitei dialogului cu militarii, de înflăcărarea ce mă 

cuprinsese şi care mă făcuse să uit de toate pericolele, care existau totuşi din 
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plin la tot pasul, am simţit cum apasă pe umerii mei răspunderea ce decurgea 

din modul în care voi folosi informaţia pe care mi-o dăduse ofiţerul în ceea ce 

priveşte felul în care trebuia să acţionez. Hotărâţi, am trecut dincolo de poziţia 

pe care o ocupau militarii şi am început să îndemn oamenii care se aflau in 

preajma pieţei să meargă către Centru, unde era mare nevoie de prezenţa şi 

sprijinul nostru… Oamenii erau însă temători. Cu toate insistenţele mele, abia 

dacă am reuşit să strâng un mic grup de... şapte persoane! Văzând că nu 

reuşesc să fac mai mult de atât, iar ceilalţi care erau prezenţi prin preajmă se 

limitează la a ne admira curajul deciziei de a face ceva, am plecat în această 

mică formaţie, nu înainte de a-l zări pe Mihai, care-mi făcea semn cu mâna că 

el pleacă spre Centru cu metroul... De acum încolo, ştiam sigur că nu mai 

puteam să dau înapoi.  

 

* 

 

Înaintam pe mijlocul Bulevardului agitându-ne, strigând către lumea care 

stătea încremenită pe marginile trotuarelor şi se uita la noi ca la nişte năluci, 

sau către cei ce ne urmăreau de la ferestre, invitându-i să ni se alăture. Eram 

emoţionaţi şi, nu ştiu cum, reuşeam să transmitem celor din jurul nostru o 

parte din emoţia ce ne cuprinsese sufletele dornice de schimbare. Strigam cât 

mă ţineau plămânii. Eram urmat automat de către ceilalţi oameni curajoşi: „Şi 

voi sunteţi români!“, „Ceauşescu şi soţia să plece din România!“, „Noi nu 

suntem huligani!“, „Noi suntem Poporul!“, „Ceauşescu judecat pentru sângele 

vărsat!“. 

De pe marginea trotuarelor, sute de oameni ne aplaudau în trecere, dar, din 

păcate, doar foarte puţini dintre ei se hotărau să intre în rândurile noastre. 

Totuşi, noi înaintam cu şi mai mult curaj, fără să ne mai pese de consecinţele la 

care ne-am fi putut expune în cazul în care totul ar fi eşuat. Când am ajuns la 

„Lujerului“, nu se vedea nici urmă din trupele care împrăştiaseră mai devreme 
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manifestaţia venită dinspre „Electrotehnica“. Am făcut o mică pauză, din 

dorinţa de a confecţiona pancarte cu care să putem să ne facem cunoscute ideile 

şi de la distanţă. Am strâns rapid bani de la fiecare. Unul dintre noi a plecat la 

librăria din colţ să cumpere hârtie şi o trusă de carioci. În acest răstimp, grupul 

s-a mai mărit puţin cu cei care se hotărâseră să ne prindă din urmă şi cu cei 

sosiţi dinspre Drumul Taberei şi Crângaşi, pentru că ne aflam la intersecţia ce 

uneşte cele trei mari cartiere ale Bucureştiului. În momentul în care ne-am pus 

din nou în mişcare, eram deja peste o sută de persoane. N-am mers prea mult şi 

am mai oprit o dată, de această dată pentru a lua două steaguri de la Liceul 

„Tudor Vladimirescu“, cărora le-am tăiat stemele comuniste. Aşa găurite, 

steagurile simbolizau idealul nostru principal, adică mult dorita cădere a 

blestematului sistem comunist. Dinspre „Leul“ soseau trupe ale Armatei, 

însoţite de câteva camioane şi transportoare blindate. Câteva persoane au 

intrat în panică. Noi, cei care eram mai în faţă, am început să strigăm: „Armata 

e cu noi!“. Ne gândeam să sporim curajul celorlalţi, lucru care ne-a şi reuşit. De 

această dată însă, trupele aveau să treacă în mare viteză pe lângă noi, 

făcându-ne semne prietenoase cu degetele de la mână în formă de V, de la 

„Victorie!“. Un tip înalt şi slăbuţ făcea tot timpul poze, numai că insista prea 

mult asupra mea. Lucrul ăsta mă irita nespus de mult, dată fiind situaţia în 

care ne-am fi aflat dacă totul se termina prost. I-am atras atenţia să nu mai 

insiste. Nu ştiam ce are de gând să facă mai departe cu pozele pe care le 

„trăgea“ cu atâta ardoare. 

Ne-am pus din nou în mişcare. Un tânăr a venit în fugă la noi şi ne-a spus că 

a vorbit la telefon cu cei de la „Semănătoarea“ şi de la „I.C.T.B.“ şi că suntem 

aşteptaţi acolo de un grup mare de muncitori, care vor să ni se alăture. Am 

mărit pasul, învioraţi. Câţiva tineri au plecat către căminele studenţeşti, să-i 

adune şi pe puţinii studenţi care mai erau pe acolo (începuse deja vacanţa de 

iarnă şi cei mai mulţi dintre ei plecaseră acasă). Strigam fără încetare tot felul 

de lozinci pe care căutam să le facem ritmate. Cineva dintre noi a strigat tare: 
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„Ole, ole, ole, ole, Ceauşescu nu mai e!“ şi toţi l-am urmat. Ne-am apropiat de 

uzinele „Semănătoarea“ şi „I.C.T.B.“. Am observat că ni se fac semne 

prietenoase de pe clădirea principală de la „Semănătoarea“. Până să ajungem 

noi acolo, câţiva muncitori inimoşi au dărâmat pancartele comuniste ce 

„împodobiseră“ până atunci clădirea. Am asistat emoţionaţi şi bucuroşi la 

eveniment, aplaudând şi strigând cât ne ţineau plămânii. Când am ajuns la 

intersecţia de lângă Dâmboviţa şi ne-am întâlnit cu grupul format din 

muncitori de la uzinele „Semănătoarea“ şi „I.C.T.B.“, care ne aştepta deja de 

ceva timp, ne-am îmbrăţişat ca nişte copii bucuroşi şi fericiţi. Unul dintre 

ultimii sosiţi de la uzinele „Vulcan“ ne-a înştiinţat că fuseseră contactaţi 

telefonic din zona Gării de Nord; aşa aflaseră de existenţa coloanei noastre. 

Ne-a transmis că vom fi aşteptaţi la podul „Grozăveşti“, pentru a ne uni forţele 

cu încă un grup. Ne-am bucurat, aş zice, copilăreşte aflând că iniţiativa noastră 

nu rămăsese fără ecou. Ştirile circulau într-adevăr foarte rapid cu ajutorul 

telefonului. 

N-am apucat să ne mişcăm bine din loc şi iată-ne oprindu-ne din nou, de 

această dată fiindcă un şofer de la I.T.I.A. s-a oferit să ni se alăture cu tot cu 

maşina pe care o conducea. Bineînţeles că i-am acceptat cu bucurie propunerea. 

I-am împodobit rapid microbuzul cu steaguri şi pancarte. Câţiva tineri s-au suit 

pe microbuz, alţii au intrat în el. Grupul nostru se îngroşase serios căci, deşi 

ocupa tot carosabilul din sensul în care înaintam, avea deja o lungime de vreo o 

sută de metri. Să crăp de mândrie, nu alta! Pe lângă noi au început să se scurgă, 

încet, camioane militare în retragere către unităţile din care făceau parte, semn 

că de-acum încolo nu trebuia să ne mai temem de o intervenţie a Armatei 

împotriva noastră. Militarii erau prietenoşi şi ne făceau semne de bucurie, iar 

noi le răspundeam strigând „Armata e cu noi!“ şi fluturând mâinile şi 

drapelele, care între timp se înmulţiseră. Aveam sentimentul că nimic nu ne mai 

poate împiedica mersul victorios către ţinta propusă. Curând am ajuns la 

Grozăveşti, unde eram într-adevăr aşteptaţi de un grup destul de numeros de 
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oameni, care, ca şi noi, ieşiseră pe stradă să-şi manifeste nemulţumirea faţă de 

regimul comunist. Aici am avut ocazia să întâlnim prima victimă a 

evenimentelor din noaptea precedentă: era vorba de un bătrân, probabil 

muncitor, deoarece era îmbrăcat în salopetă şi purta cizme de cauciuc. Era 

aruncat în apa Dâmboviţei, după ce fusese bătut şi omorât. Câţiva oameni 

săritori îl scoseseră din apa rece pe şi-i aprinseseră câteva lumânări. 

Cu forţele astfel mult mărite, am pornit din nou la drum. Am discutat cu 

ceilalţi organizatori ce avem făcut în continuare, căutând să vedem pe unde este 

mai bine s-o luăm în drumul nostru către centrul Bucureştiului, mai bine spus 

către locul unde se aciuiseră Partidul Comunist Român şi liderii săi. „Cine este 

liderul grupului din Militari?“ – a întrebat unul dintre organizatorii altui grup. 

Oamenii mă arătau cu degetul pe mine. „Sunt numai un om care a organizat 

începutul acţiunii!“ – am răspuns eu modest. „Vrei, nu vrei, dacă dumneata ai 

organizat, dumneata eşti liderul!“. „Nu am fost singur, am fost ajutat şi de 

alţii…“ – am replicat eu. „Ţi-e frică?“ „Fii serios, domnule!“ „Atunci asumă-ţi 

responsabilitatea faptelor dumitale!“. Aici nu mai aveam nimic de comentat. 

Pe drum am trecut pe la porţile unei fabrici care avea montate pancarte 

comuniste pe clădire. În curte erau doi oameni înarmaţi cu puşti, care ne 

priveau ameninţători. Câţiva tineri le-au strigat să dărâme pancartele, dar cei 

doi au răspuns că-i împuşcă dacă nu se potolesc. Tinerii s-au înfuriat şi au sărit 

gardul. „Fioroşii“ au luat-o la fugă cu armele în mâini. În câteva clipe, 

pancartele au fost date jos. Am profitat de această nouă oprire pentru a boteza 

coloana noastră de protest, care acum devenise – şi încă nu era totul – extrem 

de lungă. Am strigat să se comunice din gură în gură că numele coloanei 

noastre este aşa cum am convenit rapid, anume „Coloana Libertăţii“. De asta 

ne aflam acum acolo. Botezul ne ajuta şi pentru a putea şti ulterior cu exactitate 

din ce manifestaţie făcuserăm cu toţii parte. Am pornit din nou către Comitetul 

Central al PCR. La Spitalul Municipal am făcut la stânga, prin faţa clădirii 

unde se afla balconul de la care Ceauşescu urmărise pentru ultima dată 
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manifestările prilejuite de sărbătorirea zilei de 23 August şi care urma să 

devină Casa Radio. 

Deasupra noastră patrulau încă, ameninţător, elicoptere. Noi ne îndreptam 

însă fără şovăire către Comitetul Central. Când am ajuns în apropierea 

Parcului Cişmigiu, a început să plouă cu manifeste bătute la maşina de scris şi 

recopiate. Crezând că sunt manifeste anticomuniste anume făcute pentru a ne 

încuraja, am izbucnit cu toţii în urale. Mulţi s-au repezit să le culeagă de pe jos 

şi s-au grăbit să le citească, dar, văzând care este conţinutul lor, au început să se 

uite urât după elicoptere şi să înjure vârtos. Am luat un bilet de pe jos; era un 

îndemn să plecăm liniştiţi la casele noastre. Adică să ne abandonăm plini de 

linişte bruma de speranţă acumulată pentru a le face pe plac nenorociţilor care 

ne batjocoriseră atâta amar de vreme… De aici şi până în clădirea CC-ului am 

parcurs un drum care deja era plin ochi de lumea care se adunase din tot 

Bucureştiul, şi probabil şi din ţara, într-un timp record. Drumul ni se deschidea 

în mod miraculos, făcându-mă să mă gândesc fără voia mea la momentul biblic 

ce descria felul în care marea se deschidea înaintea poporului lui Moise, prin 

voinţa lui Dumnezeu. Am apucat să văd elicopterul decolând de pe acoperişul 

clădirii CC-ului şi pe cei care se aflau deja la primul etaj al clădirii şi aruncau 

pe ferestre documente şi hârtii rupte. În jur era atât de aglomerat, încât nici 

măcar un ac nu îl puteai arunca. Şi, totuşi, în câteva clipe ne aflam chiar la 

intrarea în clădire. 

 

* 

 

Intrarea în clădirea Comitetului Central era o poartă mare şi veche turnată 

din fier forjat, aşa cum se purta pe vremurile bune. Câţiva bărbaţi tocmai 

încercau s-o blocheze cu o rangă lungă. Am intrat fără a întâmpina vreo 

rezistenţă. Uşa a fost închisă şi blocată imediat după ce am intrat noi. Fără să 

ne pese, am urcat cele câteva trepte de la intrare şi am pătruns în holul mare de 
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la parter. Peste tot erau oameni care strigau, alergau, rupeau, împingeau, 

intrând şi ieşind haotic pe uşile şi geamurile sparte ale camerelor imense ce se 

înşirau de-a lungul holului, într-o euforie sălbatică lesne de înţeles după atâţia 

ani înduraţi sub o dictatură absurdă. 

Prima mea reacţie a fost de groază; trăiam sentimentul că se uită mult prea 

repede faptul că avem de-a face cu un inamic dur şi instruit. Dacă ne 

mulţumeam cu producerea de pagube materiale şi ne băteam cu pumnii în 

piept de bucurie pentru o victorie mult prea măruntă şi încă fragilă, în loc să 

punem stăpânire pe situaţia pe care comuniştii tocmai o scăpaseră de sub 

control, puteam să pierdem acel moment unic pe care tocmai reuşisem să-l 

provocăm într-o minunată şi sublimă unire a eforturilor. Toată dăruirea 

noastră s-ar fi năruit dureros şi ar fi fost înecată în sânge dacă cei doi dictatori 

reuşeau să se dezmeticească. Am urcat rapid scara largă de marmură, până la 

etajul întâi. Priveam încordat în toate direcţiile, aşteptându-mă ca în orice clipă 

să apară de undeva trupele de şoc ale Securităţii şi să înceapă masacrul. Nu îmi 

venea mie să cred că Ceauşescu a fost părăsit de tot şi de toţi. În jurul meu 

mişunau într-o fugă haotică tot felul de oameni, tineri şi bătrâni, bărbaţi şi 

femei, chiar şi copii, împrăştiind documente, afişe, fotografii. Unii cărau în 

braţe chiar şi obiecte mai valoroase găsite prin încăperi, cu care se grăbeau să 

părăsească rapid clădirea. 

Peste tot, uşile erau larg deschise, îmbiindu-i parcă pe cei pătrunşi în clădire 

să intre oriunde ar dori. Chiar în faţa scării se afla o uşă masivă pe care se 

circula foarte intens. Am pătruns într-un fel de anticameră, unde se afla un 

glasvand care trăda în spatele său un mic birou. La extremităţile acestei 

anticamere, două uşi duble, masive, amândouă larg deschise, oferind acelaşi 

tablou neliniştitor, care, de altfel, era prezent pretutindeni. Ghiceam că undeva, 

pe acolo, trebuie să fie balconul clădirii. Am intrat, la stânga, pe un hol de unde, 

într-adevăr, am zărit balconul. În partea stângă am zărit o altă uşă, pe care nu 

am băgat-o în acel moment în seamă. Mai mult împins de la spate de cei care 
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veneau în urma mea, am intrat pe balconul cel mare. Este impropriu însă să-i 

spun balcon, deoarece avea mărimea unei terase impunătoare. Am rămas, 

pentru o clipă, ca o stană de piatră la vederea Pieţei Palatului şi a 

împrejurimilor. Priveam înmărmurit acea masă vie formată de miile de oameni 

ce ocupau fiecare locuşor liber existent, oferind în felul acesta un tablou de o 

măreţie imposibil de redat în cuvintelor. Iar acel vulcan uman care se întindea 

cât vedeai cu ochii aştepta plin de speranţă ca aici, acum, să se producă marea 

schimbare! 

Am început să strig tare: „Să vină organizatorii de coloane muncitoreşti şi să 

se formeze o listă cu numele acestora!“. Mă gândeam că trebuie să luăm rapid 

decizii şi să nu lăsăm ca aceştia să se împrăştie prea repede, să ne pierdem urma 

înainte de a pune stăpânire pe situaţie, care dădea semne că se deteriorează. 

Insistam să fie înscrişi pe listă numai cei care se implicaseră organizatoric şi 

constructiv în evenimente şi puteau fi deci recunoscuţi şi acceptaţi să-i 

reprezinte pe oamenii pe care aceştia îi organizaseră şi-i îndrumaseră. Cineva a 

scos un pix, a cules apoi de pe jos o bucată de hârtie dintre multele împrăştiate 

ca un covor de mulţimea ce roia prin clădire, scriind rând pe rând numele celor 

care spuneau că participaseră activ la aceste demonstraţii. Nu-l cunoşteam pe 

niciunul dintre ei, aşa cum niciunul dintre ei nu mă cunoştea pe mine. Nimeni 

nu ne întreba în acel moment dacă avem sau nu dreptul să facem acest lucru şi 

nici noi nu aveam pretenţia că suntem cei mai îndreptăţiţi să ne oferim să 

reprezentăm oamenii de afară mai mult decât aceştia ar fi fost de acord. Dar 

conştiinţa îmi dicta – şi nu greşeam deloc – faptul că nu avem dreptul să lăsăm 

momentul prielnic să ne scape printre degete, că trebuie să facem totuşi ceva 

pentru a consolida fragila victorie de până atunci şi a preîntâmpina o eventuală 

tragedie. 

Între timp, câteva persoane se chinuiau să monteze pe balcon cabluri pentru 

un microfon. Nu reuşeam să văd de unde veneau acestea. Cineva m-a bătut pe 

umăr. M-am întors, aşteptându-mă să văd vreun cunoscut, dar nu era aşa. 
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Deoarece eu avusesem iniţiativa înfiinţării acelei liste cu numele 

reprezentanţilor mulţimii, poate şi din cauză că mulţi dintre cei prezenţi acolo 

făcuseră parte din Coloana Libertăţii, mi se atrăgea atenţia că pe balcon se afla 

şi Corneliu Mănescu. Mi se arăta, undeva lângă mine, înghesuindu-se către 

marginea balconului, o persoană măruntă. Mi-am dat seama imediat că nu 

poate fi Corneliu Mănescu, deoarece îmi aminteam figura acestuia din perioada 

în care fusese secretar general al Naţiunilor Unite. M-am îndreptat totuşi către 

el, întrebându-l care-i este numele; am rămas surprins aflând că, de fapt, îl 

aveam printre noi chiar pe primul-ministru în persoană, adică pe Constantin 

Dăscălescu. L-am reţinut imediat, explicându-i pe scurt ce vrem noi să facem şi 

ce anume ceream de la el. Spre surpriza noastră, nu a opus niciun fel de 

rezistenţă. A acceptat să colaboreze imediat, ba chiar a propus să ne conducă la 

un loc unde se putea organiza în condiţii optime un eventual guvern provizoriu, 

sală dotată şi cu echipamente de transmisiuni directe de televiziune, precum şi 

cu personal calificat prezent permanent acolo. Toţi cei înscrişi pe listă, plus alţii 

care doreau să ni se alăture, ne-am îndreptat în direcţia către care ne conducea 

Constantin Dăscălescu. După un drum destul de complicat, am pătruns într-o 

sală care folosea la şedinţele în plen ale Comitetului Central al PCR. Constantin 

Dăscălescu ne-a spus că aceasta era cea mai potrivită încăpere pentru scopurile 

noastre, dispunând de toate condiţiile necesare unui astfel de eveniment, 

inclusiv camere de televiziune ce puteau fi puse imediat în funcţiune de către 

specialiştii despre care ştia că se aflau în clădire în acest scop. Pentru început 

am propus un control riguros al împrejurimilor; puteam cădea oricând victime 

unei capcane meschine. În plus, era nevoie de a recunoaşte şi terenul în caz de 

pericol. Sala era destul de mare şi avea foarte multe uşi. Pe uşa din spatele sălii 

am ieşit împreună cu doi tineri, apoi am intrat într-un hol foarte mare, din care 

se forma o scară ce ducea spre o bucătărie. Deşi am fost foarte atent pe unde 

am umblat, traseul mi-a rămas destul de confuz în minte, deoarece nu am mai 

trecut a doua oară pe acolo. Reţin însă abundenţa de alimente, în special fructe 
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exotice, apoi cafea, produse ce apăreau la acea vreme în mod normal numai în 

magazinele speciale pe valută. Simţeam o scârbă profundă şi aveam un gust 

amar în gură, nu numai pentru că nu mai gustasem de mult o portocală, ci şi 

pentru că nu-mi puteam închipui o josnicie mai mare decât aceea de a ţine un 

popor flămând sub motivaţia meschină că asemenea produse nu pot fi 

importate din cauza lipsei de lichidităţi, în timp ce aşa-zişii reprezentanţi ai 

poporului se lăfăiau fără ruşine în abundenţa unor produse prohibite pentru 

populaţia ţării. Îmi revenise în minte momentul în care, la una din numeroasele 

sale cuvântări, Ceauşescu voise să pară spiritual şi spusese că, în general, noi, 

românii, mâncăm cam mult, am făcut burţile mari, ceea ce nu este sănătos...  

M-am întors în sala în care ne aşteptau ceilalţi. Între timp, acolo s-a iscat o 

mică discuţie. Toţi cei care intraseră în sală îşi doreau să ocupe unul dintre 

scaunele instalate pe podiumul din faţă, unde stătea probabil prezidiul în 

perioadele şedinţelor din Comitetul Central. Un domn cu barbă, care susţinea 

că este sculptor, ţinea morţiş să fie ales... primarul Capitalei! Am căutat 

împreună cu un alt tânăr să mai liniştim spiritele şi, pentru a oferi un exemplu 

bun, am luat loc pe unul dintre scaunele pliante din sală. N-au fost prea mulţi 

cei care ne-au urmat gestul, dar situaţia s-a mai calmat. După ce am reuşit să 

stăm mai liniştiţi şi să ne putem vedea în timp ce discutam, am trecut la 

acţiunea propriu-zisă. Dar chiar atunci a apărut, de după o draperie ce 

ascundea o uşă laterală aflată pe scenă, un domn bine îmbrăcat, cu un palton 

din lână de culoare neagră, cu cravată la gât şi o frumoasă pălărie pe cap, de 

genul celor purtate mai degrabă prin anii ’30. Acest domn avea în jur de 

patruzeci de ani. A intervenit în discuţiile noastre, rugându-ne să-l primim şi pe 

dumnealui, deoarece este judecător de meserie şi ne-ar putea fi de folos în 

domeniul judiciar. Spunea că îl cheamă Boabă Mircea. Cineva i-a propus să ia 

loc, adresându-se cu „domnule procuror“. Nu ştiu dacă cel care l-a numit aşa a 

făcut acest gest din obişnuinţă sau accidental, dar faptul, nesemnificativ în sine, 

a stârnit o reacţie explicativă foarte puternică din partea celui nou intrat. Dorea 
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nu numai să ne explice că nu este procuror, ci şi că este o foarte mare diferenţă 

între munca unui procuror şi cea de judecător şi, mai ales, în ce anume constă 

acea diferenţă. Explicaţiile lui ne-au făcut să-l privim cu neîncredere. L-am 

stopat brusc din lungu-i discurs – nu aveam timp de pierdut. Sculptorul, adică 

„primarul“, a început să explice că a venit timpul să recâştigăm dreptul de a 

redeveni „domni“, demnitate pe care am aşteptat-o atâta amar de vreme. La 

semnele noastre de nerăbdare a început să întocmească lista. Am început să ne 

rostim numele şi profesia. Cineva a motivat nevoia de a se forma un guvern 

provizoriu, că acesta trebuie să existe, pentru ca ţara să nu fie cuprinsă de haos, 

precum şi pentru a se preîntâmpina o eventuală ripostă din partea comuniştilor 

sovietici, de genul celor de la Praga şi Budapesta. Prezenţa primului-ministru 

încă în funcţie printre noi avea rolul de a legaliza şi legitima existenţa noului 

Guvern, precum şi de a-i preda ştafeta, pentru ca mai apoi să-şi prezinte 

demisia. A fost propusă şi acceptată ideea formării unui Guvern Provizoriu din 

grupe de reprezentanţi de câte cinci persoane din pături sociale diferite – 

muncitori, intelectuali, studenţi, oameni de artă, militari, precum şi opozanţi 

cunoscuţi ai comunismului. Îmi amintesc sigur de faptul că fuseseră rostite şi 

acceptate, printre alte propuneri, trei nume: Ion Iliescu, Ana Blandiana şi 

Doina Cornea. 

 

* 

 

Totul mergea bine, mai rapid decât ne-am fi putut închipui în realitate – de 

fapt, mai trebuiau doar câteva nume care să completeze lista pe care o 

întocmisem: cinci reprezentanţi din partea Armatei. Aceştia din urmă formau, 

totodată, un Comandament Militar Provizoriu. Dar, chiar în momentul în care 

noi credeam că am reuşit să stăpânim şi să stabilizăm situaţia, să terminăm 

definitiv cu comunismul din România, au intrat în sală, făcând gălăgie, câţiva 

civili, dintre care unii înarmaţi. Erau conduşi de un cetăţean solid, îmbrăcat 



 17

într-o jachetă de tip militar. Intrase ţinându-l de braţ pe un alt civil ce-mi părea 

cunoscut. Cel care mi părea cunoscut s-a recomandat rapid drept „Ilie 

Verdeţ“!. Ne-a spus senin că auzise – de unde? – de faptul că noi formăm acolo 

un guvern nou, iar el a venit să-şi ofere serviciile pentru a ne ajuta. L-am luat la 

întrebări pe tipul cel solid care-l ţinea pe Verdeţ de braţ. Deşi luat prin 

surprindere, însoţitorul lui Verdeţ a avut totuşi o reacţie normală, susţinând că 

se numeşte Babone Nicolae şi că este maistru la întreprinderea 

„Combustibilul“. Pentru aducere aminte, mi-am notat numele în agenda mea 

telefonică, nu de altceva, totuşi nu-mi inspirau prea multă încredere civilii 

înarmaţi care-i însoţiseră. Aceştia însă nu s-au implicat în discuţii, rămânând 

deoparte, indiferenţi la cele ce se întâmplau. În schimb, cei doi, pe care i-am 

invitat să participe doar ca observatori, nu numai că nu se mulţumeau cu un 

astfel de statut, dar veneau şi cu o serie de propuneri inacceptabile, între care 

una era de-a dreptul o măgărie fără seamăn: Verdeţ dorea să fie nici mai mult, 

nici mai puţin decât şeful noului Guvern provizoriu care urma să ia fiinţă, 

numele său fiind – cel puţin aşa credea el – o garanţie suficientă a succesului! 

Aproape că se repezise la gâtul lui Constantin Dăscălescu, înjurându-l şi 

acuzându-l de toate cele întâmplate în România de la începuturile fumurii ale 

comunismului şi până atunci. Probabil că se aştepta la o reacţie pozitivă din 

partea noastră, dar abia a scăpat nebătut de unul dintre studenţii care se 

aşezaseră lângă mine, pe care am căutat să-l liniştesc – oare am făcut bine? – 

pentru a nu încorda mai rău situaţia şi aşa destul de explozivă... 

Bazându-se prea mult pe eventuala noastră naivitate – Vai! Câtă dreptate 

avea…–, Ilie Verdeţ căuta să se infiltreze agresiv în rândurile noastre şi să 

salveze comunismul de la pierire, fapt pe care nici măcar nu a căutat să-l 

ascundă. Ba, mai mult, declarându-se comunist convins, el a pus condiţii pentru 

ca noi să „beneficiem“ de „ajutorul“ lui şi să putem să ne ducem până la capăt 

iniţiativa noastră. Iar Babone Nicolae îl susţinea cu frenezie, de parcă pe Verdeţ 

îl adusese Dumnezeu din ceruri să ne salveze ţara. În fine, Babone, Verdeţ şi cei 
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care-i însoţiseră până atunci au părăsit sala, nu înainte însă de a ne declara că 

nu sunt supăraţi de refuzul nostru şi că acceptă situaţia aşa cum urma s-o 

creăm noi, promiţând „solemn“ că, de fapt, chiar ei vor fi cei care, alături de 

noi, vor cere mulţimii să aibă răbdare pentru că în curând va fi comunicată 

lista cu componenţa noului Guvern provizoriu al României. 

Plecarea lor a coincis cu intrarea în sală a unui ofiţer superior de Armată. 

Acesta ne-a adus vestea că, în acel moment, dinspre Piteşti se îndreptau către 

Bucureşti trupe de blindate ale unei unităţi de Securitate cu misiunea de a 

interveni împotriva mulţimii. Ni se adresa nouă fiindcă i se spusese că noi 

formăm noul Guvern provizoriu şi pentru că nu putea găsi pe nimeni altcineva 

dintre cei care aveau atunci putere de decizie în Armată. Mai pomenea de 

faptul că în Sibiu se dădeau adevărate lupte pe străzi şi că trupele Securităţii 

masacrează populaţia. „Dar noi cu cine putem să stăm de vorba din cadrul 

Armatei sau al Securităţii pentru a transmite ordinul de retragere?“ – am 

întrebat. L-am acostat imediat pe Constantin Dăscălescu cu intenţia de a ne 

spune unde îi găsim pe cei de care aveam nevoie în acel moment. Dăscălescu a 

pomenit imediat numele generalului Vlad. Văzusem mai înainte un general pe 

balconul de la etajul unu, dar Dăscălescu susţinea că acela fusese generalul 

Voinea. „OK! Să-l căutăm deci pe generalul Vlad!“ Între timp, lista fiind 

definitivată, i-am rugat pe cei care se ocupaseră de completarea ei s-o facă în cel 

mai scurt timp cunoscută mulţimii. Eu, împreună cu alţi trei bărbaţi, conduşi 

de Dăscălescu – mai mult purtat pe sus –, urma să urcăm la etajul cinci, unde-şi 

avea generalul Vlad biroul. Până la urmă am plecat doar în formaţie de trei. 

Prima surpriză neplăcută a fost faptul că lifturile nu funcţionau: unul avea 

uşa ruptă, iar celălalt era blocat undeva între etaje. Am fost nevoiţi să fugim pe 

scări. Pentru noi, mişcarea nu era o greutate deosebită, dar pentru Constantin 

Dăscălescu era cât pe ce să însemne sfârşitul, căci pe la etajul patru a făcut un 

mic preinfarct. Mai cu pastiluţa, mai încurajat de la spate, Dăscălescu a reuşit 

să ajungă la etajul cinci. Aici ne-a indicat cu precizie uşa ce dădea către biroul 
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generalului Iulian Vlad. De după ea se auzeau clar zgomote, unele dintre ele 

indicând o activitate intensă în interior. Am bătut puternic în uşă, dar n-am 

primit niciun răspuns. Oricum, uşa era prea solidă pentru a o forţa. Prăbuşit pe 

marginea groasă a scării, galben ca ceara şi gâfâind puternic, Constantin 

Dăscălescu ne-a spus că mai exista şansa ca generalul Iulian Vlad să se afle la 

etajul şase, etaj care adăpostea Direcţia a V-a. Era pentru prima dată când 

auzeam de această denumire a respectivului departament al temutei Securităţi. 

L-am ajutat pe Dăscălescu să urce scara la etajul şase. Aici am pătruns 

într-un hol lung, pe care se aflau, de-o parte şi de alta, dispuse identic, mai 

multe uşi. Din spatele acestor uşi au ieşit imediat oameni îmbrăcaţi în civil. Ca o 

coincidenţă stranie, toţi purtau aceeaşi costumaţie. Toţi s-au postat rapid în 

faţa uşilor de unde tocmai ieşiseră. Am remarcat imediat şi faptul că toţi aveau 

alură sportivă, foarte solizi şi tunşi regulamentar, ca în armată. Probabil că 

pătrunderea noastră în holul etajului şase îi surprinsese, dar faptul că ne aflam 

în compania primului-ministru i-a liniştit. N-am observat niciun moment la 

aceştia intenţia de a interveni împotriva noastră, în orice caz nu prea mă 

simţeam în apele mele; mă ştiam fără apărare, la cheremul unor oameni ce 

păreau de departe foarte bine pregătiţi fizic. Totuşi, niciunul dintre noi nu a dat 

vreun semn de slăbiciune. Întrebaţi fiind pe cine căutam, am răspuns fără 

şovăire cine suntem, adică noua noastră calitate oficială, pe care Dăscălescu a 

confirmat-o, şi ce anume căutăm. Cineva s-a oferit să încerce să afle unde 

anume era în acele momente generalul Iulian Vlad şi a dispărut într-unul dintre 

birourile de pe etaj. Între timp, de pe o altă uşă, a ieşit un câine mare, pe care 

cu destulă dificultate îl ţinea cineva în lesă. Celălalt tânăr care venise cu noi a 

întrebat dacă nu cumva era câinele lui Ceauşescu. „Ba da, este chiar Corbu!“ – 

a venit răspunsul. Am observat cum „Corbu“ dădea să fugă către partea opusă 

a holului faţă de direcţia pe unde intrasem noi. Civilul care-l ţinea făcea 

eforturi vizibile să-i reziste. 
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Între timp, cel plecat să-l caute pe generalul Vlad s-a întors. Susţinea că 

generalul, dacă nu se afla în biroul său de la etajul cinci, atunci trebuie să-l 

căutăm la primul etaj. Am coborât aşadar din nou la etajul cinci, unde am 

încercat să obţinem răspuns bătând puternic şi insistent în uşă, ba chiar 

încercând să pătrundem cu forţa în birou. Ne-am dat seama că n-aveam nicio 

şansă, acest birou fiind straşnic păzit de o uşă dublu placată cu tablă groasă din 

oţel. Văzând că stăm neputincioşi în faţa uşii, am hotărât să încercăm să-l 

căutam pe generalul Vlad la etajul întâi. Cred că timpul scurs între plecarea 

cuplului format din comuniştii Verdeţ şi Babone, escortaţi probabil permanent 

de oameni înarmaţi – mi-am pus întrebarea de unde aveau totuşi aceştia arme 

în acel moment, când nimeni nu mai opunea rezistenţă – şi reîntoarcerea 

noastră la etajul întâi, unde făcusem prima mare realizare, anume lista 

preliminară a celor ce urmau să alcătuiască guvernul provizoriu, care între 

timp ar fi trebuit să devină o realitate prin comunicarea componenţei lui de la 

balconul aflat lângă cabinetul nr. 1 – pe atunci nici măcar nu ştiam că în biroul 

de acolo se afla acel faimos cabinet – nu depăşise mai mult de o jumătate de oră. 

Perioada este calculată aproximativ, deoarece în acel moment nu realizam 

importanţa estimării cât mai exacte a timpului în raport cu evenimentele 

deosebite la care tocmai ne aduceam aportul şi la care eram mai mult decât un 

simplu martor, fiind deja implicat direct în cursul evenimentelor. 

O altă mare „surpriză“ neplăcută o reprezenta faptul că „escorta“ înarmată 

a cuplului Verdeţ – Babone păzea cu străşnicie uşa care dădea spre cabinetul 

nr. 1, unde acum se forma aşa-zisul guvern Verdeţ, ulterior denumit şi 

„guvernul Dide“, după numele celui care a trădat Guvernul provizoriu pentru 

o eventuală poziţie mai sigură în caz că roata evenimentelor s-ar fi întors în 

defavoarea noastră. Trădarea lui Dide a permis anumitor forţe să se reculeagă 

şi să recâştige din timpul pierdut pentru a contracara acţiunile noastre, care de 

altfel nu erau coordonate de niciun fel şi chiar erau haotice. Verdeţ şi Babone îi 

deturnaseră din drum pe delegaţii ce primiseră misiunea de a se adresa 
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mulţimii pentru a-i comunica noua componenţă a Guvernului provizoriu 

realizat de noi, şi-i convinseseră să intre în cabinetul nr. 1 pentru a reforma 

acest guvern împreună cu comuniştii. Era ori o încercare reuşită a comuniştilor 

de a reveni la putere ori de a câştiga timp într-un scop pe care nu-l puteam încă 

bănui. Cei care păzeau uşa aveau ordin să nu ne permită intrarea în cabinetul 

nr. 1 şi să facă uz de arme în acest sens. Dar în acel moment nu-mi prea păsa 

mie de ordinele lor şi nici nu mă interesa prea mult cum de a fost posibil ca 

aceiaşi comunişti înrăiţi de altădată să găsească în acel moment, în acel loc şi 

sub acea puternică presiune populară încă sprijin şi să reuşească răsturnarea 

rapidă a încercărilor noastre de a-i înlătura definitiv de la putere; mi se părea 

mult mai importantă viaţa zecilor de mii de oameni ce se aflau în jurul clădirii 

Comitetului Central şi pe străzile Capitalei. Aşa se face că am folosit cu tupeu 

toată autoritatea de care am putut să dau dovadă şi am reuşit să-i conving pe 

cei de la uşă că trebuie să-l scoată urgent pe generalul Vlad din încăpere, altfel 

vom chema mulţimea să intre peste ei cu forţa, că doar cu noi veniseră acolo. 

„Gardienii“ au înţeles rapid cum stătea situaţia, au intrat în cabinetul nr. 1 şi, 

în scurt timp, au ieşit de acolo generalul Iulian Vlad şi generalul Voinea. Acesta 

din urma era îmbrăcat militar. Erau însoţiţi de încă trei persoane care păreau a 

fi înzestrate cu putere de decizie din cadrul Securităţii, precum şi de câţiva 

tineri. Le-am expus foarte pe scurt situaţia şi ce anume doream de la dânşii, 

subliniind că, de fapt, noi încă reprezentam în acel moment interesele maselor 

de oameni. Le-am mai spus că, oricum, „guvernul Verdeţ“ nu avea nicio şansă 

de a fi acceptat de populaţie. 

Fără să comenteze nimic şi fără să opună vreo rezistenţă, generalul Vlad ne-a 

vorbit despre existenţa unei camere aflată undeva la etajul doi. Acolo se afla un 

telefon ce făcea legătura directă cu o centrală permanentă a Securităţii. Ne-am 

îndreptat împreună către acel loc al clădirii, după care am trecut printr-o sală 

dotată cu o masă uriaşă în jurul căreia se aflau numeroase scaune, pe care 

puteau eventual să ia loc mai bine de o sută de persoane. Am intrat într-un fel 



 22

de cămară dublă, unde erau depozitate diferite tablouri reprezentându-i pe cei 

doi dictatori şi familia lor, precum şi câteva candelabre de o frumuseţe rară, 

probabil unicate. Într-adevăr, în partea cealaltă a încăperii se aflau două 

telefoane colorate, de la care generalul Vlad a cerut imediat legătura cu 

Piteştiul, unde a vorbit cu şeful trupelor de Securitate. A cerut mai întâi o 

confirmare a informaţiei, după care a contramandat acţiunea, primind 

asigurări că trupele vor fi rechemate în unităţi. Legătura cu Sibiul a însemnat 

pentru noi toţi o mare surpriză: nu numai că cei care se aflau în acel moment în 

comandamentul Securităţii din Sibiu n-au vrut să confirme cum evoluau acolo 

evenimentele, dar au refuzat să mai discute cu generalul Vlad şi au întrerupt 

convorbirea. Enervat, generalul Vlad a mai încercat o dată să obţină legătura 

cu Sibiul, dar legătura a fost refuzată. 

Am cerut măsuri urgente pentru crearea unui Comandament Militar Unic, 

care să fie rapid făcut cunoscut şi să pună imediat stăpânire pe situaţie. Ca 

prim pas ce trebuia făcut, am propus să fie protejate Televiziunea şi Radioul, 

Metroul, Palatul Telefoanelor şi obiectivele civile de importanţă vitală. 

Generalul Vlad a făcut imediat legătura cu directorul Metroului, pe care l-a 

întrebat dacă dispune de armele necesare pentru a face faţă în caz că staţiile de 

Metrou ar deveni ţintele unor atacuri. Din câte înţelegeam – trăgeam de fapt cu 

urechea, fiind foarte aproape de receptorul de la care se vorbea –, cei de la 

Metrou nu dispuneau decât de câteva puşti vechi, cu care se făceau 

antrenamente la „Gărzile Patriotice“ şi de lopeţi, dar considerau că este destul 

pentru a face faţă situaţiei de moment, până când Armata va trimite întăriri. 

Apoi, generalul Vlad a vorbit la Televiziune, ordonând ca civilii care vor intra 

în Televiziune să nu fie respinşi sau atacaţi, iar dacă totuşi vor fi atacaţi de 

oameni înarmaţi rămaşi fideli familiei Ceauşescu, aceştia din urmă să fie 

respinşi. Cei de la Televiziune au răspuns că nu aveau forţe suficiente pentru a 

se respinge un atac armat. După ce această ultimă convorbire telefonică s-a 

terminat am repus problema creării unui Comandament Militar care să fie unic 
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pentru toată Armata din România şi care să subordoneze şi trupele de 

Securitate. Generalii Vlad şi Voinea au făcut câteva propuneri. Necunoscând pe 

nimeni dintre cei nominalizaţi, nu puteam şti dacă respectivii erau cei mai 

nimeriţi pentru a ocupa o asemenea funcţie, reţin însă că printre cei propuşi au 

fost generalii Stănculescu, Guşe, Moldoveanu şi Voinea. Nu ştiu pe ce criterii 

fuseseră aceştia propuşi, dar eu subliniam că doresc ca ei să nu fie rusofili, de 

teama ca nu cumva generalii să se folosească de moment şi să ne tragă clapa. Pe 

când făcea propunerile, generalul Vlad îşi folosea degetele de la o mână, 

trăgându-le pe rând cu cealaltă mână, probabil pentru a nu-şi pierde şirul 

gândurilor. Gesturile mi s-au întipărit fără voia mea în memorie, deoarece eu 

fusesem învăţat de mic să mă abţin să gesticulez inutil ori să dau naştere la 

interpretări ale unor gesturi, fiind astfel nevoit să caut să mă fac înţeles numai 

din cuvinte. Toate acestea se întâmplau pe fondul huiduielilor şi fluierăturilor 

manifestanţilor din Piaţa Palatului, care „întâmpinau“ cum se cuvine aşa-zisul 

„Guvern Verdeţ“, guvern ce-şi făcuse apariţia de tristă amintire la balconul 

clădirii Comitetului Central. Simţeam cum creşte inima în mine auzind reacţia 

oamenilor din Piaţă la apariţia comuniştilor din balcon. În momentele acelea 

chiar credeam din tot sufletul că, de-acum, nimic nu ne mai poate opri din 

galopul nostru către acel viitor lipsit de dictatorii comunişti şi dinastiile lor 

nesfârşite. 

 

* 

Acum, că lovitura comuniştilor eşuase în mod lamentabil – desigur, naivitate 

din partea mea să gândesc aşa ceva –, simţeam că putem să repunem 

într-adevăr mâna pe situaţie. Am continuat să discut ce avem de făcut de acum 

încolo împreună cu cei doi băieţi care mai rămăseseră cu mine din micul grup 

format în jurul generalul Vlad. Între timp, Constantin Dăscălescu şi generalii 

Vlad şi Voinea, împreună cu doi necunoscuţi, îşi luau în serios problemele pe 

care ei trebuiau să le rezolve. Unul dintre băieţi a plecat să refacă contactul cu 
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ceilalţi membri ai guvernului nostru şi să încerce să-l facă totuşi cunoscut 

maselor de oameni din Piaţă; în acest răstimp, eu, împreună cu alt băiat, am 

hotărât să cer celor din clădire să înceteze cât mai rapid jaful şi distrugerile ce 

se produceau încă din plin în jurul nostru. Se părea că eram într-o zi plină de 

şansă şi inspiraţie: chiar în momentul în care am ieşit spre scări, am observat 

un puşti care mergea de parcă avea piciorul în ghips. L-am oprit şi l-am 

percheziţionat. Spre marea mea surpriză, într-unul din cracii pantalonilor săi 

avea o sabie mare bătută în pietre scumpe şi diamante. I-am explicat că nu fura 

de la Ceauşescu, ci păgubea trezoreria statului. Sabia fusese scoasă dintr-o cutie 

foarte mare aflată într-una din camerele prin care trecuse puştiul. Am pus la 

loc sabia şi am evacuat camera, apoi holul. I-am rugat pe toţi cei din jur care 

păreau mai serioşi şi înţelegători să ia parte activ la activitatea de „curăţire“ şi 

să nu mai permită jaful şi distrugerile ce se derulau în acel moment în clădire. 

Apoi am plecat către balconul de la etajul unu intenţionând să aflu ce se mai 

întâmplase. 

În balcon m-am reîntâlnit cu acelaşi haos instalat încă dinainte de venirea 

noastră. M-a frapat chiar de la intrarea în anticameră prezenţa a doi preoţi, 

unul foarte bătrân, iar celalalt foarte tânăr, care şedeau extrem de calmi şi 

relaxaţi pe două scaune, chiar lângă intrare, la stânga uşii. Imaginea celor două 

feţe bisericeşti şi liniştea sufletească pe care aceştia o emanau contrasta în mod 

vădit cu tot ceea ce se petrecea în acel moment chiar lângă personajele în cauză. 

Atât contrastul de vârstă, cât şi detaşarea lor faţă de tot ceea ce se întâmpla în 

jur mi-au înseninat brusc gândurile şi, deşi eu nu sunt de felul meu prea 

religios, situaţia m-a făcut să reflectez rapid la curajul pe care aceştia trebuiau 

să-l aibă, intrând într-un asemenea moment în casa Răului în sine. În momentul 

în care am intrat în mica anticameră dintre cele două cabinete, cineva tocmai 

reuşise să deschidă uşa biroului cu glasvand ce se afla direct în faţa uşii de 

acces. Printre primele lucruri găsite acolo se afla şi un teanc de reviste porno 

noi (aveau dată imprimată pe copertă). Am luat câteva din mâna celui care 
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tocmai le flutura victorios. Aşa am aflat cu ce anume se ocupau cei din preajma 

elitei comuniste. Am dat revistele celor doi preoţi, pentru a-i trezi puţin din 

meditaţie şi a-i readuce la realitate. Le-au primit râzând, înţelegători la gluma 

mea – gestul meu a fost urmat şi de câteva vorbe de duh care, oricum, nu erau 

răuvoitoare. 

Eram însă neliniştit. Nu reuşeam să-i regăsesc pe ceilalţi din grupul cu care 

formasem guvernul provizoriu. Până la urmă am căzut de acord cu tânărul cu 

care făcusem turul de forţă prin Comitetul Central să începem să căutăm prin 

birouri, poate găsim ceva interesant între documentele aflate pe acolo, asta ca 

să nu pierdem timpul de pomană. Am urcat la etajele doi şi trei şi am început să 

cotrobăim prin sertarele din birourile funcţionarilor. În afară de hârtii cu antet 

şi documentaţii fără valoare, nu am dat mult timp peste nimic. La un moment 

dat ne-am reîntâlnit pe un hol cu unul dintre cei care fuseseră cu noi în 

guvernul provizoriu; acesta m-a întrebat pe unde am umblat, pentru că între 

timp se înfiinţase un al treilea guvern, cu aportul lui Dumitru Mazilu şi al lui 

Ion Iliescu, „ăla care a fost coleg de şcoală cu Gorbaciov“. Cu această ocazie, 

grupul Dumitru Mazilu şi Ion Iliescu întocmiseră şi nişte legitimaţii, iar el 

încercase să fiu trecut pe acea listă, dar nu reuşise să-mi reţină numele – era 

prea complicat. Nu era însă prea târziu – grupul respectiv se mai afla în sala de 

la etajul doi. Ne-am îndreptat deci către etajul doi. Am intrat în aceeaşi sală 

mare prin care mai trecusem atunci când telefonase generalul Vlad. Cei mai 

mulţi din grup părăsiseră însă deja sala. Nu se mai aflau acolo nici Iliescu şi nici 

Mazilu. Cel care mă recunoscuse şi mă adusese în sala de la etajul doi era un 

om scund, purtând barbă. Semăna oarecum cu personajul îndrăgit de copii din 

filmele italiene cu Piedone. Din acest motiv, dar şi datorită faptului că o mare 

parte din timpul pe care l-am petrecut în interiorul clădirii Comitetului Central 

l-am petrecut împreună, răspunzând şi dorinţei sale de a nu-i pomeni niciodată 

numele adevărat, îi voi spune aici, aşa cum i-a plăcut să-şi spună şi singur, 

„Piedone“. 
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Piedone s-a îndreptat către capul mesei, unde stătea o tânără. Aceasta fusese 

cu totul întâmplător una dintre persoanele ce se aflaseră alături de mine în 

primele rânduri ale Coloanei Libertăţii. M-a recunoscut. Ea fusese desemnată 

un fel de secretară şi se ocupa în acel moment cu întocmirea listei componenţei 

noii structuri ce tocmai se formase. Dar tot ea avea şi o serie de cartonaşe cu 

ştampila CFSN, două sau trei la număr, lăsate de rezervă. A completat unul cu 

numele meu, nu înainte de a-mi atrage atenţia că trebuie să posed şi ceva acte 

de identitate asupra mea. Cum nu aveam asemenea acte, am promis că le voi 

aduce cu prima ocazie, poate chiar în seara respectivă. 

Odată rezolvată problema legitimaţiei, am reînceput „activitatea“ de căutare 

prin birouri, de data aceasta la etajul trei. Şi, conform dictonului „Cine căută, 

găseşte“, am avut de această dată noroc. Mai degrabă şansa surâsese colegului 

meu. M-a chemat arătându-mi o poză micuţă. M-a întrebat dacă nu cumva mai 

văzusem undeva persoana din fotografie… Am rămas înmărmurit: din poza pe 

care mi-o întinsese colegul meu îmi surâdea cinic… Babone, omul lui Verdeţ! 

Cum poza se afla într-un plic, am deşertat tot conţinutul pe birou şi am luat la 

control hârtie cu hârtie. Se aflau acolo mai multe legitimaţii pe nume diferite, 

precum şi mai multe poze. Dar, deşi trei dintre aceste legitimaţii purtau numele 

lui Babone, nu aveau încă pozele lipite. Acestea erau semnate şi ştampilate de 

trei instituţii diferite, probabil cele de unde proveneau acele legitimaţii. Una 

dintre legitimaţii era completată într-adevăr cu numele întreprinderii 

„Combustibilul“, unde Babone declarase că lucrează ca maistru. Dar la ce 

foloseau acele legitimaţii? Răspunsul l-am găsit tot în plic. O instrucţiune 

scrisă, semnată şi parafată, indica faptul că legitimaţiile urmau să fie distribuite 

unor ofiţeri, printre care şi colonel Nicolae Babone! Legitimaţia confirma deci 

că aveam de-a face cu un truc organizat în toată regula şi că, de fapt, comuniştii 

nu renunţă atât de uşor, chiar şi în condiţiile în care un întreg popor este 

revoltat împotriva lor. Am luat imediat dovezile găsite şi ne-am îndreptat către 

etajul unu, unde ar fi trebuit să se afle cineva din guvernul care reuşise să se 
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facă recunoscut. Pe drum l-am întâlnit din nou pe Piedone şi i-am arătat pozele 

şi legitimaţiile găsite, plus hârtia cea mai importantă, adică destinaţia acelor 

documente, care punea o parte dintre evenimente într-o altă lumină. „Dar ăsta 

face acum parte şi din guvernul Iliescu!“ a exclamat Piedone. L-am întrebat 

dacă este sigur, însă nu-şi amintea cu certitudine. Faptul că şi Piedone îl 

recunoscuse pe Babone în poză m-a încurajat. Cum militarii Regimentului de 

Gardă ocupaseră între timp poziţii strategice pe holuri, am hotărât să contactez 

pe cineva din cadrul Armatei, considerând că trebuie să fac cunoscut faptul că 

existau printre noi persoane infiltrate pentru a ne destabiliza. Pe culoarul 

etajului doi am întâlnit un ofiţer de armată; i-am povestit pe scurt ce 

descoperisem. Ofiţerul s-a oferit să-l conducă pe colegul meu, cel care găsise de 

fapt plicul, la un comandant aflat la parter. Au plecat pe scări împreună; a fost 

ultima dată când l-am văzut pe cel care mă însoţise în aproape toată perioada 

de până atunci în interiorul clădirii Comitetului Central. Cu toate că am 

încercat, nu l-am regăsit după Revoluţie. Şi nici măcar numele lui nu-l ştiu. 

Oare o mai trăi sau zace într-una gropile care adăpostesc trupurile ciuntite ale 

eroilor căzuţi la datorie?  

Am rămas cu Piedone, reflectând la rolul jucat de „maistrul“ Babone şi de 

Ilie Verdeţ pe toată perioada vidului de putere. Concluzia noastră era că o forţă 

necunoscută căuta cu orice preţ infiltrarea de oameni ai Securităţii sau ai altor 

servicii secrete în toate structurile noi care se creau sau urmau a fi create, 

urmărind să menţină sau să se preia controlul asupra situaţiei politice din ţară 

şi să reînvie într-un fel sau altul comunismul blestemat şi renegat de noi, ceea ce 

ne-ar fi reîntors la vremurile pe care tocmai le repudiaserăm, indiferent de 

forma pe care acest sistem ar fi îmbrăcat-o. Oare prezenţa permanentă a lui 

Iliescu în toate propunerile de guvernare de până atunci era semnul că 

„schimbarea“ de la noi urma să fie un experiment de tipul „Perestroika“? Că 

minţile noastre fuseseră din timp bine manipulate, cu informaţii venite pe cele 

mai diverse căi, pentru a ne dori singuri schimbări limitate prin alegerea de 
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lideri implementaţi cu multă răbdare în creierele noastre? Dar care era, de 

fapt, rolul Securităţii? Juca generalul Vlad un rol dublu sau, în realitate, exista 

în ţară o altă persoană în măsură să dea ordine peste capul său? L-am întrebat 

pe Piedone dacă ştia ce se întâmplase cu lista guvernului nostru; mi-a spus că 

nu ştie sigur, dar că o parte din cei ce formaseră guvernul nostru fuseseră 

incluşi şi în guvernul „Verdeţ“ şi apoi în cel al lui Iliescu. După părerea lui, lista 

se afla în acel moment la Ion Iliescu, fiindcă îi fusese înmânată o astfel de listă, 

dar nu ştia nimic sigur în acest sens. Cert era faptul că numele meu figura pe o 

listă ce cuprindea numele celor care preluaseră oficial puterea de la comunişti, 

astfel că, dacă ar fi urmat cumva represalii, eram cu siguranţă vizat. N-am mai 

avut prea mult timp la dispoziţie pentru a reflecta la toate acestea, deoarece, 

chiar de pe holul unde ne aflam, am auzit cu claritate o rafală de armă 

automată. S-a produs un moment de panică generală. Am înaintat cu grijă de-a 

lungul culoarului, trecând pe lângă biroul unde găsisem plicul cu legitimaţiile 

false ale lui Babone; acolo se afla un ofiţer tânăr, speriat, cu pistolul în mână, 

pregătit să se apere în eventualitatea unui atac. Am pornit împreună cu acesta 

către locul de unde se auziseră focurile de armă. Înaintam cu grijă, fără a face 

zgomot. Am făcut la stânga pe un alt hol şi am ajuns lângă o cameră ce avea 

acces către faţada clădirii, spre Sala Palatului şi a Consiliului de Stat; camera 

era plină de fum de pucioasă. De afară răzbăteau zgomotele făcute de lumea 

care fugea panicată şi se împrăştia pentru a se pune la adăpost. Holul făcea 

acolo un alt unghi de 90 de grade, prelungindu-se către o altă scară. La uşa ce 

dădea către această scară se afla un militar de pază. Deşi foarte aproape de 

locul de unde se trăsese şi având cu certitudine vizibilitate către uşa acelei 

încăperi, acesta „nu văzuse şi nu auzise nimic“… Cine nu aude, nu vede şi tace 

trăieşte o mie de ani în pace!… Am căutat în continuare, deşi bănuiam că o 

facem tardiv, prin camerele alăturate; nu se afla nimeni. Cel care trăsese se 

făcuse nevăzut. 

* 
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Ne-am reîntors în holul principal de la etajul doi; acesta se umpluse ochi cu 

oamenii care până atunci fuseseră în faţa clădirii şi se refugiaseră pentru a se 

adăposti în interior, deşi pericolul era mai mare aici. Mai întâi un soldat, apoi 

un civil au intrat târâş în sala cea mare aflată la acest etaj; de aici au încercat o 

ripostă la focurile de armă ce veneau de astă-dată din alte direcţii. Probabil că 

focurile de armă trase din interior fuseseră doar un semnal – cine ştie? După 

doar câteva minute, tânărul a ieşit rănit la gât; nu aveam nimic la îndemână 

pentru a-l ajuta. Mi-am amintit că alături de biroul unde găsisem plicul se afla, 

după ce treceam printr-o cameră mare unde era un televizor color (care putea 

fi cumpărat doar cu o programare de foarte lungă durată), o altă cameră, 

transformată în dormitor de către cei care lucrau înăuntru; pe un perete al 

acestei camere văzusem un dulăpior cu medicamente. M-am dus repede după 

acele medicamente; cineva care se pricepea oarecum la medicină s-a apucat să-i 

dea tânărului rănit primul ajutor. 

La un moment dat ne-am pus întrebarea dacă noi nu putem primi arme 

pentru a lupta alături de militari. Cum prin preajma noastră se aflau câţiva 

militari în termen şi câţiva ofiţeri, unul dintre militari a fost trimis să afle dacă 

aşa ceva era posibil. Încercam să aflu dacă exista vreun cabinet medical 

înfiinţat acolo în clădirea CC-ului, care ar fi putut să-l preia pe primul rănit din 

luptele care tocmai începuseră. Totodată mă frământa o problemă care devenea 

îngrijorătoare pentru noi: apa potabilă. De cum intrasem în clădire fusese 

lansat zvonul – oare de către cine? – cum că apa potabilă ar fi fost otrăvită. 

Cineva dintre noi, instalator de meserie – se găsise cineva să se priceapă şi să 

aibă acces la subsolurile ferecate ale clădirii –, întrerupsese instalaţiile de 

alimentare cu apă potabilă ale clădirii, inclusiv cea menajeră. Efectele imediate 

nu erau atât de perceptibile, dar nevoia apei de băut devenea acută. Am ajuns 

la parterul clădirii, coborând pe una din scările laterale. I-am recunoscut 

imediat în mulţimea de oameni, datorită legitimaţiilor cu ştampila CFSN, pe cei 

cu care trebuia să iau legătura. Un tânăr care avea un halat alb – totul părea a 



 30

fi gata aranjat pentru eventualitatea unor lupte sau a ocupării îndelungate a 

clădirii – a plecat să preia rănitul şi să-l ducă la un cabinetul medical 

improvizat deja. Tot cei de la parter mi-au spus de existenţa unui lot de apă 

minerală şi Pepsi-cola care sosise între timp. Se spunea că vor veni şi alimente. 

Am luat de la cel care împărţea preţioasele lichide o sticlă de Pepsi şi una de 

apă minerală cu gândul să le duc la etajul doi, unde nu ajunsese până în acel 

moment nimic. Doream să iau mai multe pentru sărmanii oameni, care aveau 

gâturile uscate după câteva ore de stat în afara clădirii şi de atâta strigat 

slogane împotriva comunismului, dar se părea că luasem cu mine absolut tot ce 

mai era disponibil în acel moment. Mi se promisese însă că se va ţine cont şi că 

la primul lot de lichide care va sosi, etajul doi nu va fi uitat. 

Liniştit în privinţa aprovizionării, am luat calea întoarsă către etajul doi al 

clădirii. Mergeam liniştit pe holurile parterului, când, privind trecător la cei ce 

mergeau întâmplător de câteva secunde în paralel cu mine, era să fac un şoc: în 

lumina slabă ce mijea pe acele holuri a calicie se formase o breşă provocată de 

deschiderea unei uşi, care mi-a dat posibilitatea să zăresc pentru o clipa mai bine 

ceea ce se afla în jurul meu. De câţiva paşi mergeam alături de… Ceauşescu! 

Cei care-l escortau au sesizat probabil tresărirea mea bruscă, pentru că m-au 

liniştit imediat spunându-mi că este vorba de Ilie Ceauşescu, unul dintre 

numeroşii fraţi ai dictatorului, dar care-i semăna leit acestuia. Din curiozitate, 

am rămas să observ ce se întâmplă. Cei ce-l aduseseră pe Ilie Ceauşescu – sau 

care susţineau că respectivul este fratele dictatorului – l-au introdus pe acesta 

într-un mic hol luminos unde zăream câteva trepte, apoi în dreapta o cameră cât 

să pot privi printr-o deschizătură de uşă. Nu au intrat cu toţii în subsol, ci numai 

unul dintre ei, după care au închis imediat uşa. Atunci am observat că nu era 

vorba de o uşă obişnuită, căci până atunci nu mă uitasem atent la alte amănunte 

din preajmă; uşa semăna leit cu una de cameră frigorifică, extrem de groasă şi 

având un sistem exterior de închidere format din nişte pârghii solide din 

platbandă metalică. Probabil că dacă aş fi ştiut, în acel moment, că acea 
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„cameră frigorifică“ în care fratele dictatorului fusese pus la „păstrat“ era de 

fapt intrarea principală spre faimoasele sisteme de tunele din subsolurile 

clădirii, puteam să aflu mult mai devreme care era locul pe unde se strecurau în 

secret teroriştii – acest ultim cuvânt nu-l trec în paranteză deoarece ei au existat 

totuşi... Acest loc se afla, de fapt, tot timpul sub control strict. Dar sub controlul 

cui? Căci tocmai din aceste subterane aveau să sosească mai târziu cei care au 

semănat printre noi, cu multă tenacitate, groaza şi panica şi au creat multe 

încurcături. Se naşte, deci, în mod firesc întrebarea: dacă noii guvernanţi şi 

Armata îşi asumaseră responsabilitatea pentru schimbările de structură şi 

pentru protejarea populaţiei ţării, preluând sub comanda lor toate trupele de 

Armată, Securitate şi Miliţie existente în România, având aşadar sub controlul 

lor direct şi strict toate obiectivele importante de pe teritoriul ţării, deci, mai 

ales, pe cele care prezentau un enorm interes strategic, cum era de pildă clădirea 

bastion a comuniştilor – CC-ul – împreună cu complicatul sistem de tunele aflat 

sub Piaţa Palatului, despre care ştiau toţi cei care aveau acces obişnuit în clădire 

– ce păcat că nu şi noi –…, dar cu atât mai mult comandanţii cu funcţii înalte 

din Securitate, Miliţie şi Armată, cum de a fost posibilă folosirea fără restricţii a 

acestor subterane pentru a produce panică şi victime în perioada luptelor grele 

care au urmat şi cine au fost, de fapt, cei care au folosit aceste căi de acces şi 

deplasare? Dar, mai ales, cine – şi de ce – a ordonat şi coordonat toate acţiunile 

care au provocat genocidul din acele zile şi nopţi fierbinţi de luptă? În acel 

moment nici măcar nu ştiam că, deşi exista un Comandament militar care, după 

ce fusese numit, şi funcţiona, mai apăruseră şi alte structuri militare ce aveau să 

producă ulterior o şi mai mare confuzie prin crearea unor situaţii-limită precum 

cererea de ajutor formulată către ruşi… Pe moment nu-mi puneam însă niciuna 

dintre aceste întrebări neliniştitoare. Oricum, drumul pe care pornisem era mai 

mult decât sigur şi nu avea decât un singur sens şi un singur ţel: cel al victoriei 

finale şi totale împotriva comunismului. Eram neliniştit, dar convins că, totuşi, 

lucrurile vor evolua spre bine şi luptele nu vor lua amploare. Nu puteam şti cât 
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de mult mă înşelam atunci; apreciam doar, relativ uşor, faptul că noi stăpâneam 

destul de bine situaţia crezând că toţi ne aflam de partea cea bună a baricadei. 

De fapt, nici nu ştiam cine sunt cei care au deschis focul asupra noastră şi dacă 

nu cumva cel care trăsese cu mitraliera din camera de la etajul doi nu dăduse 

cumva semnalul vreunei acţiuni. Clădirea Comitetului Central era însă un loc 

plin de surprize, nu dintre cele mai plăcute, aşa cum aveam să aflu pe măsură ce 

timpul şi evenimentele evoluau. 

* 

M-am întors deci la etajul doi, unde cele două sticle cu lichid nu au făcut 

altceva decât să sporească setea celor ce-şi găsiseră acolo adăpost. Militarii erau 

de această dată numai sub comanda unui sergent major, care m-a rugat să 

rămân prin preajmă, deoarece legitimaţia din pieptul meu îmi conferea o 

oarecare autoritate. Puteam ajuta – gândea el – la liniştirea spiritelor deja 

încinse şi puteam să coordonez activităţile la care era nevoie şi de aportul 

civililor. Un soldat, fugind pe scări, a început să strige: „Gaze!“. L-am întrebat 

ce fel de gaze sunt. Mi-a răspuns că a fost tăiată o conductă de gaze de la subsol. 

Nimeni nu mai avea voie să fumeze sau să umble cu focul. Unul dintre civilii care 

se aflau în acel moment pe hol s-a oferit să meargă să vadă despre ce este vorba, 

dar a fost refuzat pe motiv că este periculos, cei de la subsol fiind înarmaţi. 

Urma ca Armata să se ocupe de remediere. 

Curând a sosit un ofiţer care-i comanda pe militarii de la etajul doi, de pe 

holul principal. Intrând în discuţie cu el, mi-a împărtăşit neîncrederea în zvonul 

adus mai devreme de soldat, nu de altceva, dar cu câteva ore înainte mai fusese 

lansat un astfel de zvon. Nici el nu credea, dar reţinuse că a sosit o brigadă de la 

„geniu“ care trebuia să caute dinamita de sub clădire, întrucât se primise o 

informaţie că subsolul fusese minat. Cei care ascultau discuţia noastră pe hol au 

răspândit imediat zvonul despre dinamitarea clădirii. Spre norocul nostru, însă, 

începuse să se aducă apă minerală şi biscuiţi, iar mai apoi şuncă şi alte alimente; 
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zvonurile au fost pentru moment uitate. Câţiva tineri au început să distribuie 

necesarul celor ce simţeau nevoia de a-şi linişti cumva burţile. 

Trebuie să subliniez că printre cei intraţi, cel puţin la etajul doi al clădirii 

CC-ului, ponderea tinerilor, printre care se aflau o sumedenie de copii, era de 

departe dominantă. Se povesteau vieţi, întâmplări nefericite datorate în special 

autorităţilor comuniste sau organelor represive; în general, se conversa liniştit, 

cu toate că focurile nu încetaseră încă afară. Pentru mine, problema armei, care 

se putea obţine numai contra buletinului de identitate, era deocamdată lăsată în 

suspans, dar am făcut câteva remarci nu tocmai măgulitoare la adresa celor care 

împărţiseră arme unor copii; săracii, nici nu ştiau să le folosească. A trebuit să 

intervin energic pentru ca să preia altcineva armele acestora, făcând schimbul 

de buletine. Unul dintre copii era cât pe ce să facă o dandana mare cu pistolul 

mitralieră cu care fusese „dotat“ – de fapt, foarte puţini dintre cei care posedau 

arme ştiau şi cum trebuiau acestea folosite. 

Situaţia fiind relativ calmă, am dat o fugă la televizorul color din biroul cu 

actele. Urmăream din când în când ce se mai petrece, adăugând încă două noi 

notiţe la capitolul „surprize“! Prima, era prezenţa lui Babone la dreapta 

„tovarăşului“ nou convertit în „domn“ şi deţinătorul funcţiei supreme în CFSN, 

Ion Iliescu. Verdeţ mai lipsea de pe-acolo! Cea de-a doua surpriză a fost 

comunicatul TVR, prin care se cerea sprijin, în mod oficial, în numele 

CFSN-ului celor pe care nu-i „doream“ nici în visele cele mai negre să ne „sară 

în ajutor“ – se înţelege, de tip tovărăşesc! –, adică ruşilor, despre care ştiam cu 

toţii că de unde puneau piciorul – pardon!, bocancul – uitau să mai şi plece... 

Cea de-a doua palaşcă m-a făcut să înţeleg că situaţia nu este deloc roz-bombon 

şi că trebuie să deschid ochii bine pe unde calc şi la ce fac. Între timp, ofiţerul ce 

răspundea de militari, curios din fire, a dat o raită pe la subsolul clădirii – eu 

nici acum nu ştiu cum arată acest subsol – şi a constatat la faţa locului că acolo 

se află o mare centrală telefonică unde se lucra încă intens – vai de mămiţica 

noastră, cum de credeam noi că puteam scăpa fără a fi monitorizaţi? Alarma 
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fusese deci falsă. M-a întrebat cum arăta soldatul care adusese acea ştire. 

Prinde-l, dacă mai poţi! Dar, pentru că afară lucrurile se potoliseră, cel puţin 

temporar, s-a hotărât degajarea clădirii de populaţia civilă, Armata urmând să 

preia comanda totală asupra clădirii. Excepţie de la această hotărâre urma să fie 

făcută numai pentru cei care primiseră deja arme sau legitimaţii cu ştampila 

CFSN. Printre cei care se ocupau de degajarea clădirii se afla şi Piedone. Acesta 

mi-a spus să plec şi eu tot în acel moment pentru a-mi aduce actele de acasă, 

deoarece legitimaţiile vor fi schimbate probabil a doua zi şi vor fi cerute în mod 

sigur actele de identitate. Deşi nu-mi prea venea s-o fac, mi-am dat seama că, 

dacă lucrurile vor evolua în mod negativ, absenţa documentelor avea să-mi 

provoace neplăceri serioase. Am părăsit aşadar clădirea CC-ului pe una din 

ieşirile laterale, ieşire care dădea spre corpul B al clădirii. Afară începuse din 

nou să se tragă, pe undeva pe bulevard. M-am strecurat până la staţia de 

metrou, unde am văzut că se proceda la controlul oamenilor. Am fost lăsat să 

trec fără a fi controlat, graţie legitimaţiei din piept. Am ajuns repede acasă, am 

luat actele, mi-am pupat copiii şi soţia. Drumul de înapoiere către CC l-am 

parcurs rapid. De la metrou până acasă şi înapoi, am parcurs distanţa mai mult 

alergând – n-aveam de gând să pierd timpul. Niciun eveniment care să mă 

impresioneze sau să–mi atragă în mod special atenţia nu s-a produs, afară de 

bucuria evidentă de pe străzile cartierului, unde copiii încă se mai jucau, cu 

toate că ora era destul de înaintată. Niciun semn că populaţia ar cunoaşte ceea 

ce se întâmplase în centrul Capitalei. La reintrarea în clădire nu am avut 

probleme, graţie aceleiaşi legitimaţii prinse de reverul pardesiului. 

Clădirea se prezenta de această dată mult mai aerisită. Am urcat din nou la 

etajul doi, dar nu i-am regăsit decât pe militari; lângă aceştia se mai aflau doar 

câţiva dintre civilii care nu doriseră să părăsească clădirea. Se discutau multe. 

Am reţinut că fuseseră prinşi foarte mulţi civili care părăseau clădirea cu armele 

la ei. Dar puteau fi şi mulţi care o făcuseră şi nu fuseseră depistaţi. Oricum, 

plecarea grosului civililor lăsa Armatei posibilitate să se poată organiza mai 
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bine, fără a mai avea şi alte griji suplimentare. Aflam şi veşti bune, printre altele 

aceea că fusese refuzat ajutorul sovietic – Kremlinul confirmase că avea 

pregătite trupe de intervenţie şi aştepta solicitarea din partea Comandamentului 

Armatei, în capul căreia se afla în acel moment generalul Guşe. Rapiditatea cu 

care se desfăşurau evenimentele producea asupra noastră un sentiment de mare 

derută: mai întâi, izbucnirea atacurilor armate, fără vreun ţel precis, fără să se 

fi anunţat vreun ultimatum şi fără ca cineva să-şi asume responsabilitatea 

acţiunilor destabilizatoare şi scopul lor; apoi, informaţiile despre existenţa 

teroriştilor, despre sosirea unui portavion aflat deja în Marea Neagră, de unde – 

cică – decolaseră aproximativ treizeci de elicoptere pline cu terorişti – de unde 

aveau teroriştii atâtea elicoptere şi un portavion? – , dintre care câteva fuseseră 

doborâte la scurt timp de către avioane de luptă – ale cui? –, pentru ca mai apoi 

să aflăm că sunt paraşutaţi terorişti asupra CC-ului şi Televiziuni ş.a.m.d. Dar, 

indiferent cine ne-ar fi atacat, eram hotărâţi să murim cu ei în braţe, dar să 

schimbăm odată pentru totdeauna lucrurile; asta era clar şi de la sine înţeles. 

Dar ne întrebam: chiar să nu fi intervenit Aviaţia pentru a doborî acele 

elicoptere în cazul în care acestea ar fi existat? 

L-am întrebat pe ofiţer ce se poate întâmpla cu noi dacă teroriştii ne atacă şi 

vor folosi ceva... grenade de mână, a căror lipsă din dotarea militarilor o 

observasem imediat. „Murim ca şobolanii!“ – mi-a răspuns acesta, la fel de trist 

ca şi mulţi alţii, care nu mai înţelegeau nimic. Un amănunt, pe care în prima 

fază nu-l observasem, era faptul că mai toţi militarii în termen cantonaţi pentru 

a apăra obiectivul nu aveau pregătirea militară necesară, fiind ceea ce noi 

numeam „pifani“. Căutam să ne amăgim cu impresia că putem vedea deformat 

lucrurile, dacă nu avem acces la toate datele problemei. Poate că analizele pe 

care le tot făceam în frământările noastre erau superficiale şi noi căutam – sau, 

cel puţin, aşa credeam eu – să dăm răspunsuri mai mult sub influenţa 

frământărilor şi a marii dorinţe de a vedea cât mai rapid rezultatul final, cel 

dorit de noi, nemaiavând răbdarea de a aştepta o „răcire“a evenimentelor. 
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Căzusem în plasa unui complicat păienjeniş de date şi fapte ce ne bombardau 

fără control, informaţii ce apăreau şi se răspândeau rapid, dintre care cele mai 

multe creau serioase semne de întrebare. În timp ce eu eram ferm convins că o 

parte din evenimentele la care participaserăm şi cele care le-au urmat fuseseră 

minuţios pregătite şi că probabil nu vom mai scăpa vii de acolo decât dacă ne 

unim rândurile, alţii erau înclinaţi să creadă că Iliescu este persoana cea mai 

potrivită pentru preluarea puterii şi că nu avea de unde să ştie absolut tot ce se 

întâmplă, fiind doar o victimă a împrejurărilor. Mi se imputau un joc prea mare 

al imaginaţiei şi o interpretare prea exagerată a evenimentelor. Cine ştie, poate 

era adevărat. Cu toate acestea, toţi eram conştienţi că ceva nu este în regulă. Dar 

ce? 

La un moment dat s-a pomenit de Casa Republicii, „Plăcinta“, cum a 

botezat-o mai târziu cu mult umor scriitorul Mircea Dinescu, care reprezenta cu 

adevărat ceva periculos. Dacă Ceauşescu s-ar fi adăpostit în subsolurile acelei 

clădiri, unde avea un adăpost antiatomic, putea rezista câţiva ani buni fără a 

avea nevoie de vreun fel de aprovizionare. Toate acestea le aflasem cu mult timp 

înainte de la cineva care-mi povestise despre perioada în care fusese angajat să 

lucreze pe şantierul Casei Poporului. Tot atunci am aflat şi despre ritmicitatea 

unor „accidente“ pe care cei care lucrau la acel obiectiv le sufereau după ce 

terminau lucrările pe porţiunile unde erau repartizaţi cu mare stricteţe. 

Lucrurile puteau lua, aşadar, o turnură dramatică pentru noi. Impunătoarea 

clădire înghiţise în ultimii ani ai dictaturii ceauşiste toate materialele de bună 

calitate care mai erau disponibile în ţară; ele se materializaseră, chiar dacă 

interioarele nu erau finisate, într-o megalomană construcţie cu caracter militar 

nedeclarat. Avea linie de metrou subterană, poate şi tunele. Nimeni nu ştia sigur 

ce se ascunde sub această adevărată piramidă modernă, ce tocase, pe toată 

perioada construcţiei sale, o bună parte din veniturile naţionale. 

Ne întrebam dacă teroriştii erau de fapt trupele antiteroriste ale dictatorilor, 

rămase fidele acestuia. Dar dacă este aşa, oare câţi să mai fi rămas în jurul 
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acestora? Dar zvonurile cu maşinile de pe şosea? Deocamdată fuseseră arestaţi 

doi civili găsiţi cu arme, dar aceştia erau, după câte se pare, doar nişte muncitori 

care găsiseră câteva arme aruncate pe jos şi le luaseră cu ei. Nu fuseseră prinşi 

trăgând, dar la controlul efectuat de către civilii de afară, care începuseră să se 

bănuiască şi între ei, fuseseră depistaţi cu arme la ei. Şi totuşi, cine trăgea în 

noi? Oricum, eram încă departe de a înţelege ce – şi de ce – se întâmpla în 

culisele acestei lupte. 

Am plecat să-l caut pe „Piedone“, în speranţa că mă va ajuta să obţin o armă. 

Era un moment de acalmie. Am intrat în sala cea mare de la etajul doi. Înăuntru 

era întuneric – luminile de la toate camerele şi sălile care dădeau spre exterior 

erau stinse, pentru a se asigura camuflajul. Lumina ce pătrundea de afară era 

însă de ajuns ca să mă descurc. Câţiva tineri stăteau la taifas, trântiţi pe podea. 

Geamurile erau întredeschise. Printre ei se afla şi „Piedone“. I-am spus de ce îl 

caut, dar mi-a spus să stau liniştit – au mai încercat şi alţii să obţină arme, dar 

nu s-a mai putut. M-a sfătuit să stau cu ei. Unul dintre tinerii cu care discuta 

luase cămările cu lampadare şi tablouri „pe inventar“. Am surâs cu tâlc şi l-am 

întrebat cine – şi când – i-a predat acele „obiecte de inventar“, printre care 

zărisem o „capodoperă“ reprezentând familia dictatorului; mi-a răspuns că 

luase, cu ajutorul datelor de pe buletin, tot ceea ce se găsea în acel moment acolo 

în răspunderea sa directă de la o femeie între două vârste ce lucra în cadrul CC. 

Afară porniseră din nou luptele. I-am întrebat, nedumerit, pe cei prezenţi de ce 

stau atât de calmi şi nu se adăpostesc mai bine în cămările de alături, unde 

gloanţele puteau pătrunde mult mai greu. „Păi, tocmai asta e ciudăţenia! Tu nu 

vezi că, de fapt, nu intră niciun glonţ pe-aici?“. Eu însă credeam că din cauza 

întunericului nu se pot vedea încă gloanţele înfipte în pereţi. „Ia uită-te afară, ca 

să vezi şi tu!“ – m-a îndemnat Piedone, făcându-mi loc să mă apropii de 

fereastră. Afară se vedea totul foarte clar; de undeva, nu-mi dădeam seama de 

unde, se lumina cu reflectoare în toată regula către locurile de unde se trăgea. În 

faţa clădirii se afla o mulţime de oameni curajoşi, care refuzaseră să plece acasă, 



 38

rămânând fideli ideilor pentru care ne aflam acolo cu toţii. Strigau slogane, 

pentru a ne încuraja pe noi să luptăm. De undeva din Sala Mică a Palatului se 

trăgea vârtos în... zidul gros al clădirii, de unde raşpele deviau, unele ajungând 

în mijlocul oamenilor, rănindu-i pe unii dintre ei. Am privit un timp cum evolua 

această „luptă“, după care i-am întrebat pe cei de lângă mine de ce nu trag 

împotriva celor care atacau, pentru a-i descuraja. Mi s-a răspuns simplu: „Cu 

ce?“. 

Am fluierat a pagubă. Priveam afară cum se mişca acea masă de oameni, 

fugind ca un tot unitar, când la dreapta, când la stânga. Ba se apropiau, ba se 

îndepărtau. În partea din dreapta se vedeau tancurile şi transportoarele 

armatei. Un civil înarmat cu o mitralieră mare, cu stativ, stătea în flancul 

mulţimii, ripostând viguros la toate atacurile. De pe balconul de la etajul unu se 

auzeau îndemnuri repetate de a nu se mai trage. Era un frumos joc luminos, cele 

mai multe dintre gloanţele folosite fiind trasoare. Judecând însă după 

intensitatea focului cu care se răspundea de pe transportoarele aflate în dreapta 

CC-ului, mă gândeam că nici zidurile Sălii Palatului nu puteau supravieţui prea 

mult. Şi, totuşi, la fiecare câteva minute, un foc sau o rafală de mitralieră trasă 

de undeva de aiurea provoca o adevărată demonstraţie de forţă din partea celor 

postaţi cu arme în faţa clădirii.  

„Ce spui, coane?“– mă chestionă „Piedone“. Ce puteam să spun?! Era clar că 

atacatorii voiau să provoace cu bună ştiinţă consumarea muniţiei, cunoscând 

faptul că noi nu avem cum să ne aprovizionăm. „Da, de unde! La câtă armată 

avem, dotată cu TAB-uri, tancuri, AG-uri, aviaţie, trupe, depozite de muniţii, 

oare chiar să fie mai puţin dotată decât „teroriştii“ ăştia? Ăştia de afară au 

găurit cerul, de nu-l mai peticeşte nici Dumnezeu!“. „Mă duc să fac rost de 

muniţie“ – a spus unul dintre camarazi. „Măcar, dacă tot e să mor, să-mi vând 

scump pielea!“. „Bei, coane, o cafea?“ m-a întrebat „Piedone“. Am acceptat cu 

plăcere, deşi nu ştiam de unde-mi poate oferi aşa ceva. Am plecat în urma 

celorlalţi şi am intrat în cămara cu „minuni“. „Ce nebuni sunt ăştia, nici să te 
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pişi nu mai poţi!“ – s-a plâns unul dintre băieţi. „Dă-i şi tu drumul pe unde 

poţi!“– l-au îndemnat ceilalţi râzând. Omul cu pricina s-a ascuns după un panou 

şi a urinat. Când s-a întors, radia fericit: „Băi, i-am tras-o! O, fir-ar al… cu 

toată familia lui!“ Pe moment nu ştiam ce vrea să spună, dar când s-a făcut 

lumină am putut vedea într-o cutie de lângă perete un tablou pe care-l văzusem 

destul de des la televizor, în care dictatorul era imortalizat cu familia. Cutia 

devenise locul preferat de folosit, mai ales pentru urinare, de către băieţi. M-a 

pufnit râsul când am văzut la ce a ajuns să fie bun acum acel tablou. 

Să revin însă la momentul în care „Piedone“ prepara cafeaua. Găsise, nu ştiu 

pe unde, dar bănuiesc că tot în camera de unde luasem eu medicamentele şi care 

folosise probabil ca loc de dormit celor care rămâneau de planton peste noapte, 

un fel reşou confecţionat din piatră de construcţie – BCA. Dintr-o mică 

bucătărie ce se afla la acelaşi etaj luase o cană în care turnase apă minerală. 

Cum cafea se găsea din belşug în clădire, nu mai era decât o problema de timp 

ca ea să fiarbă. De altfel, în clădire se găseau din plin, că doar se apropia 

Crăciunul, şi băuturi alcoolice scumpe, în special whisky. Băuturile au fost 

aruncate în W.C. pentru a se preveni eventuala folosinţă necontrolată. Mă 

obişnuisem cu semiîntunericul acelui loc destul de repede. Când cafeaua a fost 

gata şi „Piedone“ a luat oala de pe reşou, camera s-a luminat brusc, de la lumina 

rezistenţei. Căni erau destule, dar fuseseră folosite. Vrând să fie o gazdă 

perfectă, „Piedone“ a ieşit pe uşa din partea opusă a cămării, pe care eu o 

sesizasem, dar nu avusesem curiozitatea să aflu unde dă; de la bucătărie a mai 

„rechiziţionat“ o cană curată pentru mine şi puţin zahăr. Am băut cafeaua cu o 

poftă atât de mare, încât m-am fript la limbă. Nu ştiu de ce, dar gura mi se usca 

foarte repede, făcându-mă să am aproape permanent o senzaţie acută de sete. 

Curând s-a întors victorios cel care plecase după muniţie. Avea destulă 

muniţie pentru şase încărcătoare. Am sugerat că ar trebui împărţite cu ceilalţi 

doi deţinători de arme, care se aflau în aceeaşi situaţie cu muniţia, lucru care nu 

i-a fost prea mult pe plac, dar nu s-a opus. În fond, eram toţi împreună acum, 
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trebuia să ne organizăm împreună şi să luptăm cot la cot. Fiindcă tot nu aveam 

altceva mai bun de făcut, am început, după ce am organizat un fel de schimburi 

la cele două uşi, să discutăm de-ale noastre. „Piedone“ avea o soră şi nu ştia dacă 

se mai află sau nu în clădire. Era îngrijorat din pricina ei. Povestea cum aceasta 

se dusese cu flori la militarii de pe tancuri şi cum băgase câteva în gura de foc a 

unei mitraliere, fără nicio reacţie negativă din partea soldaţilor. Gestul fusese de 

mare curaj, iar oamenii apreciaseră acest lucru. Eu am povestit despre familia 

mea, despre cele păţite de mine de-a lungul timpului. Un timp, fiecare dintre noi 

a avut câte ceva de povestit. Deşi afişam cu toţii un calm interior, rămâneam de 

fapt foarte încordaţi. Afară nu erau prea multe momente de respiro: de tras, 

trăgeau vârtos numai militarii care apărau clădirea; atacatorii făceau mai mult 

zgomot, dar totuşi nu se retrăgeau deloc, iar civilii rămaşi în afara clădirii 

înregistrau pierderi considerabile. Între atacuri, uneori chiar şi în timpul 

atacurilor, cineva de pe balconul etajului unu striga slogane, care erau apoi 

preluate de oamenii de afară şi strigate din suflet. Acestea erau momentele cele 

mai emoţionante, care aproape mă făceau să plâng. „Noi nu vă părăsim!“, „Nu 

plecăm acasă, morţii nu ne lasă!“ şi multe altele, toate strigate chiar sub tirul 

ucigător. Oare de cât timp aşteptam cu toţii, noi, românii, un asemenea moment, 

o totală descătuşare de frica inoculată şi cultivată de barbarii de comunişti? Ce 

putea fi mai minunat decât să vezi cu ochii tăi, să trăieşti, să participi din plin la 

acele momente de patriotism curat şi dăruire sufletească? Era ceva măreţ! 

Sublim! Nu m-am putut abţine şi am făcut o remarcă pe aceasta temă. Cu toţii 

eram de acord că aşa este şi eram pătrunşi de emoţie şi recunoştinţă până în 

adâncul sufletelor noastre pentru dăruirea celor de afară. S-au auzit bătăi în 

uşă. Brusc ne-am aruncat ca un tot unitar la pământ, iar cei care aveau arme 

le-au deblocat pentru apărare. De dincolo s-a auzit tare o voce: „Nu trageţi! 

Armata!“. S-a răspuns la parolă şi cineva a deschis încet uşa. A intrat un ofiţer 

însoţit de un sergent şi doi soldaţi. După ce ne-a salutat, ofiţerul ne-a spus că 

răspunde de acea parte a clădirii unde ne aflam şi că ne roagă să-i primim 
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printre noi pe doi dintre soldaţii săi, care ne vor ajuta la tot ce avem nevoie, mai 

ales că au arme şi muniţie. I-am primit bucuroşi pe cei doi noi membri ai 

„echipajului“ nostru; le-am oferit câte o cafea, care a fost primită cu plăcere. Cu 

această ocazie nu m-am putut abţine şi am deschis discuţia despre cererea de 

ajutor făcută sovieticilor. Răspunsul a fost cât se poate de concis: cererea nu a 

fost formulată de către Armată, ci de liderii civili care preluaseră puterea. De 

altfel, sovieticii nu interveniseră imediat, cerând mai întâi o confirmare din 

partea Comandamentului Armatei, confirmare care fusese însă refuzată. Numai 

că pe liderii CFSN îi cuprinsese brusc amnezia: nu mai ştiau acum cine făcuse 

către ruşi apelul la intervenţie... Înainte de a pleca, ofiţerul ne-a spus să-l căutăm 

pe el pentru orice problemă care se mai iveşte. Mai târziu, un soldat ne-a 

îndemnat să fim atenţi: se primise o informaţie cum că s-ar putea să fim atacaţi 

de terorişti paraşutaţi. Trebuia ca din acel moment să purtăm un semn distinctiv 

pentru a evita eventuala confuzie în timpul luptelor, aşa cum procedaseră cei de 

la etajul întâi. Am rupt deci husele de pe scaunele aflate în sala cea mare şi 

ne-am făcut banderole de culoare kaki-gălbuie, identice cu cele confecţionate cu 

un etaj mai jos. L-am mai reţinut un pic pe soldat la o cafea şi i-am pus întrebări 

suplimentare. Se părea că există deja câţiva arestaţi, prinşi în timp ce trăgeau cu 

armele, dar aceştia nu erau de origine străină. Cât despre paraşutarea de 

terorişti, nu se ştia decât că 19 elicoptere – cifra era comunicată tuturor – 

scăpaseră de barajul de foc al Armatei şi se îndreptau spre Bucureşti. Mai mult 

nu puteam scoate de la el, decât că situaţia stocului de muniţie este foarte 

proastă. 

Spre dimineaţă, focurile de armă s-au înteţit. Noi răspundeam numai cu câte 

un tir bine ţintit spre locurile de unde eram atacaţi. Distanţa era prea mare 

pentru a vedea altceva decât nişte mogâldeţe întunecate de tipul celor pe care le 

căram desenate pe carton în perioada pregătirii militare. Eram intrigaţi de 

faptul că nu existau încă victime de partea atacanţilor, pe care ploaia de gloanţe 

trase din sutele de guri de foc de toate calibrele trebuia să-i fi decimat de mult. 
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* 

Fix la orele 07,00, atacurile au încetat brusc. Părea că totul se făcea automat, 

atât de apăsătoare a devenit deodată liniştea. Ne întrebam cât o să dureze 

această pauză, aducându-ne aminte de vorbele din bătrâni, după care o linişte 

prea profundă anunţă furtuna. Pauza era însă binevenită pentru noi; simţeam 

de această dată şi eu, după atâta timp, nevoia să mă uşurez, aşa că am ieşit pe 

hol cu gândul de a merge la un WC. M-a descurajat însă ofiţerul care era pe hol, 

spunându-mi că nu mai este acolo loc nici să-ţi dai aere! Din cauza 

nefuncţionării apei menajere, care fusese închisă pe motiv că putea fi otrăvită, 

toata mizeria din WC-uri stătea depusă în straturi, care luau proporţii 

consistente. Simţeam că turbez şi că nu mă mai pot abţine prea mult, dar mi-a 

venit în minte figura cu tabloul, aşa că am procedat şi eu ca predecesorii mei şi 

mi-am liniştit vezica sub privirile constructive ale familiei dictatorului. Am 

izbucnit cu toţii în râs atunci când i-am întrebat pe ceilalţi ce-o să ne facem noi 

dacă se va umple camera de mirosuri şi agheasme aducătoare de duhori – căci 

noi acolo luptam, acolo mâncam, acolo trebuia să stăm până se terminau toate 

evenimentele. Şi cine ştie cât vor mai dura... 

Cum odată cu aprovizionarea pentru Armata sosiseră şi ţigări, cei care fumau 

au făcut o pauză mai lungă, ocazie tocmai bună pentru a trece la analizarea mai 

atentă a situaţiei. Piedone, maliţios şi teatral, m-a chemat lângă el: „Hai, coane, 

să vedem cum stăm, să vedem ce ştim şi ce vrem să ştim!“. Cum după 

încordarea lungă din noaptea precedentă mă cam luase durerea de spate, m-am 

lungit pe jos şi, cu ochii închişi, am început să enumăr: „Să începem cu 

distrugerea primului guvern pe care l-am format noi. Putea fi recunoscut ca 

fiind al revoluţionarilor deoarece nu cuprindea niciun nomenclaturist radical de 

tipul lui Verdeţ şi era compus din oameni pe care lumea de afară îi putea 

recunoaşte fizic – eu, de exemplu, fusesem unul dintre aceştia, îi condusesem 

către Piaţa Palatului. Mai erau şi alţii în aceeaşi situaţie. Apariţia lui Verdeţ şi a 

lui Babone a avut loc în momentul culminant al încercării noastre şi a avut ca 
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scop amânarea şi destabilizarea acestei încercări de a definitiva acţiunea din 

stradă, dacă nu cumva şi încercarea de deturnare a ideii de bază de la care 

porniserăm protestele, adică abolirea sistemului comunist. Verdeţ era însoţit de 

oameni înarmaţi; de unde dispunea Verdeţ de informaţii atât de sigure şi de 

oameni înarmaţi? Este clar că acum CFSN-ul se află sub controlul vechilor 

comunişti, dar acolo au pătruns şi oameni pe care nu-i cunoaştem, de care nu 

auzisem niciodată, sau oameni foarte cinstiţi care luptaseră împotriva 

comunismului. Cu timpul, cei cinstiţi vor fi susţinuţi mai puternic de oameni, aşa 

că nu-i mare pagubă că nu am ajuns noi în acest guvern. În schimb, după 

preluarea puterii de către acest ultim guvern, cel botezat CFSN, au izbucnit 

luptele. De obicei, cei care luptă pentru ceva – o cauză oarecare – îşi fac 

cunoscute pretenţiile pentru care luptă şi pun condiţii pentru a înceta acele 

lupte; numai că ăştia doar trag şi nu au niciun fel de pretenţii. Ciudat, nu? 

Informaţiile Armatei sunt total eronate, cel puţin cele transmise către 

Comandamentul Armatei aflat în interiorul clădirii CC, există alarme false, se 

cere ajutorul sovietic fără ca nimeni să mai ştie ceva oficial în acest sens, nu este 

destulă muniţie pentru menţinerea poziţiilor, dar aprovizionarea cu alimente şi 

apă potabilă a fost posibilă. Găsim o clădire plină de alimente aproape prohibite 

pe piaţa internă, valută, paşapoarte, valori materiale şi băuturi străine lăsate la 

discreţie; de ce? Suntem atacaţi de terorişti „periculoşi“, care nu dispun însă şi 

de armele teribile şi distrugătoare pe care le-am văzut prin filme, nici măcar de 

amărâtele de grenade cu care ne-ar fi făcut varză pe toţi de mult. „Măi, dacă 

unul dintre ei ar trage o rafală de pistol-mitralieră direct în mijlocul acestei 

mulţimii curajoase, ar face mare prăpăd!“. Iar de Ion Iliescu ce să mai vorbesc. 

„Am auzit de el de mai mulţi ani, că ajuta studenţii de la Teatru să 

supravieţuiască, dar şi că ar fi făcut şcoală la Moscova cu Gorbaciov. Ce, noi am 

făcut toate astea pentru o Perestroika? Şi, de fapt, cine naiba l-a adus în clădire, 

că ăsta n-a fost atunci când am intrat noi, iar în urma noastră uşile de la intrare 

au fost ferecate!!!“. „Stai, coane, nu te înfierbânta aşa că nu mai judecăm la 
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rece“ – m-a domolit Piedone. „Păi ce, tu vii aşa, apari din neant, nevăzut, 

necunoscut, şi vrei să ai tot atâtea posibilităţi cât ăsta care cloceşte de atâţia ani? 

Poţi să fii tu cinstit până şi la jegul de sub talpă, dar asta nu e joacă, coane… 

Mai bine să ne gândim serios ce facem de aici încolo. Bun, pentru noi e clar, 

treaba pute serios; dar nu-i bine să dai ortu’ popii de prost sau de cinstit. Ne 

organizăm, nu mai intră nimeni pe la noi decât cu parole. Conducem două 

schimburi cât timp vor dura luptele, pentru că tot nu avem arme. Crezi că 

putem face altceva mai bun? Vrei să plecăm? Asta mi se pare cea mai justă 

cale!“ „Este mult prea târziu; deja numele noastre se află pe listele dispărute sau 

pe cele noi ale CFSN. Oriunde ne-am duce, putem fi uşor depistaţi. Dacă tot e să 

mor, să nu mor ca prostu’. Iar dacă rămânem, de unde ştim noi că nu ni se va 

ivi, totuşi, ocazia să spunem ce avem de spus?“ „Poate că ai tu ceva de spus, 

coane, că eu n-am de gând să merg mai mult de-atât! Dar te voi ajuta dacă voi 

putea. Hai să mâncam ceva, că-mi bubuie capul de foame!“ 

Îmi mai stăteau pe limbă şi alte întrebări, dar m-am gândit că nu este cazul, să 

nu vorbesc ca o „cobe“ şi să-mi supăr camarazii. Aveam cu toţii nervii deja 

întinşi la maximum. Oricum, mâncatul ne-a făcut bine. Liniştea era aproape 

totală. Admiram dăruirea oamenilor care ne încurajau pe noi, cei din clădire, 

rămânând descoperiţi în faţa eventualelor atacuri de afară. Pe clădirea Sălii 

Palatului erau deja urcaţi militari; o rafală de mitraliera trasă în pripă de la 

etajul trei sau patru i-a făcut pe aceştia să se arunce pe burtă. A urmat un 

moment de panică printre ofiţeri, care căutau să-i liniştească pe cei care apăsau 

din nervozitate prea repede pe trăgaci. Părea că lucrurile evoluează spre bine. 

Chiar şi vremea de afară ţinea cu noi, dăruindu-ne un soare superb, pe un cer 

senin, şi o căldură plăcută, lucru care se întâmplă destul de rar iarna, într-un 

sfârşit de decembrie. 

Cineva a bătut la uşă şi ne-a anunţat că trebuie să schimbăm legitimaţiile cu 

altele de tip nou, de altă culoare şi alt model. Am strâns cu toţii legitimaţiile, 

constatând cu această ocazie că, de fapt, nu toţi posedau aşa ceva. Piedone, 
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însoţit de cei care nu aveau legitimaţii, a plecat pentru a lua cu această ocazie în 

primire legitimaţiile noi. Dar nu a fost posibil; a trebuit să merg cu buletinul 

pentru a ridica de această dată legitimaţia. Dacă nu plecam după acte?! Dar cei 

care nu au la ei actele, ce fac – părăsesc locul? Era pe undeva îmbucurător 

faptul că se proceda la acest schimb de legitimaţii şi că se luau măsuri 

suplimentare de protecţie, dar, totuşi, dacă teroriştii acţionau atât de repede şi 

eficient, dispărând fără urmă, înseamnă că ei cunoşteau de fapt terenul foarte 

bine şi, de ce nu, că posedau şi ei documente pe baza cărora puteau circula 

nestingheriţi printre baricadele militarilor. În fond, prima legitimaţie nu era 

altceva decât un petic de carton de dosar, uşor colorat, pe care scria numele 

purtătorului şi avea o ştampilă prost confecţionată cu inscripţia CFSN, plus o 

semnătură indescifrabilă care putea să însemne orice. Oricine putea confecţiona 

aşa ceva dacă avea la dispoziţie un original. Noile legitimaţii erau scrise în 

schimb la o maşină de scris cu caractere mari şi purtau o ştampilă adevărată – 

când or fi avut timp să o confecţioneze? Pentru că neîncrederea noastră devenise 

tranşantă, am hotărât să luăm propriile noastre măsuri suplimentare de 

siguranţă. Astfel, am cărat tot ce am găsit mai solid prin camerele alăturate – 

oale, scaune, mese, cratiţe, tingiri – şi am ridicat o frumoasă baricadă chiar 

lângă intrarea din cameră. Ulterior am mutat-o în sala mare, pentru a folosi 

camera drept ultim refugiu în cazul în care eram atacaţi din direcţia holului ce 

ducea către WC şi bucătărie. Cu această ocazie, Piedone a găsit într-un dulap 

câteva insigne confecţionate cu ocazia aniversării a 125 de ani de la Revoluţia 

condusă de Tudor Vladimirescu; le-am împărţit la toţi cei cu care ocupam 

poziţii în acel moment acolo, inclusiv unui nou venit, pe care l-am botezat „Fiul 

lui Rambo“, pentru că avea la el o puşcă cu lunetă, un pistol, fără încărcător, 

plus o baionetă la brâu. Era, pe deasupra, şi legat la cap cu o fâşie de pânză 

ruptă dintr-o husă de scaun şi cred că nu depăşea vârsta de 15 ani. Fusese adus 

de un ofiţer care ne-a rugat să-l ţinem cât mai mult în mijlocul nostru, să nu facă 

cumva vreo năzbâtie. Tot dintr-un sertar am rechiziţionat un metru de bandă 



 46

îngustă cu tricolor, din care am făcut fundiţe pentru insigne. Aveam acum 

propriul nostru semn de recunoaştere, distinctiv chiar şi pentru perioada de 

noapte. Armata îşi lua, de asemenea, propriile măsuri de siguranţă; îşi formase 

puncte de control la fiecare nod mai important al clădirii. Fusese impusă şi o 

mai severă limitare a circulaţiei prin holuri şi pe scări, ceea ce mi se părea 

excelent. Se formulau păreri despre unde şi de ce trebuie mărită observaţia; am 

căzut de acord cu militarii asupra timpilor la care să schimbăm parolele şi 

asupra necesităţii de a rări cât mai mult circulaţia. La WC urma să mergem 

numai în cazuri urgente, pentru rest fiind considerată – în cazul nostru – de 

ajuns... cutia cu tablouri! Deh, aşa-i la Revoluţie! Cu ceilalţi civili comunicam 

foarte puţin, neştiind ce fel de hram poartă. Căzusem de acord să comentăm 

numai între noi tot ceea ce ni se părea mai suspect, fără să mai facem tam-tam, 

până se va fi ivit vreo ocazie mai serioasă de a pune degetul pe rană. Însă riscul 

unei asemenea acţiuni îmi revenea în totalitate mie. Ziua a trecut fără 

evenimente deosebit de grave, dându-ne răgazul să ne liniştim gândurile şi să 

judecăm faptele la rece. Între timp fusese anunţată arestarea familiei Ceauşescu, 

generalul Guşe fusese destituit din funcţia supremă a Armatei şi înlocuit cu 

generalul Militaru, secondat de generalul Stănculescu. Televiziunea transmitea 

mesaje disperate. Peste tot domnea haosul. Despre noi, nimic! Stăteam la geam 

şi aşteptam să se termine toate astea. Priveam emoţionat cu câtă dăruire şi 

îndârjire strigau oamenii, hăituiţi permanent de spectrul morţii, care-i lua fără 

a-i alege după un criteriu anume, reducând implacabil, ireversibil şi rece 

numărul acestora. Exista totuşi un dialog permanent între masa de oameni de 

afară şi cei din interior, dialog întreţinut permanent de cineva cu ajutorul 

microfonului instalat pe balconul etajului întâi. Un car al Televiziunii fusese 

abandonat în faţa clădirii CC-ului şi nimeni nu se mai ostenise să-l repună în 

funcţiune pentru a transmite imagini în direct cu cele ce se petreceau în acest 

punct strategic important. Pe acest car de transmisie erau urcaţi câţiva tineri 

care fluturau un steag ce avea stema tăiată; strigau clar: „Coloana Libertăţii!“, 
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fapt care ce m-a pătruns adânc în suflet. „Viorele, tu ştii cumva cum a ajuns aici 

maşina asta cu staţie de amplificare?“– m-a întrebat la un moment dat unul 

dintre camarazii noştri. „De unde naiba să ştiu?“ – am răspuns eu sincer. „O fi, 

poate, al Armatei, dar nu are culoarea verde şi nici vreo iniţială de unde să poţi 

deduce a cui este. Sau, poate, o fi de-a Miliţiei – cine ştie? Oricum, particulară 

nu are cum să fie.“ „Vezi tu, tocmai de-aia mă întreb, pentru că nu are niciun 

semn special de recunoaştere şi am văzut cu ochii mei că-i plină de tot felul de 

aparate. Când am venit ieri, era deja aici. Cine, când şi de ce s-o fi adus?“ 

Mi-am adus aminte de momentul în care-l reţinusem pe Constantin Dăscălescu; 

atunci tocmai se montau cabluri pentru a se realiza sonorizarea. Fără 

sonorizare, nu putea exista un dialog cu exteriorul clădirii. Dar nu trebuia să ne 

gândim la toate lucrurile privindu-le doar dintr-o perspectivă negativă; 

microbuzul putea foarte bine să fi rămas aici din timpul demonstraţiei convocate 

de Ceauşescu pe data de 21 Decembrie 1989. Totuşi, nimeni nu încercase să-i 

distrugă aparatura fără de care nu era posibil pe mai departe acel dialog cu 

exteriorul. Poate că nimeni nu se gândise însă la acest aspect. Mi-am amintit, de 

asemenea, că pe drumul parcurs către aula din CC, unde urmam să formăm 

Guvernul, Dăscălescu pomenise de echipe de Televiziune ce ar fi stat pregătite 

permanent pentru transmisii în direct, echipe ce nu mai putuseră fi identificate. 

Era de reţinut ideea pentru o analiză ulterioară. 

* 

Ziua a trecut aproape fără să ne dăm seama de acest lucru. Cu toate că 

făceam de gardă cu schimbul, nimeni nu profitase de timpul mort pentru a se 

odihni. Aşteptarea aceea încordată, plină de tensiune, ne măcina şi ne întindea 

nervii la maximum. Simţeam o sete continuă şi ni se uscau buzele rapid la toţi. 

Ştiam că în orice clipă, atunci când probabil ne vom aştepta cel mai puţin, „ei“ 

vor sosi să semene moartea printre noi. Aproape că-i simţeam în preajma 

noastră, spionându-ne şi alegându-şi prada viitoare. 
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Tocmai făceam schimbul de parole cu cei aflaţi în camerele din partea opusă a 

sălii mari de etajul doi – vai, ce bătaie de cap am mai avut şi cu aceste parole, 

care s-au schimbat şi răschimbat până ce nu mai ştiam nici noi sigur care mai 

sunt!…–, când a sosit într-un suflet un militar în termen care a întrebat cine este 

Viorel. Am răspuns că eu sunt şi l-am întrebat, la rândul meu, ce treabă are cu 

mine şi de unde îmi ştie numele. Soldatul venise să-mi comunice că trebuie să-l 

însoţesc într-o misiune la subsolul clădirii, unde se afla un garaj; urma să 

verificăm dacă teroriştii pătrundeau pe acolo în clădire, printr-o intrare secretă. 

A urmat un scurt schimb de priviri cu camarazii mei, după care am răspuns că 

nu văd ce legătură există între problemele care se ivesc la un nivel al clădirii, 

aflat sub controlul Armatei, şi persoana mea total neimportantă, pentru care 

trebuia făcut un drum special la etajul doi. Şi de unde până unde îmi cunoştea 

numele şi ştiau şi că mă aflu precis acolo? E-adevărat că aveam o legitimaţie în 

piept cu numele meu, dar tot nu vedeam nicio legătură. Era oare absolut 

necesară prezenţa mea în subsolul clădirii CC? Ce făceau atunci cei care erau la 

subsol, la parter şi la etajul unu? Mi-am exprimat deschis părerea că mă aflu în 

faţa unei acţiuni cel puţin ciudate şi că, nefiind în regulă, nu sunt de acord să mă 

deplasez la subsol clădirii. Soldatul şi-a apărat cu multă măiestrie punctul de 

vedere, susţinând că-l trimisese un ofiţer care mă cunoscuse şi avea mai multă 

încredere în mine, însă eu am rămas ferm pe poziţie, refuzând să risc fără rost. 

Unul dintre băieţii care participau la discuţie s-a oferit să descurce el iţele 

acestei probleme; l-am refuzat politicos. A propus să meargă el în urma 

soldatului cu arma încărcată şi, dacă se va întâmpla ceva, soldatul va fi primul 

care o va încurca. Cu toate insistenţele mele de a nu o face, acesta a plecat către 

garajul de la subsol pentru a dezlega taina acelei misiuni. Pot spune cu mâna pe 

inimă că jumătatea de oră – poate mai puţin, dar cât de lung pare timpul atunci 

când aştepţi...– cât a lipsit acesta de lângă noi, am stat ca pe jeratec, blestemând 

momentul în care l-am lăsat să părăsească locul. Între timp luasem legătura şi 

cu un ofiţer care stătea pe hol la etajul doi, împreună cu militarii aflaţi sub 
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comanda sa şi care, aflând despre ce este vorba, ne-a spus că este exclus ca un 

ofiţer de armată să apeleze la serviciile necompetente ale unui civil atâta timp 

cât are sub comanda sa militari specializaţi. În niciun caz nu ar fi trimis pe 

cineva atâta drum pentru a implica un civil în acţiuni de factură militară. Ce 

mai, a turnat gaz peste foc! Reîntoarcerea celui plecat a fost pentru noi prilej de 

mare bucurie – aproape că i-aş fi sărit de gât să-l pup de bucurie că nu păţise 

nimic. Acesta părea foarte mirat şi, în acelaşi timp, încurcat de bucuria noastră. 

A povestit, pe scurt, că fusese la subsol, nu găsise decât un garaj gol plin de... 

pânze de păianjen, după care se despărţise de soldat. L-am întrebat dacă mai 

era cineva la subsolul clădirii; a răspuns că da. Nu înţelegea nici el care fusese 

tot rostul acestei misiuni, deoarece pe acolo erau destui care puteau s-o efectueze 

fără să se deplaseze prea mult. Râzând, mi-a sugerat că trebuie să fiu mai atent. 

Piedone a venit şi m-a întrebat dacă nu-mi amintesc să fi văzut ceva deosebit de 

important, însă, cu toate eforturile mele, nu reuşeam să-mi amintesc nimic mai 

important. Dar ce? Sau, poate, faptul că militarul mă căutase personal, 

folosindu-se de prenumele meu, putea însemna că eram căutat pentru că 

făcusem parte din primul guvern al Revoluţiei? Era de ajuns, ca viaţa mea să fie 

deja pusă în pericol? Să fi ajuns această listă în mâinile teroriştilor? Cine erau, 

în acest caz, teroriştii? Putea fi trasă vreo concluzie clară din acea întâmplare? 

Din păcate, nu. Chiar dacă ne-ar fi lichidat pe toţi cei care făcusem parte din 

acel guvern, cu ce schimba acest lucru situaţia existentă? Eram extrem de 

derutat şi încordat. Nici nu bănuiam că va urma o noapte apocaliptică, poate cea 

mai neagră şi mai violentă, mai plină de suspans şi panică, cea mai tragică şi mai 

plină de ciudăţenii. Multe din cele întâmplate în noaptea de 23 spre 24 

decembrie 1989 nu au putut fi explicate şi nu au avut un anume scop; au 

provocat însă multe victime, au produs panică şi durere. Mâna criminală, 

condusă din umbră de un creier bolnav şi diabolic, s-a dezlănţuit cu toată forţa, 

provocând cele mai multe pierderi de vieţi omeneşti în rândurile noastre. Dar 

numai până la un punct. De ce oare? Să urmărim însă faptele. 
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* 

Întunericul se lăsase de mult. În clădire fusese ordonat camuflajul complet, 

iar afară luminile nu mai erau ajutate de reflectorul de pe clădire, ceea ce 

accentua lipsa de vizibilitate. Mai mult ghiceam decât vedeam contururile 

obiectelor înconjurătoare, cărora le ştiam însă precis locul, fiindcă avusesem 

ocazia să le vedem pe lumină. Se lăsase o linişte apăsătoare. Fiecare mişcare, 

fiecare zgomot erau percepute mult amplificat de simţurile noastre ascuţite la 

maximum. Muniţie nu mai aveam decât atât cât să umplem câte un încărcător 

pentru fiecare armă. Făcusem numeroase demersuri pentru a ni se completa 

rezervele de muniţie, dar în zadar. Ne găseam într-o situaţie delicată, cu atât 

mai mult cu cât se ştia că în noaptea precedentă avuseseră loc o serie de atacuri 

în interiorul clădirii, cei care atacaseră apărând din neant şi dispărând fără 

urmă. Toate cercetările rămăseseră fără niciun rezultat. Circula un zvon: 

arhitectul care proiectase sistemul de tunele de sub clădire fusese convocat de 

urgenţă din Constanţa, unde locuia, pentru a ajuta la depistarea intrărilor şi 

ieşirilor secrete din clădire. Se mai vorbea despre o uşă blindată care nu putea fi 

deschisă, iar cei care încercaseră forţarea ei îşi găsiseră sfârşitul. Dar câte nu se 

vorbeau!… Însă, în acel moment era foarte importantă lipsa noastră de muniţie. 

Faptul că Armata nu reuşea să asigure transportul muniţiei, dar reuşea să 

asigure mult mai complicata aprovizionare cu alimente, apă şi ţigări, era ceva ce 

depăşea posibilitatea noastră de înţelegere. Undeva, între depozitele de muniţie 

şi obiectivele apărate de militari, se interpusese ceva nedefinit. Nu puteam să 

realizăm dacă în această situaţie ne aflam doar noi, cei care apăram clădirea 

CC-ului, sau şi alţii se confruntă cu aceleaşi probleme. Nici nu doream să ne 

închipuim ce se putea întâmpla dacă Armata trebuia să apere un obiectiv aflat 

mai departe. Tăcerea totală continua să persiste. Tocmai ne întrebam dacă nu 

cumva teroriştii renunţaseră acum la luptă, ştiind că Ceauşescu fusese oricum 

arestat, când, brusc, cu o furie greu de imaginat, au reizbucnit luptele. 

Dezlănţuite cu o violenţă extremă, luptele care s-au dat în noaptea care de-abia 
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începuse au reprezentat apogeul evenimentelor din Decembrie 1989. Scenele la 

care asistam neputincioşi erau de o realitate derutantă, provocându-ne emoţii 

greu de redat cu ajutorul cuvintelor: rafalele ce se întretăiau în aer, formând un 

imens foc de artificii, viu colorat, izbind zidurile tuturor clădirilor, intrând pe 

ferestrele de unde, din când în când, ieşeau focuri de răspuns la fel de viu 

colorate. Se trăgea din stânga, se trăgea din dreapta, se trăgea de oriunde şi 

către oriunde, chiar şi din turla micii biserici de peste drum. Cele mai 

periculoase lovituri mi se păreau cele trase din interiorul clădirii Palatului 

Regal; acestea erau trase pieziş, către nimeni, undeva între spaţiul ocupat de 

blindatele Armatei şi grupul compact al statornicilor susţinători de afară, ce se 

încăpăţânau să nu părăsească locul, în ciuda violenţei luptelor. Muniţia lovea 

deci pieziş zidul, formând raşpele luminoase, un fel de fierăstrău circular de 

metal încins, ce se îndrepta implacabil către eroii anticomunişti, lovindu-i 

mişeleşte, sfâşiindu-le carnea de pe trupuri, retezându-le brutal părţi ale 

membrelor, aducându-le solia macabră a Morţii şi a chinurilor groaznice pe 

care le împărţea cu răceală, fără a alege, fiecare rafală mai serioasă. Asistam, 

îngroziţi, neputincioşi şi furioşi, la cele ce se întâmplau afară, neputându-ne 

explica de ce teroriştii nu trăgeau şi în direcţia unde erau masate 

transportoarele Armatei sau în mijlocul clădirii în care ne aflam, acolo unde se 

aflau sălile cele mari, cu geamuri largi şi înalte, care nu ofereau cel mai sigur 

adăpost pentru cei aflaţi în interior. Urmăream de mai mult timp unul din 

locurile unde se afla spaţiul unui geam fals, zidit, la cel de-al doilea rând al 

clădirii ce adăpostea Consiliul de Stat, de fapt colţul din stânga al Sălii 

Palatului. Din când în când zăream flacăra de la gura ţevii unei arme, ba chiar 

şi o mogâldeaţă neagră. Cu toate că Palatul Regal era acum luminat cu 

reflectoare montate pe transportoarele Armatei, locul respectiv rămânea în 

umbră, trădând un spaţiu între zidul interior şi peretele exterior al clădirii. Era 

foarte dificil de apreciat exact ce este acolo, dar, urmărind atent mai mult timp 

locul respectiv, am ajuns la concluzia că descoperisem unul dintre cuiburile 
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teroriştilor. Am solicitat tânărului nostru camarad puşca dotată cu lunetă 

pentru a-l neutraliza pe cel care trăgea din acel cuib, dar acesta s-a opus cu 

vehemenţă, nevoind cu niciun chip să renunţe la ceva din „arsenalul“ cu care 

era înzestrat, făcându-ne să ne amintim de un personaj din cunoscuta comedie 

„Police Academy“. Văzând că acesta se încăpăţânează, l-am rugat atunci să 

încerce el să ţintească în mogâldeaţa de vizavi. A focalizat bine punctul de unde 

ieşeau luminile şi se auzeau pocniturile, a ţintit şi a tras cu o precizie care ne-a 

făcut să scoatem, fără să vrem, exclamaţii de admiraţie. Însă, la numai câteva 

secunde, mogâldeaţa a reînceput să tragă. 

Mai erau doar trei cartuşe în încărcătorul puştii cu lunetă. Puştiul a repetat 

lovitura, cu aceeaşi precizie, dar şi cu acelaşi rezultat, ceea ce ne-a pus pe 

gânduri. Poate că teroristul era înzestrat cu vestă anti-glonţ. Dacă era aşa, 

atunci trebuia să încercăm să-l împuşcăm în cap. Puştiul a mai încercat o dată, 

dar cu rezultat mai modest. I-am cerut arma, să încerc să trag şi eu, poate 

reuşesc mai bine, dar „fiul lui Rambo“ a rămas ferm pe poziţie, nedând nici 

acum arma din mână. Ne gândeam la iresponsabilii care înarmaseră un aşa 

copil fără minte. Unul dintre militarii care stăteau cu noi a plecat pe hol să 

solicite comandantului său o puşcă dotată cu lunetă; s-a întors însoţit de 

comandantul de pluton şi de un lunetist. Ofiţerul s-a uitat cu binoclul către 

locul cu pricina, apreciind observaţia noastră ca justă, dar ne-a rugat să tragem 

noi, pentru că lunetistul nu apucase încă să facă trageri, fiind proaspăt recrut. 

M-am oferit eu. 

Am luat puşca, am ţintit şi am tras. Nu am nimerit capul, dar am nimerit în 

plin, am văzut chiar şi locul exact unde a lovit glonţul. Am repetat lovitura, de 

data aceasta mai sus, chiar în locul unde se afla capul mogâldeţei, cu rezultat 

bun, căci mogâldeaţa s-a mişcat într-o parte. Cu toate acestea, cu o precizie 

matematică, mogâldeaţa continua să tragă! M-am înfuriat şi am golit 

încărcătorul în ciudăţenia aia, făcând-o să se lase şi mai tare; de data aceasta, 

mogâldeaţa a încetat să mai tragă. Ofiţerul urmărise totul prin binoclu. A 
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rămas câteva clipe pe gânduri, apoi mi-a întins mie binoclul să mă uit şi eu. Cu 

toate că mi-am forţat ochii până la lacrimi, nu mi-am putut da precis seama 

dacă ceea ce vedeam era sau nu om. Am privit cu toţii pe rând, ajungând la 

concluzia că lovisem în plin o… placă desenată! Cum ofiţerul n-avea timp de 

discuţii, l-a luat pe lunetist şi s-a reîntors la propriile poziţii; urma să ne 

descurcăm singuri cu dezlegarea tainei acelei ciudăţenii. 

Dinspre intrarea de la scara principală ni s-a adus un copil de vreo 10 ani, să 

avem grijă de el, deoarece nu existau condiţii pentru ca acesta să fie evacuat în 

siguranţă din clădire şi încurca serios socotelile militarilor. Nici nu ne-am mai 

ostenit să întrebăm cum de se mai afla acesta acolo – de altfel, în general, 

situaţia noastră nu prea era roză, fiind în mare criză de muniţie şi neputând 

deci opune o rezistenţă suficientă în cazul unui atac mai serios prin interiorul 

clădirii. Cu atât mai ciudat era comportamentul unor ofiţeri care reţineau 

armele civililor ce se încumetau să plece către unul dintre WC-urile arhipline 

ale clădirii, nevoind să le mai returneze la reîntoarcerea acestora la obiectivele 

pe care le apărau; o astfel de măsură nu făcea altceva decât să încordeze 

relaţiile dintre civili şi militari, ba chiar să provoace impresii negative unora 

dintre subofiţerii plasaţi în aceste obiective, care nu pricepeau ce se întâmplă. 

Neliniştitor era faptul că investigaţiile făcute de militarii şi civilii din aceste 

obiective pentru a recupera armele se loveau de dispariţia totală şi misterioasă 

a celor ce efectuau confiscările. Militarii vorbeau de cineva îmbrăcat cu haine 

militare, dar care totuşi nu făcea parte din acel dispozitiv; aveam infiltrări 

printre noi sau cineva juca la două capete? 

Pe holurile din jurul „obiectivului“ nostru fuseseră plasate trupe ale 

Regimentului de Gardă. Ofiţerul care răspundea de plutonul plasat în imediata 

noastră apropiere ţinea legătura cu noi permanent, neexistând posibilitatea de 

a face greşeli ori de a se crea confuzii. De fapt, felul în care a fost organizată 

apărarea în acea parte a clădirii şi colaborarea perfectă şi coordonată a trupei 

militare şi a grupului de civili au făcut ca în acel punct să nu fie înregistrate 
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niciun fel de accidente sau răniri mai serioase. La un moment dat am tresărit cu 

toţii: bubuituri puternice şi clare se auzeau de afară, urmate de luminile unui 

incendiu. Ne-am repezit către fereastra îngustă să vedem ce se întâmplă. Am 

văzut îngrozit cum se trăgea cu tunul în Palatul Regal şi cum ieşeau flăcări 

violente pe geamuri sau, mai bine-zis, prin locurile unde fuseseră acestea 

cândva. N-a fost cruţată niciuna din sălile aflate la parterul Palatului sau, cel 

puţin, atâta cât puteam noi să zărim de la acea fereastră, maşina de pompieri se 

chinuia să facă faţă, între două lupte, incendiilor izbucnite aproape simultan în 

clădirea Sălii Palatului şi cea aflată în stânga noastră, între Calea Victoriei şi 

Piaţa Palatului. 

Am profitat de lumina puternică provocată de incendiu pentru a încerca să 

lămurim povestea cu mogâldeaţa de vizavi. Am privit prin luneta de la puşca 

puştiului, descoperind că luptasem împotriva unei cutii pe care era desenat un 

bust de genul celor folosite la trageri în Armată. Era, aşadar, un simulator de 

luptă. Dar cine să-l fi montat acolo? Doar văzusem cu ochii noştri clădirea 

ocupată de militari şi aflată deci sub controlul acestora. Să fi căzut din nou în 

mâinile teroriştilor? Când însă, căci nu avuseseră loc atacuri asupra Palatului 

Regal şi nici dinspre acesta nu ne veniseră semnale cum că acolo s-ar fi dat 

lupte?! Doar ne aflam în imediata apropiere a clădirii! Să fi fost folosite din nou 

faimoasele tunele subterane? Mister total, care ne mărea mai mult furia şi 

neîncrederea. Dar asta nu a fost totul. 

Venise rândul meu să supraveghez ceea ce se întâmpla afară. Autoturisme ale 

Salvării sau mici camionete cu însemnele Crucii Roşii soseau şi încărcau morţii 

şi răniţii. Lumea începuse să se regrupeze, când, făcându-şi loc printre cei de 

afară, s-a apropiat un transportor blindat al Armatei, ce lumina puternic locul 

unde se adăpostise acel civil care apăra întotdeauna flancurile atacate ale 

grupului de susţinători din afara clădirii Comitetului Central. Acesta se 

refugiase sub microbuzul dotat cu aparatură electronică din faţa clădirii 

Comitetului Central, microbuz care tocmai fusese părăsit, aşa cum aveam să 
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aflu o zi mai târziu, de către cel ce menţinea aparatura în stare de funcţiune, la 

chemarea sa expresă în clădire de către cineva de la Armată. Transportorul a 

oprit la o distanţă de câţiva metri şi, fără nicio somaţie sau vreun avertisment, a 

deschis focul lovindu-l în plin, cu muniţie de calibru foarte mare, pe cel care, 

plin de eroism şi devotament, apărase până atunci flancurile atacate ale 

grupului de susţinători. Sărmana victimă a fost, pur şi simplu, zdrobită în bucăţi 

de forţa tirului, sub ochii îngroziţi şi înmărmuriţi ai celorlalţi camarazi, 

stupefiaţi şi dezorientaţi de acţiunea de-a dreptul criminală a celor din TAB, pe 

care îi implorau să nu mai tragă în cel de sub microbuz deoarece este de-al lor. 

Câţiva au izbucnit în plâns. Eram cu toţii neputincioşi, nu puteam opri în niciun 

fel gestul cel puţin nesăbuit al celor din transportor şi datorită faptului că nu 

mai înţelegeau nimic din ceea ce se întâmplă acolo. Oare de ce nu se încercase 

măcar reţinerea celui trecut într-un mod atât de groaznic în veşnicie, dacă exista 

vreun motiv în acest sens? Ce anume putuse să provoace o asemenea reacţie din 

partea celor din Armată? Se crease un moment dificil şi penibil, care, ulterior, 

avea să adâncească şi mai mult îndoielile în privinţa modului în care – şi de către 

cine – erau gestionate informaţiile, adâncind sentimentul că se întâmpla ceva 

straniu, greu de înţeles şi de pătruns. 

Întâmplarea nu a rămas neobservată de către cei care aveau comanda în 

interiorul clădirii CC-ului, căci a urmat o replică firească a ofiţerilor superiori. 

Nu am putut vedea clar de la fereastră cine anume a ieşit din clădire – din câte 

aflasem eu, comandantul Trupelor de Gardă era colonelul Cernat –, dar cel ieşit 

a cerut reţinerea celor care se aflau în transportorul blindat. Asta putea să 

însemne că ordinele veniseră din altă parte şi că ofiţerii care conduceau trupele 

din jur nu controlau în totalitate trupele de armată? Atât comandantul 

blindatului, cât şi cel care conducea transportorul au coborât cu mâinile ridicate 

deasupra capului şi au fost introduşi în clădire. N-am aflat niciodată ce anume 

s-a întâmplat acolo, dar, după câteva minute, conducătorul transportorului 

blindat s-a întors şi a părăsit rapid locul cu TAB-ul. 



 56

Priveam cum cei de afară se chinuiau să-l scoată pe cel măcelărit de sub 

microbuzul zdrobit, care se lăsase cu toată greutatea pe rămăşiţele pământeşti 

ale eroului, deoarece cauciucurile vehiculului erau, la rândul lor, făcute zob. În 

acel moment, cineva ne-a comunicat că a sosit, în sfârşit, şi muniţia mult 

aşteptată. Nu am avut însă norocul să trimitem pe cineva s-o ridice, căci brusc 

s-a declanşat în interiorul clădirii un atac deosebit de violent. Nu a durat mult, 

în schimb a produs foarte multe victime. De îndată ce focurile din interior au 

izbucnit, ne-am aruncat la podea, fiecare în locurile stabilite cu multă grijă 

dinainte. Răzbeau până la noi răpăituri ale automatelor, de undeva din zona 

parterului şi din cea a celor două Comandamente, cel civil şi cel militar. Aveam 

impresia că sunt lupte şi în zona scării principale. 

Piedone s-a apropiat de mine şi m-a „încurajat“: „Coane, dacă se apropie 

ăştia de noi, ne-am căcat împrăştiat! Ştii că nu mai avem muniţie deloc?“. „Stai 

liniştit, ăia n-au de unde să ştie. Dar chiar nu mai avem deloc?“ „Numai soldaţii, 

câte zece cartuşe, ceilalţi câte două; putem muri liniştiţi…“ 

Ce puteam face?! Muniţie nu mai era, de odihnit nu ne odihnisem, iar starea 

de oboseală acută începuse să pună stăpânire pe noi, după atâta încordare. 

Moralul nu era prost, dar, după socotelile noastre, eram deja pe jumătate morţi. 

Ne-am aşezat în punctul cel mai protejat al obiectivului, aşteptând resemnaţi un 

eventual atac şi o scurtă luptă în care urma să consumăm probabil rapid şi 

minuscula noastră rezervă de muniţie, înainte de sfârşitul inevitabil. Am propus 

să mai facem o cafea, poate ne mai întăreşte, dar nu mai rămăseseră decât 

câteva boabe. Neavând încotro, am extras o coală de hârtie dintr-un teanc legat, 

aruncat sub o masă grea şi masivă, loc unde-şi găsise sălaş ultimul membru al 

echipei, copilul de zece ani, şi am pus pe ea un pumn de boabe prăjite, după care 

le-am împachetat şi, cu ajutorul patului de la pistolul-mitralieră al unuia dintre 

militari, am început să lovesc puternic pentru a o măcina. 

Imediat s-a auzit în uşă semnalul convenit pentru cazul în care vrem să 

comunicăm cu plutonul de afară. Era ofiţerul de gardă; se interesa ce se 
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întâmplă cu noi. „Facem o cafea!“ – a sosit răspunsul. „Acuma vă arde de cafea? 

Sunteţi unicate!…“ Am renunţat să mai măcinăm, punând ceea ce aveam deja în 

hârtie peste zaţul vechi, cât să aibă gust de ceva asemănător cafelei. Când am 

vrut să pun hârtia la locul de unde o luasem, ea s-a interpus pentru o clipă între 

ochii mei şi lumina palidă a reşoului. Am tresărit puternic: zăream, cu greutate 

– hârtia era jupuită prea rău – pe jumătatea din dreapta a hârtiei, scris în 

filigran, USLAT. I-am dat-o lui Piedone, care a cercetat-o şi el atent. Între timp, 

eu am extras o altă coală de hârtie din teanc; de această dată, am putut citi 

foarte clar USLAT. Pe partea din stânga a hârtiei era scris în limba arabă, 

probabil echivalentul lingvistic al acestui nume de trupe. Intrasem fără să vrem 

în posesia unor documente de o valoare şi importanţă deosebite. I-am comunicat 

ofiţerului de pe hol descoperirea noastră. La lumina lanternei acestuia am 

scormonit printre documentele de sub mese; am descoperit în total listele 

componenţei acestor trupe din ultimii zece ani, conţinând nume, adrese, porecle 

şi locuri de contact. Toate erau bătute la maşina de scris şi numele care se aflau 

notate acolo erau numai de provenienţă arabă. 

Am căutat prin sondaj să găsim eventuale adrese sau localităţi din România, 

însă aşa ceva nu era scris pe niciun document; printre adresele găsite se aflau 

totuşi adrese din unele ţări care fuseseră cândva colonii ale unor puteri 

Europene sau încă mai erau. Am renunţat să-mi mai încarc memoria cu date 

care nu mă interesau sau care puteau fi false – de ce nu? –, cu toate că 

documentele erau în mod sigur tipărite pe hârtie specială, cu antet filigranat, 

care garanta într-un fel originalitatea lor. Am hotărât de comun acord să nu 

vorbim nimic despre aceste documente până a doua zi, pentru a nu risca să 

oferim un motiv în plus de a deveni ţinta unor atacuri care pentru moment ne-ar 

fi găsit total descoperiţi şi fără apărare. Unica noastră şansă de supravieţuire o 

reprezentau, în acel moment, militarii. 

* 
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Era pe la miezul nopţii – sau puţin trecut de miezul nopţii – când am primit o 

plăcută şi surprinzătoare vizită din partea unei echipe de ospătari şi bucătari de 

la restaurantul „TIC-TAC“. Aceştia veniseră conduşi de şeful lor, Nelu Petre – 

cu care aveam să ne revedem ulterior Revoluţiei –, şi pregătiseră mâncare caldă, 

pe care o aduseseră în nişte oale şi cratiţe imense din inox. Ne-au încurajat cu 

cuvinte frumoase şi au promis că vor mai veni. Am profitat de noua pauză 

oferită şi de prezenţa ofiţerului care avea comanda pe holul principal pentru a 

ne plânge încă o dată de lipsa muniţiei. Nu au trecut nici două minute şi patru 

militari au venit cu muniţie cât să ajungă unui pluton întreg, pentru toate 

tipurile de arme pe care le pomenisem că le avem în dotare, inclusiv pentru 

pistolul pe care Piedone reuşise, în fine, să-l confişte de la nebunaticul urmaş al 

lui Rambo, cu care fuseserăm blagosloviţi să coexistăm în vâltoarea unor 

asemenea evenimente. Acesta, observând că pistolul avea acum muniţie, încerca 

disperat să-l recupereze de la Piedone, bombănind şi agitându-se energic de 

colo-colo. S-a mai liniştit în momentul în care afară au reînceput lupte violente, 

trăgând cu disperare spre locurile de unde i se părea că suntem atacaţi. Prima 

pauză care s-a ivit între lupte am folosit-o pentru a muta rapid baricada din 

interiorul obiectivului nostru – pe care l-am numit „punct de comandă“ – în sala 

cea mare. O asemenea mişcare ne oferea posibilitatea de a ne retrage în caz de 

pericol în oricare din cele trei puncte posibile, adică pe holul de deasupra 

cabinetului doi, obiectiv apărat de Regimentul de Gardă, cu care eram 

permanent în contact, sau pe holul principal care dădea spre scara centrală şi 

care se afla sub controlul Armatei, sau în obiectivul de la celălalt capăt al sălii, 

unde se aflau alţi revoluţionari civili. Ţinând cont de problemele cu care ne 

confruntasem în perioada scursă până atunci, mai ales de problemele ridicate de 

barierele prea complicate ale tuturor parolelor, am luat legătura cu punctele 

cele mai apropiate de luptă şi am hotărât pentru noi o parolă scurtă pe care s-o 

folosim până se lumina de ziuă: „Piedone“. Am discutat puţin despre strategia 

pe care trebuie s-o adoptăm în funcţie de direcţia şi violenţa atacurilor, stabilind 
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locurile de retragere, mai ales pentru cazul în care am fi fost atacaţi cu 

armament mai sofisticat sau cu grenade de mână, lucru care, spre surpriza şi 

norocul nostru, nu s-a întâmplat. Am uşurat astfel, în caz de nevoie, accesul 

sanitarilor, al curierilor şi al celor care efectuau aprovizionarea. 

Înţelesesem cu toţii ca avem de-a face cu un mecanism foarte bine pus la 

punct, ale cărui victime urma să devenim în cazul în care nu reuşeam să luăm 

din timp măsurile necesare; în plus, fiindcă ne complicasem nejustificat de mult, 

puteam să cădem victime ale propriei noastre strategii. Aveam în jurul nostru 

un cordon puternic de militari, deci nu trebuia să ne temem decât în cazul că 

vreunul dintre aceste cordoane ar fi căzut până la ultimul om. Cu toate că acum 

aveam muniţie îndestulătoare, am hotărât ca nimeni să nu o mai folosească 

decât în cazuri bine justificate, fiindcă nu se ştia cât vom mai rămâne în sistemul 

de apărare al acelui obiectiv. De la geamurile sălii mari puteam observa mult 

mai bine ce se întâmpla afară: peste tot era ceva care ardea, iar maşina de 

pompieri nu mai făcea faţă. În timpul luptelor am observat că se trăgea mult 

asupra unei capele a Bibliotecii Centrale Universitare; nu observasem însă să se 

şi tragă de acolo focuri de armă, dar era posibil să nu observi decât în cazul în 

care cel care ar fi tras nu folosea muniţie cu trasoare. Ceea ce mi s-a părut mie 

însă absurd a fost nu numai faptul că la un moment dat – nu-mi reamintesc 

exact momentul – s-a tras cu tunul în capela Bibliotecii, dar pompierii nu s-au 

mai sinchisit să stingă acel incendiu, care a izbucnit cu violenţă deosebită, 

preferând să stropească o clădire de lângă Biserica de peste drum. 

Am primit o plăcută vizita a ofiţerului ce comanda plutonul de lângă noi, cel 

cu care ne uitasem prin documentele USLAT. Acesta ne adusese un borcan de 

ness caffe şi apă minerală. A rămas cu noi pentru câteva minute la discuţii. 

Ştiam că el îşi făcuse locul de comandă chiar într-una din camerele unde erau 

montate televizoare color, având deci posibilitatea să urmărească tot ce se 

întâmplă în ţară în acele momente. Spre surpriza noastră, ne-a spus dezamăgit 

că, pentru noul Guvern, noi nu existam nicăieri, nu se spunea nimic despre 
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luptele din acest important punct strategic. A contrazis însă categoric 

comentariile noastre privitoare la persistenţa pe mai departe a comuniştilor la 

putere şi eventualele consecinţe, căci fuseseră deja pronunţate numele unor foşti 

disidenţi ca făcând parte din noul Guvern al CFSN, ba chiar se vorbise de faptul 

că acesta nu era finalizat, existând deci posibilitatea ca şi alţi oameni să intre în 

componenţa lui. Se făcuse chiar o propunere în acest sens în Comandamentul 

Civil aflat pe acelaşi etaj cu noi, lângă Comandamentul Militar. Ne-a acuzat că 

suntem prea defetişti şi că vedem totul denaturat din cauza neobişnuit de multor 

evenimente care s-au petrecut într-o perioadă atât de scurtă şi a oboselii noastre 

înaintate, care reuşise să ne facă şi mai dezorientaţi decât eram mai devreme. 

Eram, oare, victimele propriei noastre imaginaţii? Nu, asta în mod clar nu! 

Dar poate că nu toţi erau implicaţi într-un plan dinainte pus la punct şi atunci 

cum vom putea noi să-i deosebim? Apoi, cum vom putea noi să impunem 

schimbări definitive şi profunde sistemului în care trăim, nu doar unele de 

suprafaţă? Trăiam cu teama ca nu cumva să urmeze vreo „Perestroika“ 

românească, drept rezultat direct al preluării puterii de către Ion Iliescu, ce-şi 

făcuse studiile la Moscova împreună cu Gorbaciov, lucru pe care-l ştiam 

datorită zvonurilor care circulaseră destul de larg în lunile premergătoare 

Revoluţiei, dar negate de Iliescu în multe rânduri. Cât despre sistemul 

propagandistic pe care-l desfăşura din plin Televiziunea, recunoşteam cu multă 

uşurinţă stilul, doar avusesem de-a face o viaţă întreagă cu acest mecanism 

infernal de propagandă şi manipulare a maselor. Nu, nu puteam să ne înşelăm 

chiar atât de mult, dar, oricum, nici nu puteam face mare lucru în starea de 

izolare la care ne supuseseră evenimentele. 

Se lăsase brusc o linişte profundă. Primisem cu toţii ordin să nu mai avem 

cartuşe pe ţevile armelor şi să ţinem armele cu schimbătorul blocat. De această 

dată aveam să ne dăm seama cât de mare – şi periculoasă – era oboseala care 

pusese stăpânire pe noi. Cei care erau din cale afară de obosiţi s-au dovedit a fi 

cei doi militari ce stăteau cu noi în obiectiv: primul şi-a descărcat arma în 
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direcţia mea, după ce-i scosese încărcătorul; uitase să scoată şi cartuşul care se 

afla deja pregătit pe ţeavă. Norocul meu a fost rapiditatea cu care m-am aruncat 

într-o parte, salvându-mă de la un sfârşit ridicol. Focul de armă, care a rupt 

brusc tăcerea, a declanşat – pe bună dreptate – o adevărată reacţie de furie a 

celorlalţi camarazi cu care ne aflam la acelaşi etaj, fiind, practic, la un pas de a 

provoca o adevărată luptă. Dar, nefiind parcă de ajuns, cu toate că l-am instruit 

ce are de făcut pentru a nu trage cartuşul introdus pe ţeavă, al doilea soldat a 

tras cartuşul în tavan, făcându-i pe ofiţerul cel mai apropiat de noi şi pe civilul 

care răspundea de obiectivul din partea opusă a sălii mari să vină şi să se 

convingă personal dacă toate armele sunt descărcate. Urmarea acestei 

întâmplări a fost că cei doi militari au primit ordin să ne dea nouă armele şi să 

se culce. Înjurăturile cu care fuseserăm blagosloviţi din cauza celor două focuri 

de armă trase de soldaţi ne-au trezit de-a binelea. Am rămas cu toţii de veghe, 

aşteptând să se întâmple ceva; afară era însă linişte, iar înăuntru se mai auzeau 

focuri răzleţe, dar îndepărtate de noi şi izolate. La un moment dat, chiar pe 

holul de lângă noi s-a auzit clar: „Stai! Stai că trag!“. A urmat un foc de 

avertisment. Probabil că cel somat s-a oprit, căci am auzit discuţia dintre ofiţe-

rul care comanda plutonul de lângă noi şi cel somat, care a fost reţinut şi condus 

către Comandament. 

Am tras la sorţi cine urma să doarmă primul dintre noi. Nu ştiu dacă a fost 

ceva aranjat, dar primii am căzut eu şi micuţul nostru „Rambo“, care s-a 

conformat de această dată fără niciun fel de comentarii. Am aţipit rapid, însă nu 

pentru mult timp, căci m-am trezit într-o răpăială groaznică: o luptă extrem de 

violentă se declanşase, atât în interior, cât şi în exteriorul clădirii. Era un fel de 

joacă de-a şoarecele şi pisica în care nu ne mai puteam da seama din ce direcţie 

suntem noi şi cei de afară atacaţi. Totul începea şi se termina extrem de brusc, 

singurele urme vizibile fiind morţii şi răniţii care rămâneau în urmă. Totuşi, la 

un moment dat, am văzut clar cum din blocul Turn erau trase focuri de armă în 

direcţia Sălii Palatului şi a noastră; am răspuns cu focuri trase cu arma cu 
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lunetă, dar fără prea mare succes. Totuşi, cei care trăseseră de acolo s-au retras 

rapid. 

Se părea că tragedia acestor evenimente începuse să ia proporţii însemnate. 

Probabil se întâmplase ceva groaznic la parter, căci au început să sosească foarte 

des maşini în care erau încărcaţi militari răniţi şi morţi. La un moment dat a 

fost nevoie de un autobuz al Armatei pentru evacuarea morţilor şi răniţilor. 

Doamne, cât de mulţi, puternici, bine pregătiţi şi înarmaţi trebuie să fie cei care 

ne ţin în şah de atâta timp, dacă nici Armata nu poate să-i combată eficient! Se 

declanşase un adevărat genocid, căci de această dată s-a tras cu armele direct în 

oamenii neînarmaţi aflaţi între spaţiul dintre Palatul Regal şi clădirea CC-ului. 

Cu toate acestea, cei rămaşi în viaţă, o mână de eroi, strigau cu putere ori de 

câte ori aveau posibilitatea: „Nu vă părăsim, nu plecăm acasă, morţii nu ne 

lasă!...“. 

Ni se strângeau inimile de milă pentru cei căzuţi şi admiram în acelaşi timp 

eroismul fără margini al celor rămaşi în viaţă. Câteva lacrimi au ţâşnit singure, 

cu toată împotrivirea mea, la vederea acestor imagini unice de dăruire morală ce 

ne pătrunseseră atât de adânc în suflet încât mi se părea că, de acum încolo, 

chiar nimic nu ne mai putea opri din drumul pe care pornisem, nici măcar 

gloata de terorişti care provocau acea luptă absurdă, pentru o cauză  deja 

pierdută. Cei mai mulţi dintre cei de afară erau deja morţi sau răniţi, însă 

sacrificiul lor dovedea cât de mare era dorinţa tuturor ca experienţa tragică şi 

nefastă pe care o promovase timp de câteva decenii impunerea modelului social 

şi politic al dictaturii Sovietelor să nu se mai repete. Simţeam cum mă pătrunde 

un sentiment nou, plăcut şi ciudat în acelaşi timp, un amestec între 

responsabilitate, admiraţie, iubire şi dorinţă de sacrificiu, în schimbul garantării 

ireversibilităţii schimbărilor politice. 

Trebuia să facem orice pentru a-i demasca pe cei ce se substituiau adevărului, 

confiscând puterea sub ochii noştri, pozând în oameni politici de tip nou. În 

realitate, „emanaţii“ rămâneau tributari învăţăturilor vechi. Reuşeau – vai! cât 
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de uşor! – să păcălească, totuşi, o bună parte a oamenilor şi să-şi ascundă cu 

multă abilitate profesională intenţiile. Priveam afară la evacuarea celor ce până 

nu demult ar fi putut să vorbească despre planurile lor de viitor, acum trecuţi de 

furia luptelor în nefiinţă; eram hotărât să nu las niciodată ca acest lucru să 

rămână nepedepsit. Ştiam că nu aveam destulă putere să recuperăm terenul 

pierdut, dar tot atât de bine ştiam că puteam – şi trebuia să încercăm – să 

impunem o primenire serioasă în rândurile guvernanţilor CFSN sau, cel puţin, 

să le deschidem acestora ochii şi să le destupăm urechile, să afle, să vadă şi să 

audă ce vrem de fapt noi să se realizeze în România postrevoluţionară. De aceea 

am hotărât ca, indiferent de consecinţe, să vorbesc cu cei din Comitetul Civil al 

Revoluţiei despre temerea noastră că puterea se află încă pe mâinile 

comuniştilor. Mă bazam pe dovezile pe care le găsisem şi aveam de gând să cer 

să fiu ascultat într-un cadru oficial despre idealul pe care dorim să-l vedem 

devenit realitate şi pentru care luptam şi ne puneam în pericol vieţile. „Coane 

Viorele, facă-se voia ta, dar ai grijă, că ăştia nu iartă nimic, aşa cum noi iertăm 

greşelile greşiţilor noştri!“– m-a avertizat, printr-o glumă macabră, Piedone. „Îţi 

garantez că te vor asculta, dar te rog să nu pomeneşti niciodată numele meu prin 

comentariile tale şi nici să nu încerci să-mi dai de urmă după aceea, căci eu am 

de gând să mă retrag în linişte şi să dispar pentru un oarecare timp, fiindcă nu 

am niciun chef să devin martirul cuiva, care să-şi jertfească viaţa aşa cum 

probabil că ai tu de gând s-o faci, pentru idealuri care nu vor ajunge, după cum 

se pare, să-ţi umple viaţa prea curând. Până la ziuă mai este timp destul ca să te 

răzgândeşti..." 

De fapt, până la ziuă nu mai era foarte mult, căci peste puţin timp – dar cine 

putea măsura atunci timpul, care devenise extensibil în funcţie de modul în 

care-l percepeam fiecare?! – au început să mijească zorile. Ne făceam socoteala 

că pe la orele şapte dimineaţa luptele aveau să înceteze, aşa cum încetaseră cu o 

zi înainte, fiindcă, pe lumină, teroriştii se puteau trăda cu mai mare uşurinţă. 

Numai că socoteala noastră, bazată pe experienţa zilei anterioare, avea să se 
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dovedească total greşită şi mult prea optimistă: luptele care au început în zorii 

zilei de 24 decembrie 1989 dădeau impresia că de această dată trupele teroriste 

erau hotărâte să lupte până ne vor extermina. Focurile se întretăiau cu o 

violenţă îngrozitoare – ce ne facem dacă nu păstrăm muniţia? –, gloanţele 

pătrunzând prin toate firidele, ferestrele şi gemuleţele clădirilor din jur, încât nu 

puteai să nu te miri de unde mai au atâta forţă şi curaj teroriştii şi cum reuşeau 

să supravieţuiască barajului de răspuns violent la care îi supuneam noi, la 

rândul nostru. Luptele s-au oprit pe la orele 09.00, la fel de brusc ca şi în ziua 

precedentă. L-am scos pe prâslea de sub masa unde „dormise“ şi l-am dat în 

primire unuia dintre militari, ca să-l scoată din clădire şi să-l trimită acasă, 

acum, cât mai este încă viu şi nevătămat. Nici azi nu sunt ferm convins că acesta 

a plecat de bună voie din clădire. Pe holul principal, câţiva civili ciocăneau 

pereţii şi stâlpii de rezistenţă în căutarea unor eventuale intrări către tunelele 

secrete. Tocmai când râdeam mai cu poftă de „activitatea“ lor, am observat ceva 

ce până în acel moment îmi scăpase: chiar deasupra obiectivului nostru se mai 

afla o cameră, un fel de balcon cu geamuri mari, închise ermetic. Nu-l 

observasem şi, deci, nici nu-l verificasem până în acel moment deoarece se afla, 

practic, deasupra zidului de la uşa obiectivului nostru. Stăteam aşadar aproape 

permanent cu spatele către acel loc, iar pe întuneric şi în perioadele de lupte nu 

ne-a dat prin cap să ridicăm mai atent privirile către punctele mai înalte din săli. 

Am luat o masă şi două scaune, insuficiente însă să-l susţină până şi pe cel mai 

slăbuţ dintre noi, ca să-i permită să ajungă să vadă ce se află după acele 

geamuri. Între timp, Piedone plecase la etajul trei şi căutase intrarea, dar s-a 

întors extrem de contrariat: camera nu avea nicio uşă la etajul superior, care să 

dea către etajul la care se afla acea încăpere. La fel de curios ca şi noi, ofiţerul 

care avea comanda pe holul principal a cerut să fie adusă o scară. S-a urcat un 

militar, a spart geamul şi a intrat. Era vorba probabil de o cameră de 

sonorizare, căci era dotată cu un pupitru de comandă cu multe butoane, cu 

aparatură de înregistrat (!), cu microfoane, cabluri etc. În partea din spatele 
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camerei se afla o uşă. Cu multă grijă, atent să nu fie cumva atacat, soldatul a 

deschis uşa; a dat de o scară ce ducea către etajele superioare ale clădirii. A 

întrebat dacă trebuie să controleze mai departe; ofiţerul l-a oprit, spunându-i că 

nu era o misiune pentru un singur om. Totuşi, pentru că instalaţiile se aflau în 

acel moment în stare de funcţionare, le-a întrerupt alimentarea cu energie 

electrică. 

N-am rămas să urmăresc ce se mai întâmpla mai departe fiindcă Piedone m-a 

tras de mână şi mi-a spus că ăsta este prilejul cel mai bun să mergem la 

Comitetul Civil al Revoluţionarilor. Drumul pe care am apucat-o îmi era 

complet necunoscut – de fapt, aproape fiecare hol era pentru mine o surpriză, 

având lungimi, lărgimi şi particularităţi diferite. Accesul s-a făcut deosebit de 

greu, controalele fiind riguros respectate şi făcute cu mult profesionalism. Peste 

tot se vedeau urme ale luptelor, geamuri sparte, ziduri şi uşi găurite, pete de 

sânge, tuburi goale de cartuşe. Militarii erau obosiţi; încordaţi, ţineau mâinile pe 

trăgaci, atenţi la cea mai mică mişcare. 

Am fost stopaţi la câţiva metri de intrările la cele două Comandamente. După 

ce am fost din nou controlaţi – Piedone avea pistolul mitralieră cu el, însă 

militarii controlau să vadă dacă nu deţinem şi alte arme, nedeclarate –, cineva a 

intrat să comunice sosirea noastră. Am profitat de timpul pe care-l aveam la 

dispoziţie şi l-am întrebat pe unul dintre militari de ce este atât de încordată 

atmosfera; am aflat că în acea noapte avuseseră loc două atacuri puternice 

îndreptate împotriva celor două comandamente, militar şi civil, în urma cărora 

plutoanele care păzeau punctele de acces cele mai apropiate au fost exterminate 

până la ultimul om. Ciudăţenia este că atacurile avuseseră loc din clădirea 

imediat lipită, aflată în spatele clădirii principale ale Comitetului Central, şi că, 

după ce distruseseră complet rezistenţa pe culoare, teroriştii părăsiseră liniştiţi 

locul fără a intra în vreunul dintre Comandamente! Cam lipsit de logică, dar aşa 

stăteau lucrurile. 

* 
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M-au trezit din gânduri câteva înjurături puternice – „...tuţi mama mă-tii! 

Ţi-am spus, bă, că dacă te mai prind o dată te împuşc? Bă, nenorocitu-le, 

pocitanie ucigaşă, las’ că vezi tu, ... tuţi gâţii mă-tii!“. De după colţ a apărut mai 

întâi un bărbat solid, tuciuriu, la vreo patruzeci de ani, ţinând mâinile pe cap şi 

mergând încet, împins de ţeava unui pistol mitralieră pe care un tip mai puţin 

solid, dar totuşi bine legat, o ţinea îndreptată către el. Când a ajuns în dreptul 

nostru, l-a aşezat cu faţa la perete, cu picioarele desfăcute în formă de V şi cu 

mâinile pe cap, după care s-a uitat supărat la mine şi mi-a spus aproape răstit: 

„E a treia oară când o arestez pe cioara asta şi de fiecare dată cineva îi dă 

drumul şi-l reînarmează! Dar acum s-a terminat! Te rog, dacă face vreo 

mişcare, să-l cureţi fără nicio milă pe ... javra asta împuţită!“. Mi-a înmânat 

pistolul mitralieră ca şi cum ar fi fost cel mai normal lucru din lume şi a intrat 

cu un soldat în Comandamentul Civil. Se părea că este un cunoscut al locului, 

fiindcă i s-a permis imediat accesul, fără un control suplimentar. După puţin 

timp a ieşit din nou afară, de data asta însoţit de încă doi civili; împreună i-au 

efectuat celui reţinut un control corporal muniţios până şi în elasticul de la 

chiloţi. Omul nu a scos în tot acest timp niciun sunet, nu a protestat, dar nici nu 

a recunoscut nimic. Figura sa de animal hăituit, gata de a acţiona la orice 

mişcare greşită, într-o aşteptare încordată a clipei în care să-şi salveze pielea, 

trăda faptul că cel arestat era foarte conştient că se afla într-un moment de mare 

primejdie pentru persoana sa. Degeaba i se strigau întrebările cu insistenţă, 

degeaba i se arătau armele ameninţător, degeaba se agitau civilii în jurul său, 

căci atitudinea lui nu se schimba de loc. Între timp, pe una dintre uşile de pe hol 

– ulterior mi-am dat seama că era uşa de la camera unde funcţiona, de fapt, 

Comitetul Civil, noi aşteptând în anticameră – a ieşit personajul care se 

recomandase a fi judecător şi care intrase în sala de şedinţe a CC-ului în 

momentul în care fusese format primul guvern al Revoluţiei. Când a dat cu ochii 

de mine, s-a arătat bucuros, de parcă mă cunoştea de când lumea. M-a întrebat 

pe unde fusesem – toţi crezuseră că am murit – spunea el. Nu eram prea 
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entuziasmat de vorbele cu care m-a întâmpinat; l-am întrebat dacă face parte 

din Comitetul Civil. Mi-a spus că nu, dar că doreşte în continuare să ne ajute cu 

ceva. L-am întrebat unde fusese până atunci, dar s-a arătat grăbit să vorbească 

cu cineva care tocmai ieşise pe uşa la care aşteptam noi. Piedone mi-a făcut semn 

să intru. Am fost din nou stopaţi de cineva, dar, între timp, în anticameră a venit 

cel care plecase cu mesajul lui Piedone; spunea că sunt invitat imediat într-o 

cameră de la etajul trei, unde vor merge cu toţii pentru o şedinţă importantă. 

Acolo voi avea ocazia să spun ce am de spus. Şi, pentru că în acelaşi moment au 

început să părăsească locul, m-am conformat şi am urmat grupul de 

revoluţionari care formau Comitetul Civil şi cu care urma, probabil, să am de 

discutat. 

Cu toate că, iniţial, Piedone spusese că nu va veni cu mine decât pentru a-mi 

asigura intrarea în Comitetul Civil, s-a răzgândit şi mi-a şoptit la ureche că mă 

va însoţi, să fie pe-aproape în caz că s-ar ivi probleme din cauza discuţiilor. Am 

urcat deci la etajul trei pe una din scările laterale ale clădirii. Când am ajuns la 

capătul acesteia, am constatat că se oprea brusc la acest etaj, ca şi cum clădirea 

nu ar fi fost mai înaltă. Pe acest etaj se vedea un singur hol lung şi întunecos. 

Câteva trepte urcau mai departe, dar se opreau brusc, atât cât era necesar să 

permită accesul la o încăpere aflată la capătul lor. Am intrat într-o cameră nu 

prea mare, dotată cu o masă imensă şi cu multe scaune. O fereastră relativ mică 

era singurul contact cu exteriorul; era greu de crezut că, dacă am fi fost atacaţi 

dinspre afară, ar fi oferit spaţiu suficient prin care să pătrundă gloanţele. Numai 

că această cameră era complet izolată de restul clădirii şi nu oferea şanse de 

refugiu în cazul unui atac din interior, iar holul de la acest etaj părea părăsit de 

militari. Singurul rămas afară pentru a ne asigura apărarea era Piedone, pe care 

l-am zărit făcându-mi semne de încurajare înainte de a se închide uşa. 

Am fost invitat să iau loc pe unul din scaunele aflate chiar lângă cel din capul 

mesei, în timp ce ceilalţi se aşezau în jurul acesteia. În capul mesei a luat loc un 

bărbat brunet cu alură de sportiv, care s-a recomandat, pentru cine nu-l 
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cunoştea – acela eram probabil eu –, ca fiind Cazimir Ionescu. După felul cum 

prezida adunarea am dedus că acesta fusese uns cu şefia Comitetului Civil. A 

spus că „cineva din cameră – şi s-a uitat ostentativ la mine – doreşte să spună 

lucruri care probabil sunt destul de importante, dar că, pe scurt, se ştie despre 

ce este vorba. Acum, însă – insista Cazimir Ionescu –, avem ceva mult mai 

important de făcut, lăsând alte probleme pentru mai târziu. După cum probabil 

aţi aflat, domnul Ion Iliescu a anunţat că noul Guvern provizoriu al României, 

care funcţionează sub denumirea CFSN, urmează să fie completat cu noi 

membri şi în acest scop va fi întocmită o listă cu propuneri din partea 

Comitetului Civil al Revoluţionarilor“. Nu am reţinut dacă nu cumva rostise 

cuvântul „tineri“ pe acolo, deoarece simţeam că mă pasează pe un tărâm 

necunoscut şi din nou nu voi putea să spun ceea ce am de spus, ceea ce mă cam 

aprinsese. „Fiecare trebuie să fie conştient de responsabilitatea care îi revine în 

cazul că ar dori să facă parte dintr-un astfel de guvern“ – mai spunea Cazimir 

Ionescu. Totuşi, pentru că se insistase ca eu să fiu primit în acel cadru şi pentru 

că se spusese că am de făcut câteva remarci deosebit de grave, mi se va da mie 

mai întâi cuvântul, pentru a spune cât mai pe scurt ce am de spus. Totodată, 

eram rugat să încep cu o scurtă prezentare personală, pentru a fi cunoscut de 

toţi. 

Nici n-am început bine să vorbesc, că în momentul în care am spus că eram 

muncitor, un tânăr s-a şi răstit la mine: „Ne-am săturat să tot vedem muncitori 

care doresc să facă politică sau să intre în Comitetul Civil. Ar trebui să vă vedeţi 

de şaiba voastră!“. Am vrut să-i dau o replică aşa cum ar fi meritat, iar apoi să 

părăsesc adunarea, care începea să-mi dea impresia de adunătură. Văzând că 

lucrurile iau o întorsătură nefavorabilă, cu iz de scandal, citind pe faţa mea cât 

de hotărât eram şi cât de furios devenisem, bănuind faptul că probabil voi trece 

la acţiune pe căi care s-ar fi putut dovedi periculoase pentru ei, cu atât mai mult 

cu cât deja începusem să bănuiesc că mult prea multe lucruri nu erau la locul 

lor, Cazimir Ionescu m-a stopat şi a intervenit „împăciuitor“, liniştind spiritele. 
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De fapt, nici măcar nu apucasem să vorbesc ceva despre problemele pentru care 

venisem acolo, dar nici nu mai doream s-o fac într-un cadru atât de ciudat şi de 

ostil. Şi, pentru a nu lăsa să înceapă noi discuţii, Cazimir Ionescu a spus că va 

începe chiar domnia sa cu prezentarea; dar, deşi avea – declara el – două 

facultăţi terminate, tot credea că nu este în stare să facă faţă responsabilităţilor 

ce decurg din prezenţa într-un guvern, lăsându-şi pentru mai târziu posibilitatea 

de a opta dacă vrea sau nu să se înscrie pe listă. Am înţeles, scârbit, apropoul 

bătut, am înţeles faptul că cei care se aflau acolo se băteau numai pentru a-şi 

asigura un loc, fie el cât de jos, pe lista ce urma să ofere posibilitatea pătrunderii 

în poziţii guvernamentale. Pentru că eu eram cel care urmam, am spus pe scurt 

că eu sunt muncitor şi că nici măcar nu vreau să fac parte din guvernul CFSN, 

dar că am ceva de spus în cadrul întrunirii acestuia şi că nimeni nu mă poate 

opri să n-o fac, deci doresc să fiu pus pe listă. Tânărul „student“ a intervenit din 

nou – era deosebit de activ şi consecvent în atacuri –, spunând că, dacă nu vreau 

să fac parte din guvern, atunci de ce mai stau acolo? A intervenit Cazimir 

Ionescu, care a arătat că dreptul de a vorbi nu mi-l poate interzice nimeni şi a 

propus să fiu inclus pe listă. S-a votat şi am fost aprobat. 

Trebuie să recunosc că urmăream cam scârbit cum evoluează discuţiile şi că 

nu-mi mai puneam mari speranţe că voi putea face ceva. Aveam impresia că 

particip la ceva fals, însă, aflându-mă într-o stare de mare nervozitate, nu-mi 

puteam controla simţurile. Fiecare dintre cei prezenţi se prezenta pe scurt, 

încheind cu fraza „... şi doresc să fac parte din guvernul României!“. 

Participam la vot în mod automat, pentru că tot nu cunoşteam pe nimeni şi nu 

puteam schimba nimic. La un moment dat, uşa s-a deschis şi înăuntru şi-a făcut 

apariţia ... Babone Nicolae, Flancat de Piedone, care stătea cu automatul 

pregătit pentru orice eventualitate! Când l-am văzut, am şi fost în picioare. Am 

văzut după expresia ochilor săi că m-a recunoscut, căci a holbat ochii şi s-a 

oprit brusc, însă şi-a revenit repede şi a început să comenteze rapid, fără ca eu 

să mai apuc să fac vreo acuzaţie împotriva sa, spunând că se complotează 
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împotriva sa şi că este acuzat pe nedrept că ar face parte din Securitate. Că el 

este trimisul special şi personal al domnului Ion Iliescu şi vine cu probleme 

foarte importante de rezolvat, dar că, din cauza acelor acuzaţii nefondate, era 

cât pe ce să nu poată intra în clădire. Probabil că, totuşi, pozele găsite fuseseră 

deja vizionate de băieţii care păzeau intrările din clădire. N-am mai răbdat şi 

i-am spus că eu am fost cel care a găsit dovezile despre el şi că i-am văzut pozele 

şi legitimaţiile cu ochii mei. Şiret şi neruşinat, Babone a încercat să întoarcă 

povestea cu pozele în favoarea sa, acceptând implicit existenţa dovezilor: pozele 

– spunea el – erau dovada că Securitatea îl caută ca să-l aresteze. În momentul 

în care l-am întrebat cum îşi explică faptul că pozele erau pentru legitimaţii, s-a 

lăsat brusc o tăcere adâncă. Nimeni nu mai spunea nimic, toţi aşteptau 

încordaţi să vadă ce va urma. Am vorbit tot eu, pomenind despre momentul 

formării primului guvern, despre apariţia sa alături de Verdeţ; am propus 

reţinerea lui până la lămurirea situaţiei. Neavând cum să se mai apere, Babone 

a replicat că are lucruri importante de comunicat, dar, dacă noi nu avem 

încredere în el, va pleca şi nu va mai spune nimic. Brusc, Cazimir Ionescu s-a 

dus şi la luat de umăr pe Babone: „Îl cunosc pe Babone personal de mai mulţi 

ani şi garantez pentru el personal!“. Simţeam cum se prăbuşesc pereţii peste 

mine de furie, dar nu puteam face nimic. Mai mult chiar, Cazimir Ionescu şi 

Babone au părăsit împreună şedinţa pentru a discuta separat, lăsându-ne să 

aşteptăm în continuare. Asistam trist la ce se întâmpla; nu înţelegeam nici 

atitudinea de indiferenţă în care se complăceau toţi cei prezenţi acolo. Cum era 

posibilă o asemenea inconştienţă?! La ce mai era bun Comitetul Civil dacă 

numai Cazimir Ionescu lua toate hotărârile şi conducea totul după bunul său 

plac? Oare spectrul unui scaun în viitoarele structuri guvernamentale era mai 

important decât viitorul ţării? Căzusem pe gânduri şi eram cam iritat, când am 

avut parte de o altă surpriză: pe uşă şi-a făcut apariţia regizorul Sergiu 

Nicolaescu. 
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Trebuie să mărturisesc că apariţia acestuia a însemnat pentru mine o mare 

deziluzie. A intrat brusc şi, fără a-i saluta pe cei prezenţi acolo, a întrebat direct 

unde se află Cazimir Ionescu. I s-a răspuns că trebuie să vină. A început să se 

plimbe agitat prin cameră, spunând că trebuie să plece şi că nu are timp de 

aşteptat. Vânturând o sacoşă cu cumpărături, îşi trecea nervos mâna prin păr. 

Părea foarte răvăşit şi se afla într-o stare de mare surescitare. La insistenţele 

mele, a luat loc pe scaunul pe care stătuse Cazimir Ionescu, dar a sărit imediat 

ca ars, repetând că nu mai poate să stea, că trebuie să plece şi că doreşte să stea 

de vorba imediat cu Cazimir Ionescu. Am ieşit până pe hol şi i-am spus rapid 

lui Piedone că eu cred că s-a întâmplat ceva, dar nu-mi dau seama ce, poate află 

el mai multe, după care am reintrat în cameră. Pe holişorul de la intrare 

văzusem un curier militar, care probabil că venise împreună cu Sergiu 

Nicolaescu. Văzând că nu-l putem ajuta, Sergiu Nicolaescu a plecat, tot fără să 

salute. S-a întâlnit însă pe hol cu cel pe care-l căuta, căci s-a auzit o discuţie 

scurtă, după care au intrat împreună în sală pentru a ne comunica faptul că s-a 

ivit o situaţie de urgenţă şi că ne vom revedea în aceeaşi formaţie peste o oră, în 

aceeaşi cameră. 

Am părăsit cu toţii sala, îndreptându-ne către locurile de unde veniserăm. Pe 

drum i-am spus lui Piedone mai pe larg ce se întâmplase şi am comentat despre 

ciudatele apariţii ale lui Nicolae Babone şi Sergiu Nicolaescu, despre 

comportamentul lui Cazimir Ionescu. Am tras împreună concluzia că se 

întâmplase ceva deosebit de grav. Dar n-am putut să stabilim ce anume putea fi 

atât de grav încât să-l aducă pe Sergiu Nicolaescu într-o asemenea stare de 

irascibilitate şi totul să fie discutat numai în secret. „O fi evadat Ceauşescu!...“ 

mi-a sugerat în glumă Piedone. Acesta aflase între timp, de la militarul ce-l 

însoţise pe Sergiu Nicolaescu, faptul că era posibil ca Ceauşescu să fi murit, dar 

nu spunea încă nimic, de teama de a nu cădea în ridicol. Mi-a spus acest lucru 

abia la plecarea sa, după ce zvonul circula deja în interiorul clădirii. 
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În momentul în care am dat să reintrăm în sala mare de la etajul doi am fost 

opriţi de un ofiţer de Armată, care ne-a comunicat că se luaseră măsuri pentru 

ca toţi civilii de la etajele superioare ale clădirii să fie evacuaţi către etajul întâi 

şi parter. Când ne îndreptam spre scară, ofiţerul, pe care-l cunoşteam de-acum 

de la Regimentul de Gardă, m-a oprit şi m-a întrebat, curios, ce-am făcut; i-am 

povestit pe scurt totul. După ce m-a ascultat, mi-a spus că unul dintre curierii 

sosiţi în acea dimineaţă – să fie o simplă coincidenţă? – a vorbit despre zvonul 

că Ceauşescu ar fi murit în urma unui interogatoriu la care s-a folosit tortura 

cu şocuri electrice, dar că el personal crede că este vorba de minciună, – nimeni 

nu ar fi făcut uz de astfel de metode, poate că acesta avea cianură între dinţi. 

Cum, totuşi, nu aveam niciun motiv să credem că aşa ceva era posibil, am 

încheiat discuţia cu ofiţerul şi ne-am îndreptat către etajul întâi. Cum am 

apărut acolo, colegul care-i împrumutase automatul său lui Piedone a şi sărit să 

şi-l recupereze. Cei care fuseseră cu noi pe etajul doi se regrupaseră în 

cabinetul nr. 1, mai puţin tânărul care preluase inventarul încăperii cu 

„minuni“ şi care rămăsese acolo pentru a-l preda către cineva de la Armată. În 

momentul în care am intrat în cabinetul nr. 1, doi civili erau puşi cu faţa la 

perete şi supuşi unui control minuţios. Alţii căutau să-l liniştească pe cel care 

efectua operaţiunea. După ce au fost controlaţi, civilii au fost lăsaţi în pace. 

L-am întrebat pe unul dintre ei ce anume se întâmplase; mi-a răspuns că doar 

cu puţin timp înainte fusese prins unul dintre băieţi sustrăgând documente 

importante dintre cele aflate la adăpost, dar el crede că era vorba numai de o 

stare de oboseală avansată a celui care conducea operaţiunea de percheziţie. 

Acesta era treaz încă din prima zi şi folosise fiole de cafeină pentru a nu 

adormi. M-am aşezat pe un scaun. Aproape imediat a venit şi Piedone, însoţit 

de o fată solidă, pe care a prezentat-o drept Tara, sora lui. M-a chemat afară pe 

hol, unde mi-a spus că el nu va mai rămâne nicio clipă acolo. M-a rugat să nu-i 

pomenesc niciodată numele, pentru a nu-l expune în mod inutil eventualelor 

represalii. Făcuse destule, nu mai putea face mai mult; dacă eu vreau să-mi risc 
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viaţa, treaba mea, dar mai bine mi-aş pune familia la adăpost. „Încearcă să nu 

stai în noaptea asta aici, coane, şi să nu cazi în vreo capcană, că ăştia nu se 

joacă!“. Pentru că nu mai era mult şi trebuia să ne prezentăm la etajul trei, 

i-am spus că trebuie să plec. Mi-a şoptit la ureche, să nu audă nimeni, ce anume 

aflase de la curierul militar, pe holul de la etajul trei. La plecare m-a mai 

întrebat dacă sunt sigur că merită să risc şi dacă nu este mai bine să plec chiar 

atunci cu el; l-am refuzat politicos şi i-am mulţumit că mă ajutase până atunci. 

„Succes, coane, şi ai mare grijă ce faci!...“ 

Am părăsit holul împreună, dar fiecare am luat-o în direcţii diferite. Pe 

Piedone nu l-am mai revăzut, însă în cabinetul nr. 1 se afla un alt bărbat, cu 

acelaşi tip de figură, care fusese botezat întâmplător tot… Piedone. De îndată ce 

am intrat în încăperea destinată reîntâlnirii noastre în cadrul Comitetului Civil, 

mi-am dat seama că lumea s-a mai înmulţit; apăruseră un tânăr roşcovan cu 

barbă, care stătea chiar lângă „studentul“ agresiv, şi un bătrân, care stătea în 

picioare, cu mâinile încrucişate pe burtă, ce-şi făcea de lucru frecându-şi 

palmele nervos. Cazimir Ionescu, ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat până 

atunci, nu s-a grăbit să facă vreo informare despre comunicatele sosite cu o oră 

în urmă; s-a mulţumit să ne spună să ne grăbim să completăm lista, urmând ca 

tânăra care se ocupa cu notarea numelor şi a datelor obţinute din scurtele 

autoprezentări să bată urgent la maşina de scris lista pentru a fi comunicată 

către CFSN. 

Înainte de a începe din nou prezentările, Cazimir Ionescu a rugat-o pe 

aceasta să mai citească o dată numele celor care erau propuşi din partea 

revoluţionarilor din CC; eram al doilea pe listă, după Cazimir Ionescu, înscris 

cu drepturi depline. Eram satisfăcut de cum decurseseră lucrurile în acest sens, 

dar am devenit şi ceva mai circumspect: mi-am adus aminte de vorbele unei 

bătrâne profesoare pe care o strigam cu toţii în casa de copii „doamna Barna“: 

„Atunci când colegii care te duşmănesc nu pot scăpa de tine, te avansează şi te 

mută undeva de unde tu nu le mai poţi face probleme“. Dar nu şi orice şut în 
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dos înseamnă un pas înainte. Nu am avut prea mult timp de reflecţie, căci am 

devenit atent în momentul în care tânărul roşcovan trebuia să-şi motiveze 

prezenţa în acea sală. S-a ridicat „studentul“, care se aşezase special alături de 

el, şi a spus că acela este prietenul său şi merită să fie inclus pe listă. Nici mai 

mult, nici mai puţin, Cazimir Ionescu l-a întrebat pe acesta în zeflemea: „Şi te 

simţi dumneata în stare să faci faţă la o muncă ministerială sau să faci faţă la 

conducerea unei ţări?“. „Da, bineînţeles!“ – a venit răspunsul, cu o siguranţă pe 

care probabil niciun profesor universitar nu ar fi dovedit-o. Mi-am muşcat 

buza pentru a nu izbucni în râs. Poate că, în sinea lui, tânărul era cinstit, însă 

nu-mi puteam închipui conform cărei experienţe sau optici ori opţiuni politice 

va reuşi acesta să se integreze într-o muncă unde mişunau crocodilii politici, din 

aceia cu dinţii mari şi ascuţiţi. Şi, mai ales, va renunţa acesta atât de uşor la 

studii pentru o existenţă hilară? Curiozitatea mea însă era mult mai mare: cine 

este bătrânul de lângă perete? Când i-a venit rândul să se prezinte, am rămas 

pentru o clipă încremenit; pur şi simplu, nu-mi venea să-mi cred urechilor! 

Vechiul şi înrăitul comunist Fazekaş se afla printre noi şi dorea să facă parte 

din CFSN! Primul lucru care mi-a venit în minte a fost să aflu modul în care 

aceşti doi noi veniţi, care nu prezentau legitimaţii de tipul celor eliberate în 

interiorul clădirii Comitetului Central, au reuşit să pătrundă atât de uşor 

într-unul din locurile cele mai greu accesibile ale acestei clădiri. Cordoanele 

militare erau nemiloase în privinţa accesului în interiorul fiecărui dispozitiv pe 

care erau desfăşurate şi, totuşi, aceşti doi oameni aflaseră de întâlnirea noastră, 

ora, locul şi scopul ei, reuşind, în special Fazekaş – cu ajutorul cui? –, să se 

strecoare până aici. Supusă la vot, dorinţa bătrânului comunist de a se integra 

într-un sistem pe care noi îl doream fără comunişti a fost respinsă. Deşi aveam 

pe limbă o serie de întrebări care să-mi lămurească nedumeririle acumulate, 

m-am abţinut de la orice intervenţie – am aşteptat liniştit să văd cum vor evolua 

lucrurile. Şi pentru că nimeni nu a comentat nimic, această întâlnire s-a 

finalizat relativ repede. Următoarea trebuia să aibă loc la ora trei şi jumătate, 
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cu această ocazie fiind necesar să se ia anumite hotărâri. Ce anume, rămânea 

încă un mister. S-a insistat ca de această dată să fie prezenţi numai cei care 

fuseseră nominalizaţi pe listă. 

Am plecat ameţit de noianul de întrebări care-mi invadaseră capul. Veneam 

cu zece necunoscute şi plecam cu de două ori mai multe de acolo. Pentru mine 

era foarte clar că în interiorul clădirii CC-ului nu se putea strecura nimeni fără 

a poseda legitimaţie, deci Fazekaş fusese ajutat să pătrundă în interiorul 

clădirii şi să circule liber. Cine o făcuse? Sau acesta se aflase deja în clădire încă 

de la început şi stătuse ascuns până atunci? Sau poate folosise faimoasele 

tunele? Noi, cei care posedam legitimaţii, treceam extrem de greu de la un hol la 

altul, de la un etaj la altul, de la o cameră la alta; ce se întâmpla oare ? 

În momentul în care m-am reîntors în cabinetul nr. 1 am fost întâmpinat de 

câţiva dintre tinerii aflaţi înăuntru, care doreau să ştie cum evoluau lucrurile. 

Probabil că aceştia mai stătuseră de vorbă în perioada de timp scursă şi mai 

aflaseră câte ceva din obiecţiunile noastre de la cei cu care luptasem împreună 

la etajul doi. Nemulţumirile se limitau numai la faptul că Radioul şi 

Televiziunea părăsiseră cu totul problema noastră şi se mărgineau la a prezenta 

numai dificultăţile cu care se confruntau cei de la Televiziune. Numai că, la 

propunerea Armatei – iar aici fac referire doar la Comandamentul Armatei din 

interiorul CC-ului – de a-i ajuta cu trupe proaspete pe militarii care apărau 

Televiziunea, aceştia răspundeau că nu este nevoie, că pot face faţă situaţiei şi 

că nu înţeleg de ce crainicii tot fac apel la civilii neînarmaţi de a se expune fără 

apărare; în plus, prezenţa lor doar complica mai mult lucrurile. 

La un moment dat a intrat, pentru o clipă, Dan Iosif – nu-l mai văzusem 

până atunci de prea multe ori prin clădire, deoarece eu rămăsesem la etajul doi. 

A întrebat dacă au fost strânse toate documentele. Într-un colţ şedea unul 

dintre tinerii cu care citisem listele USLAT. L-am întrebat dacă aduseseră 

documentele cu ei, dar mi-a răspuns că n-au fost lăsaţi să ridice nicio hârtie, 

totul a rămas în custodia Armatei. I-am spus lui Dan Iosif despre existenţa unor 
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documente foarte importante la etajul doi. Când acesta a ieşit pe uşă, unul 

dintre tinerii din cabinetul nr. 1 s-a apropiat de mine şi mi-a spus: „Să nu ai 

încredere în el. Ai auzit ce s-a întâmplat în bucătărie?“. I-am răspuns că nu. 

Atunci el a continuat: „S-a produs un atac în interiorul bucătăriei, atac în urma 

căruia a fost omorâtă o femeie care ajuta pe-acolo. Bucătăria a fost imediat 

izolată şi atacată de forţele care erau dispuse în jurul ei. Când cei care fuseseră 

prinşi în capcană au fost somaţi să iasă cu mâinile pe cap, singurul care a ieşit a 

fost... Dan Iosif, care striga în gura mare să nu se tragă, că este el. Din moment 

ce numai el era în interiorul bucătăriei, cine a ucis-o pe biata femeie?“. M-am 

întristat la gândul că trebuie să pun la îndoială, chiar şi parţial, onestitatea 

unuia dintre cei pe care-i consideram eroi ai ţări; am hotărât în sinea mea să nu 

bag în seamă tot ce mi se spune până nu am o confirmare şi din altă sursă. 

Pentru că mai aveam ceva timp la dispoziţie, m-am gândit că n-ar strica să 

fac cunoştinţă cu cei prezenţi pe-acolo. Printre alţii, am dat peste tânărul cu 

barbă care însoţise un preot în prima zi, atunci când ne aflam pe la începutul 

evenimentelor. M-a recunoscut imediat şi am început să râdem împreună de 

povestea cu revista porno pe care le-o dădusem s-o conspecteze. „Vai, ce ruşine 

mi-a fost!“… – a fost reacţia sa. Tânărul se numea Nicolae Teodoreanu, îi 

plăcea să i se spună Nick şi era student la Teologie. Părea bucuros că nu 

murisem încă şi s-a oferit să-mi facă legătura cu ceilalţi care se aflau în 

cabinetul nr. 1. 

Nu puteam să nu remarc o oarecare ciudăţenie, pe care însă nu am 

comentat-o atunci cu nimeni: printre cei care se aflau acolo, în special printre 

cei care ocupau poziţii strategice interioare sau care păzeau puncte de acces la 

documente şi valori, se aflau foarte mulţi cascadori. Nimic ciudat, dacă stai să 

te gândeşti că aceştia sunt oameni foarte săritori, numai că erau şi foarte bine 

antrenaţi fizic şi prea „plouase“ cu ei. Poate că, totuşi, oboseala pusese prea 

mult stăpânire pe mine, şi nervii mei întinşi la maximum nu rezistau atunci 

când aveam de-a face cu coincidenţe sau găseam că ceva este ciudat. Să ţinem 
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însă cont de faptul că acolo se murea şi că, voiam sau nu, simţurile noastre erau 

ascuţite la maximum. Cu timpul aveam să constat că, de multe ori, primul gând 

este şi cel mai apropiat de adevăr; numai că avea să fie prea târziu. Asta nu 

însemna că toţi cei care luptau acolo au creat atunci sau mai târziu probleme cu 

consecinţe nefaste asupra prezentului şi viitorului democratic al României; 

însă, la o „inventariere“ ulterioară Revoluţiei, implicarea unor participanţi la 

evenimente responsabile de deturnarea nefirească a unor câştiguri sau împliniri 

datorate revoluţionarilor către grupuri de persoane care au beneficiat de acele 

deturnări, fără a fi fost implicate şi în partea dificilă a construcţiei, apar unele 

nume cu o insistenţă greu de considerat simplă coincidenţă. 

În momentul în care m-am reîntâlnit cu sora lui Piedone, aceasta m-a tras 

deoparte şi m-a rugat să ascult ce-i mai spusese fratele ei înainte de plecare. În 

primul rând, să-mi pun familia la adăpost, să nu uit că de-acum numele meu se 

află pe o hârtie oficială, ce va ajunge sigur la Ion Iliescu, deci, implicit, la 

serviciile de Securitate. Să nu dorm în acea noapte în clădirea CC-ului, ci 

eventual să merg la un prieten acasă. Să verific povestea cu Televiziunea – dacă 

este adevărat că civilii sunt chemaţi pentru a servi drept carne de tun. Să mă 

odihnesc şi să mă gândesc foarte bine înainte de a mă mai întoarce. Şi, lucrul cel 

mai important, să uit că el a existat! Am rămas trist, cu gândurile mele, ştiind 

că pierdusem un om de nădejde de lângă mine. Nu ştiam cui puteam să-i mai 

acord atâta încredere şi cu cine mai puteam comenta evenimentele fără a mă 

expune trădării sau a vreunui atac mârşav; de altfel, trăiam cu impresia că şi eu 

atinsesem un nivel critic al oboselii şi că era bine să urmez sfaturile lui Piedone. 

Numai că doream să se ştie de faptul că părăsesc clădirea, asta pentru a nu 

întâmpina dificultăţi în cazul că mă întorceam. Pentru că se apropia ora de 

întâlnire a Comitetului Civil, m-am reîntors în cabinetul nr. 1, unde am discutat 

rapid cu Nick Teodoreanu şi cu alţi doi tineri despre intenţia mea de a face o 

verificare la faţa locului, privind situaţia de la Televiziune. Dacă se va confirma 

că suntem ignoraţi şi izolaţi, vom afla ulterior de ce şi vom face presiuni pentru 
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a schimba situaţia, însă mai întainte de toate trebuie să aflăm ce se întâmplă cu 

lista care urma a fie trimisă conducerii CFSN şi cum vor reacţiona aceştia. 

* 

La întâlnire am ajuns de această dată printre primii. Eram nerăbdător să 

văd ce urmează să fie discutat. Cazimir Ionescu a intrat pe uşă însoţit de 

Babone Nicolae şi, fără a lua loc, a propus o delegaţie de cinci persoane care să 

plece către Televiziune cu lista pe care o propunea Comitetul Civil al 

Revoluţiei. Delegaţia urma să plece cu un autoturism de teren blindat, cu care 

sosise în dimineaţa aceea Babone Nicolae. Primul propus am fost eu. Nu pot să 

spun că nu am fost măgulit, dar cel mai mult m-a surprins faptul că 

propunerea venea din partea colonelului Babone, care sublinia că, în acest fel, 

am ocazia să mă conving că mă înşel în privinţa persoanei sale. 

Bineînţeles că am respins categoric propunerea, subliniind, la rândul meu, 

că, indiferent de felul în care se sustrăsese până atunci verificărilor, eu tot nu 

am încredere în dumnealui şi că nu risc să cad în vreo ambuscadă pusă la cale 

de forţele pe care le deserveşte. Am spus cu voce tare, ca să fiu sigur că vor auzi 

toţi cei prezenţi, că ar face bine să se plece, pentru a nu se risca nimic, cu un 

transport separat, aranjat cu concursul Comandantului Militar din CC. 

Cazimir Ionescu a râs de temerile mele – habar n-aveam pe atunci cât de bine 

intuisem situaţia – şi a propus o delegaţie formată din două fete, doi băieţi şi 

domnia sa. Toată lumea fiind de acord, s-a realizat rapid echipa, după care 

Cazimir Ionescu a promis că va veni rapid cu un răspuns din partea CFSN. 

Înainte de a părăsi adunarea, care se terminase astfel, am cerut permisiunea să 

părăsesc pentru acea zi clădirea Comitetul Central, pentru a avea posibilitatea 

să-mi revăd familia pe care n-o puteam contacta telefonic – încercasem, 

într-adevăr, să comunic telefonic cu ei, pentru le spune să plece la părinţii mei 

sau ai soţiei, până se termină evenimentele. Cererea mi s-a aprobat fără niciun 

fel de probleme. 
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Am părăsit clădirea CC-ului pe poarta principală. Afară, oamenii se 

împuţinaseră catastrofal de mult – mai rămăseseră doar vreo câteva sute de 

susţinători, care păreau, de asemenea, extrem de nemulţumiţi de cele ce li se 

întâmplaseră lor în acele zile şi nopţi fierbinţi. Câţiva au venit către mine, 

mi-au întins mâinile ca şi cum ne-am fi cunoscut de mult, ba chiar am fost 

îmbrăţişat şi pupat de unii tineri care vedeau în mine probabil pe unul dintre 

cei pentru care merita sacrificiul lor din acele zile. 

M-am îndreptat către Metrou. Aici am luat din nou contact cu atmosfera 

febrilă de control şi de vânătoare de terorişti. Văzându-mi legitimaţia de pe 

piept, tânărul care efectua controlul rândului la care mă aşezasem eu mi-a făcut 

semn că pot trece. L-am rugat să nu cruţe pe nimeni de la control pentru că, în 

condiţiile prin care treceam, acest lucru era deosebit de necesar. Oricum, 

fiecare trecător era un potenţial terorist. 

Iniţial luasem metroul către casă, dar m-am răzgândit şi l-am schimbat cu 

unul spre Televiziune. Acolo, alt control, numai că de această dată oamenii erau 

avertizaţi că nu au voie să se ducă în zona din jurul Televiziunii, pentru că se 

trage şi pentru că, oricum, nu era nevoie de prezenţa lor acolo. Într-adevăr, se 

auzea clar cum răpăiau automatele de toate calibrele. Am fost printre puţinii 

care au primit permisiunea de a ieşi spre zonă în clipa când lupta va fi stopată 

temporar şi asta graţie legitimaţiei din piept. În rest, această permisiune o 

primeau numai locuitorii de prin împrejurimi, pe bază de documente. 

L-am întrebat pe unul dintre militari ce crede el despre anunţurile de la 

Radio şi Televiziune, făcute să atragă civili neînarmaţi în jurul clădirii 

Televiziunii. „Nişte nebuni, omule! Dacă ajungi dumneata acolo, spune-le, te 

rog, să înceteze odată. I-am auzit pe ofiţeri comentând supăraţi că acum trebuie 

să-i mai ferească şi pe inconştienţii care se iau după nebunii aia!...“ Nu i-am 

spus că nu am de gând să merg la Televiziune, însă credeam că mă lămurisem 

destul: pe de o parte, apelurile „disperate“ ale Televiziunii către populaţia 
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Bucureştiului, pe de altă parte, refuzul Armatei de a permite accesul civililor în 

zonă. 

Pentru că nu mai aveam motive să ies din staţie şi să risc inutil doar pentru a 

mă uita la nişte lupte care nu-mi puteau spune nimic şi de care eram deja sătul, 

am schimbat din nou direcţia, de data aceasta către casă. În metrou auzeam tot 

felul de poveşti de genul celor pescăreşti, dintre care una m-a făcut să râd în 

hohote. O femeie mai solidă povestea cum fusese prinsă, cu o seară înainte, o 

bătrânică ce ţinea o nepoţică de mână şi se ducea la cimitir, cu o colivă sub care 

transporta un pistol. S-a uitat urât la mine în momentul în care am izbucnit în 

râs şi m-a întrebat de ce râd – ce, nu o cred? Am întrebat-o, la rândul meu, 

dacă o ştie pe aia cu Bulă şi teroriştii, făcându-i pe toţi cei din vagon să 

zâmbească.  

Am ajuns acasă destul de repede. Am sunat la uşă, am aşteptat un timp să mi 

se deschidă; din interior se auzea cum se mută mobila pe hol. Ai mei luaseră 

măsuri de siguranţă, blocând uşa cu un recamier pe care m-am chinuit să-l pun 

la locul lui; din cauza mutării lui, se rupseseră firele de telefon de pe holul de la 

intrare. Am refăcut repede legăturile şi l-am sunat pe socrul meu, să vină şi să-i 

ia la el pe toţi, pentru că îmi era frică de vreo surpriză neplăcută – nu voiam ca 

ei să sufere din pricina mea. Pentru că mirosea frumos de la sarmalele pe care 

nevastă-mea tocmai le scosese din cuptor, am riscat şi am înfulecat rapid vreo 

câteva; în acest răstimp, eram pus la curent cu noutăţile din cartier. Pentru că 

fiecare dorea să-mi spună mai întâi ce se mai întâmplase şi nu înţelegeam mare 

lucru, i-am rugat pe copii să tacă şi s-o lase să vorbească doar pe mama lor. 

Ştirile mi se păreau destul de „tari“, ca să zic aşa. Noaptea de 23 spre 24 

decembrie fusese, într-adevăr, plină de evenimente: căzuse o rachetă în curtea 

creşei de copii de pe o alee ce dădea în strada Valea Lungă. Aceasta părea să fi 

fost de vreo trei metri lungime, căderea sa, deşi nu produsese nicio explozie – 

oare de ce? –, a făcut un zgomot atât de mare încât a fost resimţit până dincolo 

de strada Apusului, unde se afla locuinţa mea – aproximativ 1 km în linie 
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dreaptă. Tot în acea noapte, pe lângă Lacul Morii, mai căzuse – ştire 

neconfirmată – tot o astfel de rachetă, care, de asemenea, nu explodase. 

A crede că două rachete – sau bombe – din două nu explodează înseamnă ori 

a accepta absurdul ori că ceva nu este în regulă. Cum nu accept din principiu 

absurdul şi caut întotdeauna numai explicaţii logice, am ajuns la concluzia că 

acestea nu au fost lansate decât pentru a produce panică, după un plan 

prestabilit. Cum însă multe din cele auzite mi se păreau şi fantezii, am reţinut 

existenţa a cel puţin unei rachete, văzută de foarte mulţi dintre locuitorii din 

zonă, inclusiv de cei din familia mea. Şi fiindcă între timp sosise socrul meu, 

i-am îmbrăţişat pe toţi; mi-am luat rămas bun de la ei, rămânând singur cu 

gândurile mele. 

Lucrurile începeau să se limpezească. Nemulţumirea băieţilor şi fetelor care 

luptaseră şi, poate, mai luptau în CC era justificată. La Radio şi Televiziune nu 

se pomenea absolut nimic despre existenţa acelui important punct strategic pe 

care-l ocupasem şi menţinusem cu greu sub controlul nostru şi care fusese 

simbolul politic al comunismului din România. În timp ce rolul important jucat 

de noi era ignorat complet sau minimalizat, se dezlănţuise o adevărată 

campanie propagandistă care să maximalizeze rolul deosebit jucat de 

realizatorii transmisiilor din studioul nr. 4 şi de noii guvernanţi, care apăreau 

destul de des pe ecranele televizoarelor. Nu apărea nicio relatare despre situaţia 

reală de pe toate fronturile de luptă, nu se pomenea nimic despre menţinerea 

controlului asupra unor obiective primordiale, cum erau aeroporturile, 

telecomunicaţiile sau bazinele de apă potabilă – s-a întâmplat asta abia mai 

târziu, după ce fusese dată o alarmă falsă despre otrăvirea acestora. 

Toate informaţiile care scăpau din gura crainicilor indicau faptul că soarta 

Revoluţiei se joacă la… Televiziune! Fiind de meserie antenist, m-am întrebat 

de ce „teroriştii“ nu distruseseră antenele de transmisie ale Televiziunii; o 

asemenea acţiune ar fi întrerupt imediat rolul de lider al acesteia, fără pierderi 

de vieţi omeneşti şi fără a fi nevoie de prea multă bătaie de cap, pentru că se 
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putea folosi oricând o altă staţie de transmisie, unul din multele relee aflate pe 

tot cuprinsul ţării, cu atât mai mult cu cât şi în Bucureşti se prindea foarte bine 

canalul 6, adică programul 1 al postului de televiziune, ce transmitea de pe 

vârful Coştila. Ştiam acum foarte sigur că apelurile făcute către populaţie erau 

total nefondate, lucru confirmat şi în discuţia purtată cu militarul din staţia de 

metrou. Devenise cert că ceva nu este în regulă de când cu apelul la intervenţie 

– pe care acum nu şi-l mai revendica nimeni – făcut către trupele sovietice. 

Simţeam că mă cuprinde neputinţa, tristeţea, o sfârşeală pe care nu o puteam 

stăpâni. Am pus ceasul să sune dimineaţa la orele cinci, m-am urcat în pat şi am 

adormit imediat. Când a sunat deşteptătorul, aveam impresia că introdusesem 

ceasul în creierii mei. Mi-am preparat un ness din rezerva făcută pentru doctori 

şi am căutat să-mi fac un plan logic pe baza tuturor informaţiilor şi 

concluziilor. Puterea se află aşadar în mâinile Comandamentului Militar, aflat 

într-o cazarmă din Drumul Taberei, unde comandau generalii Stănculescu şi 

Militaru, care-l proptiseră, în fruntea CFSN-ului, cu sau fără voia lui, pe Ion 

Iliescu, fost coleg de şcoală cu Gorbaciov, a cărui politică neocomunistă era 

susţinută frenetic de toată lumea – nu pomenesc de obligaţiile adiacente care le 

reveneau celor care făceau studii la Moscova, pentru că nu există dovezi în acest 

sens, se cunoaşte însă felul în care funcţiona sistemul. Nicio minune până aici – 

populaţia nu cunoaşte altceva şi se teme de schimbări prea rapide şi radicale, 

fiindu-i teamă să nu fie aruncată în necunoscut. Noi doream să scăpam de 

comunişti, dar aceştia aplicau lecţiile istoriei: dacă voi nu ne vreţi, noi vă vrem! 

Lupta militară era mai mult ca sigur câştigată, iar noua putere abia instalată 

putea face uşor purici. Soluţia cea mai la îndemână trebuia găsită în declaraţia 

de intenţie – dovedită ulterior a fi o minciună sfruntată –, anume aceea că 

CFSN va fi o guvernare provizorie şi nu se va transforma într-o formaţiune 

politică, iar liderii acestuia, neurmărind să profite de pe urma poziţiei câştigate 

prin participarea la evenimente, vor ceda locul la primele alegeri libere. Puteam 

încerca să formăm o formaţiune politică nouă, din care să facă parte 
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revoluţionarii şi care să atragă în rândurile sale şi pe foştii luptători 

anticomunişti. Cineva lansase parcă deja o idee în acest sens, dar nimeni nu 

reacţionase încă pozitiv. 

De găsit, găsisem eu o soluţie. Dar cum s-o pun în practică?! Dacă delegaţia 

avea să fie primită pozitiv de către CFSN şi lista noastră acceptată, era clar ca 

nu voi mai găsi sprijin, aceasta constituind o dovadă că noii guvernanţi pun în 

practică ceea ce au promis şi că eu şi cei care gândeau ca mine greşeam. 

Hmmm! Poate că, totuşi, imaginaţia îmi joacă feste… Am ars hârtiile pe care 

desenasem scheme ale tuturor posibilităţilor şi am intrat sub duş. Nu m-am mai 

bărbierit, fiindcă am vrut să ajung cât mai devreme înapoi. Însă eram mai 

proaspăt şi simţeam că am puterea s-o iau de la capăt, chiar dacă riscul era 

foarte mare. Momentul prielnic mie nu se ivise încă. Primul lucru pe care l-am 

observat a fost acela că fiecare om căuta să se facă într-un fel sau altul util, ceea 

ce confirma faptul că exista o coeziune de idei, căci toţi erau sătui de viaţa 

cenuşie, lipsită de perspective şi de bucuriile împlinirii, îndurată sub cizma grea 

a comunismului dictatorial. Intrările la blocuri erau „păzite“ pe rând de 

locatari, staţiile de metrou semănau cu adăposturile antiaeriene din timpul 

bombardamentelor, oameni care controlau, oameni care se lăsau uşor 

controlaţi, oameni – în special tineri – care-şi făcuseră culcuşuri pe te miri 

unde, dăruindu-se până în adâncul fiinţei lor idealurilor Revoluţiei. Se simţea 

romantismul revoluţionar fără de care n-ar fi existat dăruirea de sine, eroismul 

curat şi lipsit de substraturi egoiste. Văzând comportamentul minunat al 

acestor oameni, nu se putea să nu-ţi crească inima de bucurie, să nu ţi se 

îndulcească sufletul şi să nu-ţi înflorească mândria de român.  

* 

Ajuns înapoi la intrarea în Comitetul Central, nu am întâmpinat greutăţi, 

pentru că fusesem deja observat de la balcon şi cineva coborâse, ca să-mi 

uşureze intrarea. Din primele cuvinte schimbate am înţeles că delegaţia trimisă 

de noi se volatilizase; nimeni nu ştia absolut nimic, nici măcar vreo notă 
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telefonică sau vreun mesaj la Radio sau la televizor din care să rezulte ceva, 

orice, în legătură cu soarta celor plecaţi. Discutaseră între ei mult despre mine 

şi despre avertismentele mele, ajungând la concluzia că avusesem dreptate, cel 

puţin parţial. Însă părerile rămâneau în continuare împărţite, în funcţie de 

optica fiecăruia. N-am apucat însă să discutăm despre cele văzute şi aflate de 

mine pe unde fusesem, pentru că în acel moment se desfăşura o acţiune de 

igienizare şi curăţire a mizeriei ce se adunase din plin pe-acolo. Am trecut cu 

toţii la treabă, mutând mobilierul, măturând, colectând gunoaiele, ştergând 

praful, strângând tablourile de pe pereţi – mai exact spus, opere de artă 

originale care putea fi serios afectate în caz că această clădire era incendiată – 

într-un cuvânt, am pus la adăpost tot ceea ce părea de valoare, mai puţin un 

tablou enorm de pe peretele din spatele biroului din cabinetul nr. 1. În felul 

acesta am asigurat condiţii mai sănătoase de trai în locul unde urma să 

continuăm să luptăm cu toţii, adică cele două cabinete prezidenţiale, cu holurile 

şi anticamerele aferente. Operaţiunea nu a fost prea uşoară, deoarece se 

adunaseră acolo mormane întregi de gunoaie de tot felul, amestecate cu bucăţi 

din ziduri, mobilă şi geamuri sparte, dar, fiindcă am pus cu toţii osul la treabă, 

în scurt timp am reuşit să schimbăm total faţa locului. 

Munca ne-a ajutat şi să ne cunoaştem mai bine. Ne spuneam pe numele mici 

sau ne strigam deja pe porecle, făceam câte o glumă sau mai comentam vreo 

ştire nouă. Nimeni nu deschidea vorba despre ciudăţeniile neelucidate, care 

stârneau comentarii pro sau contra, până când ne trecea şi cheful de-a mai 

încerca să înţelegem ce anume se dorea a fi spus şi ce nu. Doar că, încet-încet, a 

trecut şi ora prânzului, iar despre delegaţia plecată din CC nu se auzea nimic. 

Şi, tot aşa, pe nesimţite, s-a produs un fel de răceală, s-a lăsat o tăcere care 

arăta că toţi se gândesc din ce în ce mai mult la ceva grav. 

Subiectele pe care le abordam erau exclusiv organizatorice sau personale. 

Startul discuţiilor l-a dat Tara. A venit lângă mine şi m-a întrebat ce urmează 

să facem – chiar nu încercăm nimic pentru a afla ce s-a întâmplat cu cei plecaţi 
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către Televiziune? Aproape instantaneu s-a şi format un mic grup care dorea să 

iniţieze o acţiune, ceva care să ne scoată din amorţeală. Primul lucru făcut a 

fost contactarea telefonică a celor de la Televiziune, lucru reuşit în cele din 

urmă. Doar că, aşa cum ne aşteptam, la Televiziune nu se ştia nimic despre o 

delegaţia plecată spre ei. „Şi dacă mint?“ – a întrebat cineva din grupul de 

tineri revoluţionari. „Nu putem să ştim nimic. Să încercăm la militari, poate 

ştiu ei ceva.“ 

Dar militarilor nu le ardea de discuţii. Se întâmplaseră atât de multe în 

decursul acelor zile, încât nimeni nu mai ştia nimic sigur. Ne sugerau să 

întrebăm la Spitalul de Urgenţă sau să verificăm dacă nu cumva au murit. Am 

revenit cu un telefon la Televiziune, unde am întrebat de Babone Nicolae. 

„Babone Nicolae? Cine e ăsta?“ – s-a auzit de la celălalt capăt al firului. Ne 

uitam unii la alţii şi strângeam din dinţi. Probabil că nu aveam o mimică prea 

fericită, pentru că am simţit o mână care se lasă pe spatele meu şi am auzit un 

glas spunându-mi să mă liniştesc. „Cel puţin, tu ai încercat să-i opreşti. I-ai 

avertizat!“. Dar ce, puteam oare să fiu liniştit? Problema nu era acum numai 

faptul că muriseră sau dispăruseră cinci oameni, ci faptul că acea capcană 

fusese pusă la cale de unul dintre noii guvernanţi, unul dintre cei care aveau în 

acel moment puterea politică şi decizională în mâinile lor!  

Unul dintre cei mai supăraţi dintre băieţi era Crăciun Liviu Viorel. Acesta 

nu-şi putea explica unul din episoadele ciudate care avuseseră loc pe 23 

decembrie: generalul de Securitate Iulian Vlad dăduse de urma unei conspiraţii 

la nivel înalt şi credea că ceea ce noi numeam revoluţie nu este altceva decât o 

sângeroasă lovitură de stat ce scăpase de sub controlul celor care o puseseră la 

cale, aceştia fiind nevoiţi să treacă la planul B, adică un plan de rezervă care să 

le permită să-şi elimine adversarii fără prea multe complicaţii; aşa se face că 

vina pentru tot ce se întâmpla era pusă pe existenţa prezumtivă a teroriştilor. 

Iulian Vlad plecase împreună cu Crăciun să facă nişte verificări telefonice, dar 

în momentul în care au intrat pe unul dintre holurile laterale au fost atacaţi cu 
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o rafală de mitralieră. „Am fost norocoşi şi am scăpat cu viaţă. Când am 

verificat cine trăsese, pe holuri nu mai era nimeni.“ În momentul în care s-au 

întors în Comandamentul Militar, Crăciun Liviu Viorel fusese gonit de către 

Nica Leon, cu care fusese, alături de alţi civili, în toată perioada de până atunci, 

buni camarazi. „Dar ce, nu este normal să nu aibă nimeni încredere în tine? 

Doar chiar tu ai spus că ai lucrat în trupele USLA!“ – s-a răţoit unul dintre 

participanţii la discuţie. „Dar bine, măi omule, nu chiar eu am fost primul care 

am recunoscut acest lucru? Păi ce, tu crezi că atunci când m-am angajat eu 

acolo, ştiam ce are să urmeze? În plus, eu am fost dat afară fiindcă am protestat 

împotriva metodelor de pregătire şi pentru faptul că am refuzat să execut 

misiuni în care urmau să fie lichidaţi oameni!“ – a replicat Crăciun supărat. 

„Cum aşa?“ „Uite cum: fiecare dintre cei care termina şcoala primea o listă cu 

zece nume. El trebuia să lichideze, treaba lui cum, cele zece persoane. Printre 

cei incluşi pe liste erau şi colegi care executaseră astfel de misiuni înaintea 

noastră. De fapt, într-un final, fiecare dintre noi urma să fie lichidat după ce-şi 

termina norma de misiuni, iar alţii noi ne luau locul, şi tot aşa mai departe. În 

plus, pregătirea se făcea în condiţii de puşcărie – nu tu o vizită în oraş, nu tu o 

bere, mai mult păzeam tufişurile din parcurile ce înconjurau vilele lui 

Ceauşescu. Eu m-am revoltat şi i-am făcut şi pe alţii să se revolte. Nu m-au 

băgat în puşcărie – am avut noroc cu colegii mei care nu au dat declaraţii 

împotriva mea. Dar, dacă nu începea Revoluţia, precis că o înfundam pe mulţi 

ani!“ „Mai lăsă, bă, gogonatele astea culese de prin filme!“ – a venit din nou 

replica. „Măi, ce interes am eu să vă mint? Ce-aş câştiga şi ce-aş pierde?“ – a 

întrebat Crăciun. „Lasă-l, băi, în pace. El a spus încă de pe 21 decembrie, 

atunci când Ceauşescu era la putere încă, şi cine a fost, şi ce doreşte. Dacă 

dezgropăm acum toţi morţii, găsim că ne curge mocirlă prin vene, nu sânge!“ – 

a intervenit un alt revoluţionar. 

Subiectul îmi displăcea, numai că nu aveam să scap de acest tip de discuţii 

penibile, care se repetau şi erau apoi reluate şi dezvoltate pe la toate colţurile 
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încăperilor. M-a emoţionat însă mai mult momentul în care civilul care îi 

organizase până atunci pe cei din cabinetul nr. 1 şi pe cei din interiorul 

apartamentului prezidenţial a început să plângă, cerându-şi scuze pentru faptul 

că, de multe ori, intervenise împotriva celor care i se păreau suspecţi. Ne urează 

succes, în continuare el se va duce să se culce, fiindcă nu mai rezistă. Văzându-l 

mai izolat pe Crăciun Liviu Viorel, m-am apropiat de el şi l-am întrebat care 

fusese povestea cu cel care furase documentele şi fusese prins asupra faptului. 

„Măi, tizule, aici au fost şi sunt spioni şi securişti. E plin, mişună peste tot! De 

unde ştiu eu cine eşti, de fapt, tu?“ – m-a luat el tare. „Las-o baltă! Dintre noi 

doi, numai tu ai posibilitatea asta!“ – i-am replicat eu. „Măi, Viorele, eu am 

făcut parte din trupele USLAT interne. Astea se ocupau cu găinăriile, cu 

glumele proaste, cu verificarea informaţiilor false ş.a.m.d.“. „Cum aşa?“ „Păi, 

să presupunem că Miliţia primea telefon că s-a pus o bombă în Piaţa Unirii. Noi 

plecam acolo, căutam prin tomberoane şi gunoaie, luam marfa la puricat, cu 

toate că ştiam că aşa ceva nu se putea întâmpla. Când ne întorceam din 

misiune, puţeam mai rău decât gunoierii...“ „Ştii cumva ce s-a întâmplat cu cel 

care a fost ieri prins că fura documentele cu banii lui Ceauşescu?“ „Nu s-a 

întâmplat nimic! Uite-l acolo, ăla cu barbă. Îl cheamă Ovidiu. Zice că n-a furat 

nimic – spune că se uita să vadă ce scrie pe-acolo, fiindcă stătea degeaba şi se 

plictisea. Când n-a ţinut, a dat vina pe unii care cică l-au trimis special de la 

etajul doi.“ „Tu ai fost în noaptea de 22 spre 23 în Comandamentul Militar?“ – 

l-am întrebat eu brusc. „Da. Dar de ce întrebi?“ „Mă interesează câteva 

amănunte cu privire la noaptea asta!“ „Ce anume?“ „De exemplu, cine a cerut 

ajutorul militar de la ruşi?“ „Nu, asta aş vrea să aflu şi eu. Pot spune însă că 

n-au fost cei de aici, ci ori cei de la Televiziune, ori Comandamentul Armatei 

din Drumul Taberei“ „Pot să te întreb ceva mai personal?“ „Ce anume?“ 

„M-am gândit că n-ar strica dacă am înfiinţa un partid politic, unul cu care să 

putem să garantăm faptul că n-am murit pe-aici degeaba, fără rost, să 

garantăm faptul că vom scăpa de pacostea asta de comunism, să garantăm un 
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viitor mai bun atât pentru noi, cât şi pentru cei care vor trăi după noi.“ I-am 

explicat cu ajutorul cuvintelor pe care le găseam mai potrivite ceea ce gândeam, 

dar, la un moment dat, mi s-a părut că-l văd pe Crăciun că mijeşte pe sub nas şi 

am crezut că îmi ia ideile în derâdere. Crăciun a sesizat îndoiala mea şi a 

explicat că auzea această idee la fiecare câteva ore, dar nimeni nu se apuca s-o 

şi pună în practică. „Dar ce, s-a mai gândit cineva de aici să facă un partid 

politic?“ „Bineînţeles!“ „Şi care au fost ideile de bază, motivaţiile?“ 

„Deocamdată, nimeni nu a venit cu atâtea motivaţii ca tine, dar începutul 

contează!“ „Părerea mea este că un partid nu se face aşa, pur şi simplu, ca să 

existe. Acelea sunt partide care nu au nicio putere şi cu timpul dispar – se nasc 

moarte!“ „Motive să facem un partid politic avem destule. Sunt aici destui 

oameni capabili să creeze un început, numai că trebuie să fim siguri că asta este 

ceea ce vrem să facem şi că îi vom putea convinge pe ceilalţi că avem dreptate!“ 

„OK! Consideră că eu sunt de acord să pornesc la treabă; îţi asumi tu 

răspunderea pentru viitorul partid?“ „Eu îmi asum răspunderea numai în ceea 

ce priveşte persoana mea; oricine ni se alătură, trebuie să fie conştient că 

partidul care se va naşte nu va mai fi ca ăla Comunist, unde «prinzi» un scaun 

sub cur pe care apoi să refuzi să-l mai părăseşti cu anii!“ „Şi cum vrei să se 

numească partidul?“ „Nu m-am gândit!“ „Eu i-aş spune Democrat, 

Democratic, că prea am dus lipsă de aşa ceva în ultimii... j΄de ani…“ 

Sincer să fiu, nici că-mi trecuse prin cap gândul că trebuie să dau un nume 

partidului şi că acesta trebuie să fie o reflectare corectă a politicii de bază a 

respectivului partid. Oricum, discuţia dădea ceva roade, căci Crăciun a trecut 

imediat la treabă, strângând o mână de băieţi la o discuţie liberă. Puneam 

întrebări şi comentam fapte petrecute în răstimpul cât duraseră luptele, care 

încetaseră aproape de tot, cu excepţia unor focuri izolate de armă care erau mai 

degrabă rezultatul pripelii militarilor obosiţi. Una dintre cele mai simple 

întrebări pe care ni le-am pus în urma comentariilor mele a fost de ce teroriştii 

nu au distrus antenele de transmisie de pe clădirea Televiziunii, dacă tot n-au 
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putut pune mâna pe clădire? Era sau nu folosită, în exclusivitate, Televiziunea 

ca mijloc de propagandă în menţinerea unei atmosfere de tensiune şi pentru a 

sublinia foarte mult rolul CFSN în victoria Revoluţiei? Exista sau nu pericolul 

ca CFSN să fie transformat în partid politic, partid care ar fi înglobat şi o 

foarte mare parte din fostele cadre comuniste care purtau răspunderea pentru 

dezastrul economie şi social în care fusese târâtă România? Care a fost rolul 

jucat de Securitate şi de Armată în căderea dictaturii şi oprirea la timp a unei 

intervenţii militare sovietice şi care a fost, este şi va fi rolul nostru, al civililor, 

care ne-am implicat în evenimentele sângeroase de până atunci, împiedicându-i 

pe cei ce se pregătiseră să facă numai schimbări de suprafaţă să-şi ducă planul 

până la capăt – vom reuşi să provocăm schimbări substanţiale? Dacă CFSN nu 

este o formaţiune politică, iar PCR nu mai reprezintă puterea politica din ţară, 

atunci care – şi unde – sunt formaţiunile politice care trebuie să se pregătească 

să preia controlul ţării după ce rolul CFSN se va fi încheiat? Este bine să 

aducem la cunoştinţa opiniei publice ce ştim despre cele întâmplate în scurtul 

timp în care CFSN preluase puterea sau trebuie să mai aşteptăm momente mai 

prielnice? 

Brusc, o mare parte dintre cei prezenţi acolo au devenit activi; discuţiile s-au 

animat, reuşind în felul acest să scoatem la iveală o bună parte din problemele 

care creaseră foarte multe victime în luptele care avuseseră loc pentru 

menţinerea controlului asupra clădirii fostului CC. O bună parte dintre cei care 

muriseră în clădirea de vizavi de CC erau membri ai gărzilor patriotice. Ei 

fuseseră aduşi cu misiunea specială de a-i găsi pe eventualii terorişti care şi-ar fi 

format cuiburi de tragere la etajele superioare ale acestei clădiri, care 

adăpostea ceva arhive ale Securităţii. De îndată ce aceştia intrau în clădire sau 

doar se apropiau de ea, militarii şi civilii din CC erau anunţaţi de prezenţa unor 

terorişti înarmaţi în clădirea de vizavi. Cum gărzile patriotice nu aveau la 

îndemână decât armament vechi şi fără repetiţie, oamenii ce le compuneau se 

transformau, pur şi simplu, în victime sigure încă din momentul în care se apela 
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la serviciile lor. Numai că de această dată aveam de-a face cu o crimă 

organizată în toată regula. 

Cine se ocupa de organizarea de astfel de ambuscade macabre menite să 

dovedească existenţa teroriştilor şi să menţină atmosfera încinsă? Totodată, 

civilii care fuseseră prinşi că acţionau împotriva celor din clădire şi fuseseră 

arestaţi şi predaţi Armatei erau eliberaţi şi reînarmaţi; cine avea interes şi 

putere de decizie pentru a-i scoate pe aceştia de sub arestul Armatei şi a-i 

elibera? De la cine primeau aceşti terorişti informaţii exacte pe baza cărora 

acţionau aproape în voie, de unde cunoşteau aceştia perfect topografia locurilor 

unde se strecurau, acţionau şi dispăreau fără urmă în cele mai multe din 

cazuri? Cum de nu fuseseră folosite împotriva noastră – şi nu numai – grenade 

de mână, cu ajutorul cărora mai mult ca sigur am fi fost cu toţii morţi de mult? 

Căci era evident, nu aveam cum să facem faţă unui atac bine organizat. Dar 

dacă teroriştii care se strecurau prin tunele ar fi dorit preluarea controlului 

asupra clădirii? De ce fusese ucis civilul care lua apărarea celor care ne susţinea 

de afară? Încurca oare acesta planurile celor care pregătiseră, printre altele, şi 

„pocnitorile“ în care trăgeam noi? De ce s-a tras cu tunul în Sala Palatului şi în 

Bibliotecă? Ce anume trebuia distrus acolo? Căci în niciun caz nu era necesar 

să se tragă cu tunurile în clădiri pentru a combate pe eventualii atacanţi... Cine 

manipula informaţiile care provocau luptele în care toţi cei implicaţi mureau 

crezând că luptă împotriva teroriştilor? Existau terorişti? Cu siguranţă că 

existau şi persoane care, prin modul lor de a executa misiunile menite să ne 

aţâţe la lupte şi să provoace victime, panică şi groază, puteau fi încadrate la 

acest capitol. Întrebările începuseră să curgă gârlă, dar concluziile erau doar de 

natură logică, chiar dacă nu exista o bază reală de analizare a faptelor pe baza 

unor dovezi concrete. Norocul nostru era că încă mai păstram controlul asupra 

cabinetelor 1 şi 2 şi asupra apartamentului prezidenţial, unde se părea că se 

aflau depozitate o bună parte din documentele care i-ar fi putut demasca pe cei 

vinovaţi, care provocaseră victime inclusiv până la izbucnirea luptelor din 
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Capitală. Existau, după părerea noastră, conexiuni ciudate între unii lideri din 

CFSN şi o parte dintre ofiţerii activi din Securitate care le înlesniseră 

pătrunderea în locurile importante în care se decidea soarta şi viitorul ţării. În 

general, concluzia care rezulta în urma analizei tuturor aspectelor arătate mai 

sus, în scurta şi sângeroasa perioadă de lupte din Revoluţie, era că paralel cu 

voinţa maselor de a scăpa odată pentru totdeauna de comunism acţionaseră şi 

forţe foarte bine organizate, care reuşiseră să se infiltreze şi să deturneze lupta 

curată a populaţiei. Lumea ieşise în stradă să-i apere pe fraţii de suferinţă din 

Timişoara, dar şi pentru a schimba dictatura megalomană ce ne făcuse pe toţi 

egali doar în sărăcie lucie şi lipsă de perspectivă. Era o nouă viziune, un nou 

mod de a privi cu responsabilitate modul în care gestionam prezentul, fapt care 

lovise în plin soclurile dogmatice ale comunismului, subliniind necesitatea de a-l 

înlocui cu forme democratice consacrate. Luptele pe care le dusesem se doreau, 

pe de o parte, o garanţie a faptului că nimeni nu va mai putea schimba noul 

curs al istoriei, iar pe de alta, reprezentau şi o frână împotriva celor care 

doreau totuşi schimbări structurale radicale, care să grăbească ritmul acestor 

schimbări. Această tristă colaborare cu vechii dogmatici ai comunismului, care 

fuseseră reactivaţi şi preferaţi celor ce veniseră sprijiniţi de masele populare, a 

costat extrem de mult, în special prin numărul ridicat de victime nevinovate pe 

care l-a provocat lupta pentru putere. 

Conştienţi de responsabilitatea care ne revenea, mai ales că noi eram 

oarecum în cunoştinţă de cauză şi că mai aveam totuşi posibilitatea de a 

informa la timp populaţia despre cele ce se întâmplau, am hotărât să ne 

întrunim în acea seară şi să stabilim ce anume avem de făcut. Momentul, încă 

prielnic pentru a acţiona, nu trebuia irosit. Nu eram încă destul de sigur pe cine 

anume dintre noi putem conta din plin, deoarece părerile erau încă împărţite, 

dar viitorul avea probabil să primenească de la sine rândurile noastre. 

Având foarte mult timp la dispoziţie până la orele serii, când hotărâsem să ne 

întâlnim, am început să discutam mai mult despre aspectele privitoare la 
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componenţa teroriştilor. Fuseseră arestaţi destui în cele trei zile, unii chiar de 

două-trei ori, dar printre ei nu s-a aflat nici măcar un străin, aşa cum se 

zvonea. Ba chiar, unul dintre cei care se hotărâse să vorbească, fusese găsit 

împuşcat în cap la scurt timp chiar în camera unde fusese închis cu cheia, după 

cum relatau unii dintre colegi. Pentru a ne explica apariţia teroriştilor, nu se 

punea deci nicio clipă problema de a căuta provenienţa lor pe tărâmuri externe, 

cu toate că acum ştiam de existenţa şcolii de trupe USLAT care se afla pe 

teritoriul României.  

Pentru început am împărţit ceea ce ştiam în trei categorii. 

Prima categorie era formată din foşti criminali intraţi cu forţa în slujba 

Securităţii pentru a rezolva problemele mai murdare pe care cei din USLAT nu 

aveau voie să le cunoască – aspect relevat din discuţiile pe care le-am avut cu 

Crăciun Liviu Viorel, care fusese subofiţer în cadrul trupelor USLAT-interne – 

cu precizarea că mai existau şi trupele USLAT-externe –, precum şi cele care 

formau garda personală a familiei Ceauşescu şi care, spre norocul nostru, şi-au 

abandonat liderii. Era foarte posibil să fi fost infiltraţi chiar şi printre noi astfel 

de oameni, dar erau greu de depistat atâta timp cât nu erau prinşi cu ocaua 

mică. 

Cea de-a doua categorie era formată din ofiţeri şi civili rămaşi fideli cuplului 

Ceauşescu, care acţionau fără o coordonare precisă. Aici ar putut fi incluşi şi o 

parte din oamenii care primiseră arme pe... stradă şi se apucaseră să le 

folosească din inconştienţă sau, pur şi simplu, îşi manifestau în mod haotic ura 

intensă pe care o acumulaseră faţă de regimul comunist, trăgeau la întâmplare 

sau împotriva fostelor bastioane reprezentative ale structurilor dictatoriale, pe 

care între timp le ocupaseră cetăţenii, provocând astfel victime nevinovate, în 

încercarea de a-şi face singuri dreptate. Aceştia erau denumiţi cu un termen 

impropriu – terorişti ocazionali. 

Cea de-a treia categorie – de fapt cea mai importantă – era formată din 

oamenii care acţionau în mod conştient şi organizat, fiind coordonaţi de o forţă 
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ocultă care deţinea în acel moment controlul absolut asupra situaţiei. Aceştia 

nu provocau decât rareori victime în mod direct, misiunea lor fiind, în realitate, 

aceea de a provoca şi menţine un sentiment de groază şi nesiguranţă, ceea ce le 

reuşea de minune. Aici îi includ pe cei ce transmiteau în mod oficial informaţii 

false de genul celor care soseau de la Comandamentul Armatei din Drumul 

Taberei. În general, victimele provocate de ei erau împuşcate de la distanţă cu 

puşca cu lunetă sau din ricoşeul muniţiei trase cu furie absurdă în zidurile 

groase ale clădirilor vechi şi solide care erau considerate a fi puncte strategice 

importante. Au existat şi cazuri rare de atacuri cu nişte arme speciale cu 

încărcătoare cu capacitate sporită faţă de cele ale armelor deţinute de către noi 

şi cu viteză mult superioară de tragere, care foloseau un tip aparte de muniţie, 

dintr-un material extrem de dur, muniţie ce reuşea să pătrundă şi să perforeze 

dulapuri metalice umplute cu dosare de hârtie, înainte de a se opri în betonul 

pereţilor. Ei erau probabil cei care montau simulatoarele de pe clădirile din 

oraş, care atacau intrările de la blocuri, trăgând în uşile de la apartamente şi 

lifturi, exterminau plutoanele militare care păzeau diferite obiective, după care 

dispăreau fără a provoca alte pagube acelor obiective şi fără a lăsa să se 

întrevadă în urma acelor acţiuni teroriste vreun scop anume, altul decât cel al 

menţinerii terorii şi groazei. 

Dar tocmai de aceea au devenit foarte clare intenţiile nedeclarate ale liderilor 

de la putere. Aveam, în mod cert, de-a face cu lovitura de stat bine mascată! 

Cum altfel s-ar putea explica faptul că nu am fost măturaţi din cale, deşi acest 

lucru era foarte uşor de realizat? În mod cert eram folosiţi ca paravan atât noi, 

cât şi cei care-şi ofereau cu cinste şi onoare viaţa în slujba Revoluţiei. Eram 

manipulaţi prin presiunile luptelor şi cu ajutorul masiv al Televiziunii. Dar de 

ce atacurile asupra acestui punct strategic important care era Televiziunea nu 

s-au soldat măcar cu scoaterea din funcţiune a antenelor de transmisie? Asupra 

acestui punct, nicio explicaţie nu stătea în picioare. Căci era foarte simplu de 

făcut transmisia cu ajutorul altei antene sau să fie folosită în acest scop una 
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dintre staţiile de releu, dar acest lucru necesita timp, iar domnii – foşti tovarăşi 

– de la puterea decizională nu-şi puteau permite să piardă timp. Aveau probabil 

motivele lor de a nu risca întreruperea emisiei pe toată durata evenimentelor. 

Ar fi putut risca să se divulge în totalitate intenţiile lor de a efectua schimbări 

formale, nu şi structurale. De aceea era nevoie de o adevărată Revoluţie, care, 

ca orice revoluţie care se respectă, se face cu mari pierderi de vieţi omeneşti şi 

cu mare vărsare de sânge, ceea ce asigura masca perfectă de care aceştia aveau 

nevoie, căci astfel ei devin salvatorii poporului, pe care l-au izbăvit de talpa 

dură a dictaturii care îl călcase de-a lungul deceniilor şi căruia îi promit 

garanţia ireversibilităţii drumului şi structurii noi, de tip democratic. Când – şi 

cu ajutorul cui – se reuşise atât de rapid reactivitatea unor ofiţeri superiori care 

mucegăiseră pe la pensie şi care erau unii dintre cei mai reprezentativi 

absolvenţi ai vechii şcoli militare urmate la Moscova, vechi dogmatici şi înrăiţi 

comunişti, aşa cum era de pildă generalul Militaru? – nu se întreba aproape 

nimeni. Nici cum de fusese numit Comandantul Armatei, fără să fi fost 

reactivat, căci dacă ne luam după ceea ce ne spuneau ofiţerii cu care luptasem 

cot la cot până atunci, acesta nu avea dreptul nici măcar să poarte uniforma de 

militar. Hm! Cam ciudat, nu?! Noi, fiindcă ne implicasem în evenimente şi mai 

aflasem câte ceva, făceam o legătură clară între intoxicarea permanentă cu 

informaţii false, întreruperea legăturii telefonice dintre cele două 

comandamente militare şi chiar înlocuirea rapidă a generalului Guşe din 

funcţia de Comandant al Forţelor Armate, după refuzul acestuia de a permite 

intrarea trupelor Sovietice pe teritoriul ţării noastre, cu existenţa în celălalt 

comandament, de unde porneau toate relele de care am pomenit mai devreme şi 

unde se aflau la comandă generalii Militaru şi Stănculescu, a cel puţin unuia 

dintre aceştia doi, interesat să nu se cunoască, de fapt, care este situaţia reală 

din ţară în acel moment, contrar intereselor naţionale. Dacă mai adăugăm la 

toate acestea şi faptul că istoria ne-a învăţat că nu au existat încă revoluţii care 
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să fi fost câştigate din prima fază de către revoluţionari, aveam în faţă una 

dintre cele mai sumbre imagini despre ce ne aştepta. 

Dar, dacă noi tot nu puteam să mai schimbăm nimic – căci ce putere puteam 

să reprezentăm noi în faţa acelui tăvălug care reuşise să-l măture pe dictator, cu 

toate măsurile de securitate pe care acesta şi le luase, e-adevărat, cu sprijinul 

nostru?! – merita sa încercăm, în schimb, să facem absolut totul pentru a 

asigura pe viitor cel puţin schimbări de ordin politic cu care să reuşim să 

recâştigăm, totuşi, terenul pierdut. 

Frământările noastre crescânde erau motivate şi de pericolul de moarte care 

atârna permanent deasupra capetelor noastre, precum şi pentru că nu doream 

să devenim părtaşi la fărădelegile pe care alţii le organizau şi le puneau în 

practică folosindu-se de noi ca acoperire. CFSN se declarase formaţiune 

provizorie a cărei misiune era doar de a asigura conducerea ţării până la 

alegerile libere, după care urma să se autodizolve, liderii, mai ales dl Iliescu, 

promiţând că nu vor profita de poziţia ocupată pentru a participa la aceste 

alegeri. Asta înseamnă că lupta pentru puterea politică începuse deja din 

momentul înlăturării dictatorului, iar atât participanţii la evenimente, cât şi cei 

care-i susţinuseră cu mare entuziasm moralul pe toată durata acestor 

evenimente aveau dreptul şi, în acelaşi timp, obligaţia morală de a continua 

lupta şi pe tărâmul politic, pentru a finaliza ceea ce fusese început. De fapt, 

idealurile care ne însufleţiseră şi pentru care luptasem uniţi, care făcuseră să 

renască în noi speranţele pe care le credeam altă dată iremediabil pierdute, 

care ne însângeraseră şi ne îndoliaseră familiile, nu erau decât în parte 

recunoscute şi satisfăcute. Ce puteam noi să mai aşteptăm de la viitor atunci 

când schimbam un comunist dictator cu un alt comunist, e-adevărat mult mai 

moderat, despre care însă nu ştiam decât că a făcut şcoala politică în URSS, 

care URSS mai mult ca sigur nu îşi şcolariza elevii decât după ce-i puneau să 

jure, cu gradele pe umăr, că vor lupta pentru cauza... comunismului şi că vor 

sluji, probabil, cu credinţă şi devotament, KGB-ul?!... 
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Poate că toate ideile şi informaţiile acestea pe care le schimbam rapid între 

noi nu erau decât în parte reale. Suspiciunile mele cu privire la posibilitatea de 

a alcătui o formaţiune politică, fără infiltrarea unor agenţi ai Securităţii, au fost 

în principiu respinse, hotărându-se totuşi ca, în caz că se vor ivi astfel de 

situaţii, cei vinovaţi să fie înlăturaţi fără nici un fel de discuţie. Pentru început 

trebuia să avem în continuare încredere în conştiinţele tuturor, sperând că din 

patriotism nu se vor implica alături de noi, cu nume şi autobiografii false, în 

scopul de a ne compromite ulterior. 

 Cineva din preajmă a întrebat – poate mă înşel, dar cred ca era Dan losif 

întruna din rarele sale „vizite“ pe la noi – care este de fapt motivul real pentru 

care doream să facem un partid. El nu avea de ce să fie supărat, mă rog, asta 

este treaba noastră, dar atâta timp cât noi facem parte cu toţii din CFSN, el nu 

înţelegea de ce totuşi noi dorim să creăm o altă formaţiune politică separată. 

Am replicat că, în primul rând, CFSN nu era o formaţiune politică, ci numai 

o structură statală cu caracter provizoriu, care nu îşi propusese altceva decât să 

garanteze alegeri libere şi democratice, care-şi asumase conducerea ţării numai 

pentru perioada de tranziţie. CFSN nu avea propriu-zis un program politic sau 

o poziţie politică clară în privinţa viitorului sistem pluralist, care să asigure 

distrugerea definitivă a structurilor deficitare moştenite de la sistemul 

comunist. CFSN nu acuză de fapt comunismul în sine, aşa cum o făceam noi, ci 

căuta să arunce vina tuturor relelor numai în spinarea familiei Ceauşescu, de 

parcă aceasta ar fi fost singurul vinovat. Mai mult chiar, liderii lui se 

complăceau şi acum în promovarea conştientă a unor elemente ciudate şi 

compromise, aşa că mai bine încercam noi orice altceva decât să lăsăm să 

decurgă în continuare aşa lucrurile, pentru că, de fapt, într-o revoluţie, 

schimbările sunt radicale, de fond şi nu de suprafaţă. Dintre noi au căzut foarte 

mulţi, poate cei mai buni, şi nici nu ştim dacă vor mai muri şi alţii de acum 

încolo, dar idealurile noastre, cele care ne-au ridicat la luptă şi ne-au unit, vor 

rămâne vii şi vor trebui puse în practică. Cine va face toate aceste schimbări 
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mai bine decât noi? Atunci când a apărut la televizor, Iliescu fusese destul de 

clar când declarase că cei care fac parte din guvernul provizoriu, care pentru 

moment se confundă cu CFSN (teoretic, toţi cei implicaţi în evenimentele 

prilejuite de înlăturarea familiei Ceauşescu şi în luptele ulterioare, făceam 

parte din CFSN), dar încă nu fusese făcută distincţia clară între guvernanţii 

veniţi la putere şi ceilalţi. Promovarea în funcţiile superioare o puteau obţine 

numai cei care făceau parte din anturajul mai vechi ai noilor lideri, ce ne 

fuseseră practic impuşi. Cine garanta că aceştia nu vor profita de popularitatea 

câştigată datorită propulsării lor ocazionale în înaltele funcţii prilejuite de 

evenimentele din perioada revoluţiei? – eu încă nu o ştiam pe aia cu 

„emanaţia“. Asigurând numai conducerea provizorie din perioada de tranziţie 

şi declarând totodată că CFSN nu se va transforma într-o formaţiune politică, 

ne-a creat nouă atât posibilitatea, cât şi motivaţia şi nevoia, ba chiar şi obligaţia 

morală, de a înfiinţa un partid politic al revoluţiei care să-şi asume 

responsabilităţi ulterioare perioadei de tranziţie. „Şi chiar asta este, de fapt, 

ceea ce dorim noi să facem acum!“ – a conchis Crăciun Liviu Viorel, punând 

astfel capăt discuţiei. 

Da! Chiar atunci, în noaptea de Crăciun şi, ca o ironie a sorţii, chiar în 

cabinetul nr. 1, care fusese ani de-a rândul birou al fostului dictator, se năştea 

prima formaţiune politică a Revoluţiei din decembrie 1989, primul partid care 

avea să impună recunoaşterea sa oficială pe plan extern, care avea să bage 

spaima în rândurile comuniştilor, dar şi singurul partid care avea să fie în 

totalitate distrus, pentru a putea fi preluat. Ea era alternativa unică pentru 

comunişti în încercarea lor de a prelua pe termen lung puterea politică şi 

economică din România: Partidul Democrat Român! 

Dar şi în rândurile noastre erau mai multe curente de opinii. Unii erau cu 

totul de părere că Frontul Salvării Naţionale, care se întrevedea la orizont ca 

partid politic, era singura formaţiune politică îndreptăţită să-şi facă existenţa 

cunoscută în schimbul dispariţiei comuniştilor, însă aceştia nu puteau să 
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înţeleagă nici măcar de ce este mai bine ca într-o ţară să existe mai multe 

partide politice. Alţii erau de părere că ar trebui să aşteptăm sfârşitul 

evenimentelor pentru ca Armata să se ocupe de analizarea documentelor, dar 

aceştia nu înţelegeau importanţa momentului şi nici necesitatea schimbărilor 

politice. Cea de-a treia părere, căreia nu numai că i-am subscris, dar am fost şi 

unul dintre cei care au lansat-o, ca urmare a tuturor celor întâmplate, releva 

obligaţia de a forma o opinie politică proprie, de tip democratic, într-un sistem 

nou, democratic, cu un partid politic nou care să ofere şansa unui viitor politic, 

alături de alte partide sau în opoziţie. Opinia aceasta a avut, aşa cum mă şi 

aşteptam, priza cea mai mare, iar partidul nostru a fost botezat – Crăciun Liviu 

Viorel a fost cel care a propus oficial numele – Partidul Democrat Român. 

Absolut toţi cei care au făcut parte din primul Comitet de Acţiune al acestui 

partid au fost civili participanţi la evenimentele din interiorul clădirii 

Comitetului Central. 

Un amănunt pe care la început nu l-am băgat în seamă, dar care, cu timpul, 

s-a dovedit destul de important, privea de bună-seamă schimbarea zilnică a 

legitimaţiilor CFSN. Pe baza acestor legitimaţii puteau fi întocmite permanent 

liste complete cu cei care luptau în interiorul CC. Dar chestiunea legitimaţiilor 

a devenit ceva mai suspectă după enunţarea dorinţei noastre de a crea Partidul 

Democrat. Dan Iosif a cerut să se strângă toate legitimaţiile şi să fie date la 

schimbat. Nefiind prima dată când se întâmpla acest lucru, le-am strâns – nu 

chiar toţi, au existat şi unii mai isteţi care au spus că le opresc drept amintire – 

şi le-am predat pentru a fi reînnoite; acestea însă nu ne-au mai fost niciodată 

returnate ori preschimbate. Am înţeles cu timpul că aceasta era numai o 

metodă a noii puteri de a scăpa de cei nedoriţi. De multe ori, cei plecaţi din 

clădire cu treburi oficiale sau urgente erau respinşi la întoarcere din cauza 

schimbării legitimaţiilor sau pe baza unor liste predate militarilor sau civililor 

de la poartă. Când aceştia reuşeau să reintre în contact cu noi, după lungi 

aşteptări în faţa balconului, interveneam pentru a-i reintroduce în clădire. De 
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cele mai multe ori ei reveneau cu ştiri care ne nelinişteau şi mai mult; probabil 

că se dorea ca noi să nu fim informaţi din surse independente. Cei mai puţin 

norocoşi nu reuşeau să mai reintre în clădire. 

Schimbarea legitimaţiilor se realiza relativ rapid, fiind o chestiune de 

maximum două ore. De această dată, aveam să ne dăm seama că, din momentul 

în care începuserăm să ne organizăm, nu mai eram doriţi în clădire. Acesta a 

fost momentul primei rupturi între cei care până atunci luptaseră cot la cot. 

Acest fapt a devenit clar abia a doua zi, cu ocazia trepidantelor evenimente ce 

aveau să urmeze. 

* 

La un moment dat am auzit un murmur însoţit de exclamaţii: la televizor, 

crainicul anunţa executarea sentinţei pronunţate împotriva familiei 

dictatorilor, adică executarea acestora. El anunţa că va fi difuzată o casetă 

video filmată cu ocazia procesului şi a execuţiei, arătând că difuzarea casetei va 

fi făcută în cursul aceleaşi seri. Brusc, afară au izbucnit urale şi au început sa 

fie strigate lozinci: „Ceauşescu – Anul Nou – îl vei face în cavou!“. Eram cu toţii 

năuciţi. Pe 24 decembrie auzisem zvonul că Ceauşescu ar fi murit în acea 

dimineaţă, zvon completat cu un nume al celui care ar fi condus ancheta: Gelu 

Voican – îmi notasem acest nume, pentru orice eventualitate, pe agenda 

telefonică pe care o purtam la mine. La anchetă fusese folosită, se zicea, o 

instalaţie cu şocuri electrice, metodă care urmărea aflarea codurilor de acces la 

fondurile secrete depuse în străinătate, cel mai probabil în Elveţia. Luasem 

aceste zvonuri în derâdere, dar acum, la auzul ştirii oficiale privind moartea 

celor doi Ceauşeşti, vedeam altfel acea mică informaţie spusă în şoaptă pe 

holurile CC-ului. Totuşi, respingeam ideea că dictatorul murise fără a fi judecat 

şi condamnat de un tribunal legal. Nu puteam concepe un început de 

democraţie care să aibă la baza existenţei sale o crimă, fie ea îndreptată 

împotriva unor dictatori. Despre aceasta am vorbit însă cu Crăciun Liviu 

Viorel şi cu Nicolae Teodoreanu. Ei mi-au spus că toate se vor lamuri odată cu 
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difuzarea casetei. Până atunci nu mai era decât o chestiune de minute. Cei de 

afară solicitau un televizor la care să poată urmări transmisia casetei 

înregistrate la execuţie. Le-am satisfăcut dorinţa şi am scos un televizor color pe 

balcon. Însă, în loc de casetă, la televizor a urmat o nouă amânare a orei de 

difuzare. Afară începuseră murmure. Bureala pătrunzătoare îi sensibilizase 

nervos pe cei care aşteptau cu sufletul la gură să vadă cu ochii lor că dictatorii 

erau cu adevărat morţi. După ce Nicolae Ceauşescu condusese aşa cum 

condusese România, fiind ales, reales şi răs-ales, aproape că nimeni nu mai 

credea că acesta va putea fi vreodată înlăturat, ba mai mult, mulţi credeau că 

Ceauşescu va supravieţui cel puţin încă o generaţie, fiecare dintre noi ajungând 

să gândească cu disperare la această posibilitate. 

Bineînţeles că şi noi aşteptam difuzarea casetei, pentru a fi lămuriţi pe deplin 

despre ceea ce se întâmpla. Oare documentele găsite de noi în CC erau 

documente originale sau falsuri menite să ne manipuleze conştiinţele? Fusese, 

oare, totul pregătit în amănunţime sau pătrunderea noastră rapidă în clădire 

făcuse imposibilă distrugerea tuturor documentelor compromiţătoare? Eram 

oarecum debusolaţi de faptul că nu aveam acces total la documente, conştienţi 

fiind că o jumătate de adevăr poate fi confundată oricând cu o jumătate de 

minciună. Riscam să ne facem de râs în ochii tuturor dacă nu acţionam 

organizat şi serios. Or, difuzarea casetei însemna pentru noi un moment al 

adevărului, moment care era, pentru a treia oară, amânat. Iar aşteptarea 

prelungită începuse să provoace furie, mai ales în rândurile celor de afară. 

În cabinetul nr. 1 ne organizasem interiorul de aşa natură încât să creăm mai 

mult spaţiu liber. Cineva avusese ideea să organizeze un fel de bar deschis de 

unde să luăm mâncarea şi apa minerală – în interiorul clădirii, apa potabilă 

fusese întreruptă încă din prima zi, ceea ce crease o problemă mai mult decât 

complexă din cauza mirosului pe care îl degajau WC-urile arhipline... – idee 

care a dat naştere unei atmosfere mult mai curate şi mai degajate. Un băiat 

vrednic a preluat munca de aprovizionare a barului. Îl chema Comăniţă 
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Adrian. Fiecare dintre noi povesteam pe rând despre trecutul nostru şi ne 

argumentam dorinţa de a face parte din noua formaţiune politică. Totul 

decurgea fără patimă, calm şi coerent. Fiind noaptea de Crăciun, cineva a cerut 

cablul cu microfon în interiorul cabinetului nr.1, iar Nick Teodoreanu a cântat 

„Florile Dalbe“, cu o voce caldă, melodioasă, căreia i s-au alăturat multe alte 

voci din interior şi de afară. Într-un frumos moment prilejuit de reamintirea 

faptului că sărbătorim, totuşi, primul Crăciun fără dictatură, atmosfera s-a mai 

încălzit, iar aşteptarea şi-a mai pierdut din încordare. 

Discuţiile noastre cu privire la înfiinţarea noului partid erau suspendate 

temporar. Nu hotărâsem practic nimic clar, nu aveam încă o conducere, nu 

aveam descrisă o doctrină clară şi o platformă de bază şi nu ştiam sigur câţi 

dintre cei aflaţi acolo, atât în interior, cât şi în exterior aveau să ne urmeze, deşi 

ideea fusese primită cu entuziasm de către cei mai mulţi dintre cei prezenţi. Cei 

de afară aveau deja un candidat pentru Comitetul de Acţiune, în persoana celui 

care asigurase funcţionarea permanentă a staţiei de sonorizare. Aşteptarea 

prelungită putea să ne provoace probleme, dar nu credeam că timpul va trece 

în defavoarea noastră. Deocamdată discutam liniştiţi, revenind la subiectul 

legitimaţiilor. Se încercase de câteva ori recuperarea celor vechi sau primirea 

celor noi, dar fără succes. Le-am atras atenţia celor din jurul meu că 

responsabil în problema legitimaţiilor este Dan Iosif; acesta era însă de negăsit, 

iar nemulţumirea creştea văzând cu ochii. Pe la miezul nopţii, însă, bomba! 

Emisiunea se închidea, justificându-se că, de fapt, caseta se afla într-un fişet 

metalic închis, urmând să fie difuzată a doua zi, la orele nouă dimineaţa. De 

această dată, avertismentele mele au fost luate în serios: mulţi nehotărâţi au 

intrat în rândurile noastre, mult mai mulţi decât am crezut. Însă, de aici încolo, 

datorită caracterelor deosebite şi a oboselii avansate, aveau să se producă şi să 

se adâncească disensiunile în rândurile noastre. Orgoliile, setea de putere şi, de 

ce nu, diversiunile, jucau şi ele un rol destul de important. 
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Primii care au început să murmure nemulţumiţi au fost cei care regretau 

legitimaţiile CFSN, pe care le apreciau mai mult decât viitorul ţării. Mulţi 

dintre aceştia s-au dezis la început timid, dar, cu trecerea timpului, s-a trecut la 

răceală evidentă faţă de cei care înfiinţaseră Partidul Democrat, aruncând vina 

pe noi pentru faptul că nu mai beneficiau de graţiile celor de la putere. Dar, 

relaţiile dintre noi nu s-au încordat chiar atât de grav; s-a cerut doar ca aceia 

care fac parte din noua grupare politică să nu mai fie purtători de arme. 

Armele celor din Comitetul de Iniţiativă al Partidului Democrat Român au fost 

predate lui Adrian Ştefănescu, pentru a nu mai exista niciun fel de disensiuni. 

Discuţiile nu erau fierbinţi, dar se formaseră deja mici cuibuleţe de interese. 

Într-un târziu, însă, au înţeles cu toţii că, de fapt, noi plutim în derivă în aceeaşi 

barcă. Doar câţiva rămăseseră nepăsători sau nu se lăsau convinşi încă de 

fapte. Am hotărât să ne odihnim pentru a ne limpezi gândurile. Primiserăm în 

ultimul timp alimente care ne ofereau posibilitatea de a încropi o masă de 

Crăciun. Cu acest prilej, atmosfera s-a reîncălzit. 

Crăciun Liviu Viorel era recunoscut oarecum neoficial ca fiind în fruntea 

noii formaţiuni politice. Eu nu doream alt rol decât acela de a-i ajuta să se 

organizeze la început. Ideea nu a fost acceptată şi mi s-a spus că nu se pot 

dispensa de mine, după toate cele câte le-am făcut până atunci. În general, 

nucleul de bază fusese format, însă tot nu ştiam exact câţi aveau să ne urmeze 

dintre cei nehotărâţi. S-a propus formarea unei liste cu membrii fondatori, dar 

toţi au spus că o vom face a doua zi, pe lumină. Ne-am împrăştiat din nou; unii 

s-au culcat, alţii au rămas să mai discute în particular câte ceva. În general, 

atmosfera era acum destinsă, liniştită. Chiar am jucat o partidă de şah cu 

„barmanul“ nostru, Adrian Comăniţă, la o tablă de şah găsită întâmplător 

acolo. Apoi mi-am găsit şi eu un loc lângă cei care dormeau deja, şi am încercat 

să mă odihnesc. 

Pe la ora şapte, cineva a venit şi m-a trezit. Afară erau doi din cei cinci 

delegaţi plecaţi pe data de 24 către Televiziune. Aceştia nu erau lăsaţi să mai 
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intre în clădire. Am reacţionat destul de violent. Nu mai aveam nici cea mai 

mică îndoială despre faptul că se căuta epurarea noastră. Am trimis o delegaţie 

după Dan Iosif, dând ultimatum pentru lămurirea situaţiei; de aceasta dată, 

lucrurile trebuiau luate în serios. Când a sosit Dan Iosif, discuţiile s-au purtat 

oarecum interogativ. Dan Iosif a negat faptul că ar avea la cunoştinţă de aşa 

ceva, arătând că nici la pieptul său nu se mai afla nicio legitimaţie. Totuşi, alţii, 

care se aflau la parterul clădirii, purtau un soi de legitimaţii noi. Am cerut 

lămurirea situaţiei şi am rugat pe cineva să meargă la Comandamentul Militar, 

să invite pe cineva de acolo, să vină să dialogheze cu noi. L-am invitat şi pe Dan 

Iosif să participe la discuţii alături de noi, dar acesta se eschiva, spunând că pe 

el nu-l interesează puterea politică, că el nu va participa nici alături de liderii 

CFSN, dar nici alături de noi. Totuşi, este şi el interesat de aflarea adevărului 

şi, în special, doreşte să vorbească de faptul că Televiziunea ne-a ignorat atât 

importanţa strategică, cât şi lupta noastră eroică, uitând să pomenească de 

marile noastre pierderi. Faptul că a vorbit deschis de opţiunile lui ne-a înmuiat. 

L-am întrebat dacă îşi dă seama de faptul că, în ipoteza în care vom convoca un 

miting de informare, vom fi supuşi eventualelor represalii; râzând, Dan Iosif s-a 

dus, a luat microfonul de la balcon şi a convocat un miting al Partidului 

Democrat pentru ora 15.00. 

Am început să ne organizăm. Era o vânzoleală foarte mare, produsă în 

special de ştirile proaspete aduse de către cei doi delegaţi. De fapt, delegaţia 

noastră din 24.12.1989 fusese ţinta unui atac dinainte pregătit, o ambuscadă în 

toată regula. Semnalul a fost dat de către Babone, care sărise din transportorul 

blindat şi strigase către militarii care păzeau Televiziunea că în transportor 

sunt terorişti. S-au salvat norocos datorită unghiului în care intrase 

transportorul, fiind acoperiţi de unul din zidurile Televiziunii. În clădirea 

Televiziunii fuseseră acceptaţi numai Cazimir Ionescu şi una dintre fete; ceilalţi 

trei membri s-au refugiat la Metrou, după care au revenit la CC, unde însă nu 

mai fuseseră reprimiţi, cu toate că, în acest timp, NU FUSESERĂ 
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SCHIMBATE LEGITIMAŢIILE. Nu avuseseră încredere decât în mine, 

pentru că eu fusesem cel care îi avertizasem, de aceea aşteptaseră momentul în 

care putuseră să mă contacteze. Lista cu numele noastre se afla la Guvern, însă 

fusese respinsă, singurii acceptaţi fiind cei invitaţi să intre, adică acea fată şi 

Cazimir Ionescu. 

Lumea de afară aflase între timp multe din întâmplarile petrecute în acele 

zile şi nopţi fierbinţi, organizând la rândul lor întocmirea de liste cu nume ale 

celor care doresc să adere la noua formaţiune politică. Tot ei şi-au asumat 

responsabilitatea pentru a face cunoscut rapid mitingul nostru. Eu, însă, 

rămâneam mai departe îngrijorat. L-am luat deoparte pe unul dintre cei în care 

căpătasem mai multă încredere, de fapt cel mai tânăr dintre cei prezenţi acolo, 

şi l-am trimis să contacteze cât mai rapid biroul de presă al corespondenţilor 

străini, pentru a fi de faţă la marele eveniment. Acesta şi-a luat misiunea în 

serios; păcat că nu l-am mai revăzut după aceste evenimente. 

Pe la ora 09.00 am montat televizorul color pe balcon şi am urmărit 

difuzarea casetei video cu prezentarea execuţiei. Ambiguitatea filmărilor a 

produs un adevărat val de nemulţumire, care a avut drept rezultat o mai mare 

strângere a rândurilor în jurul nostru. Pentru început se hotărâse că liderul 

noii formaţiuni politice este Crăciun Liviu Viorel. Eu eram prim-vicepreşedinte 

şi îmi revenea şi cinstea de a fi purtătorul de cuvânt al noii formaţiuni politice. 

Am hotărât să adoptăm o platformă-program provizorie, care să clarifice 

motivaţiile formării noii formaţiuni politice şi poziţiile noastre de anticomunişti. 

Dreptul de a vorbi ori cu presa, ori cu organele abilitate, îl aveam eu şi Crăciun 

Liviu Viorel. Ceilalţi vicepreşedinţi erau Nicolae Teodoreanu, Nicolae Costel, 

Vezure Nicolae şi Dincă Dumitru – acesta din urmă făcuse un adevărat tărăboi 

pentru a fi primit în Comitetul de Acţiune. A fost acceptat, pentru faptul că 

ceilalţi camarazi credeau că merită o şansă. 

La un moment dat am fost chemat urgent pe balcon. Primisem mesaj că cei 

de la biroul provizoriu de presă, cu sediul la hotelul Intercontinental, se află în 



 105

faţa clădirii, dar intrarea în clădire le este interzisă. Inadmisibil! De la parter se 

solicitase prezenţa mea la poartă. Am solicitat o convorbire telefonică cu 

Comandamentul Militar, dar n-am reuşit să obţin legătura. Am coborât la 

parter şi l-am contactat pe colonelul Cernat, care avea funcţia cea mai mare în 

acel moment – el răspundea direct de militarii postaţi la punctele de trecere. 

Problema s-a lămurit însă rapid, eu asumându-mi responsabilitatea pentru 

introducerea ziariştilor în CC. Cred că acela a fost momentul hotărâtor în 

privinţa salvării vieţilor noastre. Aproape în acelaşi timp a început campania 

Radio – TV împotriva mitingului anunţat de noi. Prea târziu, însă! Vestea 

înfiinţării Partidului Democrat avea să circule cu mare viteză. De felul cum 

reuşeam să trecem peste aceste momente grele depindea, acum, viitorul politic 

al ţării. Pluripartidism sau mai puţină dictatură? Pentru noi, opţiunea era gata 

făcută. De altfel, modul în care acţiona acum CFSN dovedea cât de serioasă 

devenise această dilemă, către ce direcţie urma să se îndrepte România. 

De fapt, pentru liderii CFSN, apariţia Partidului Democrat a fost un 

adevărat şoc. Surpriza a fost destul de mare, dacă ne reamintim reacţiile 

oficiale, văzute de o ţară întreagă pe micile ecrane sau desprinse din 

comunicatele alarmante difuzate la Radio. Reacţiile au fost însă diferite chiar şi 

în acest caz, fiind vizibilă diferenţa de concepţie dintre guvernanţii provizorii ai 

CFSN, cei care fuseseră pregătiţi în acest sens, şi, respectiv, cei înglobaţi în 

formaţiune pentru a da culoarea necesară unei mari păcăleli. 

Prima noastră reacţie a fost acordarea unui interviu de către Crăciun Liviu 

Viorel corespondenţilor străini intraţi în clădire în urma intervenţiei mele. Am 

primit sarcina să mă ocup de cele necesare în lipsa acestuia din mijlocul nostru; 

se considera că reacţiile mele sunt mai rapide şi mai necesare la capitolul 

organizare, dat fiind că mă feream să vorbesc prea înfocat şi să lansez acuzaţii 

fără a avea încă dovezi concrete. 

În clădire au pătruns, odată cu reporterii, fotoreporterii şi cameramanii 

străini şi o serie de amatori, deţinători de camere video, care filmau pe cont 
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propriu. Reacţia ceolor pătrunşi în clădire m-a uimit prin profesionalismul şi 

rapiditatea cu care îşi făceau treaba. Fiecare minut filmat, fiecare rolă de film 

fotografiată, fiecare articol scris la repezeală în marea aglomeraţie produsă 

acolo părăsea clădirea cu o rapiditate fantastică, cu ajutorul unor curieri 

postaţi în afara clădirii. Reporterii erau mai conştienţi decât noi de marele 

pericol la care ne expuneam. Acum, chiar dacă am fi fost din acel moment 

arestaţi cu toţii, informaţiile şi dovezile despre existenţa noastră părăsiseră deja 

clădirea; foarte multe dintre ele erau în acel moment comunicate probabil către 

redacţiile în care erau angajaţi aceştia. Toate acestea se întâmplau în timp ce la 

Radio şi Televiziune se comunica în continuare faptul că în staţiile de metrou 

indivizi necunoscuţi anunţă prin porta-voce organizarea unui miting în centrul 

Capitalei, nespecificându-se locul; Radioul şi Televiziunea invitau populaţia să 

comunice prietenilor, rudelor şi colegilor de serviciu să nu ia parte la un astfel 

de miting, organizat de persoane periculoase şi înarmate, pentru că nu există 

condiţii propice de organizare. În momentul în care vor exista astfel de condiţii, 

CFSN va organiza un miting cu participarea celor mai reprezentative 

personalităţi ale vieţii publice! De fapt, acel anunţ se repeta aproape la fiecare 

jumătate de oră, diferenţele de text fiind minime – în final s-a renunţat la 

formula de „persoane periculoase şi înarmate“. Din nou, modul în care CFSN 

punea problema arăta clar că liderii doreau să rămână singurii conducători 

politici ai României. Halal schimbare! Populaţia era aşadar pregătită, pentru a 

şti cu cine urma să voteze. Iar, la nevoie, CFSN putea să ne aresteze sau să ne 

lichideze, doar populaţia avea deja cunoştinţă de faptul că noi eram înarmaţi şi 

periculoşi. De altfel, ordinul de execuţie fusese deja transmis către 

Comandamentul Militar. Ştiu asta pentru că, la un moment dat, ne-am trezit cu 

colonelul Cernat şi cu alţi ofiţeri superiori, printre care şi un general, care 

veniseră să se convingă cu proprii lor ochi unde se află teroriştii ce trebuiau 

lichidaţi; după ce au aflat ce anume se petrecea acolo, au spus că cei din CFSN 
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au înnebunit de-a binelea şi au promis să-i informeze personal că era vorba 

doar de formarea unui nou partid politic. 

Practic, eram acum singurul reprezentant al Partidului Democrat care 

rămăsese în cabinetul nr. 1; ceilalţi erau preocupaţi mai mult cu interviul 

liderului, decât cu organizarea. De afară soseau ştiri alarmante: în jurul zonei 

fuseseră instituite puncte de control cu misiunea de a nu mai permite intrarea 

în Piaţă a populaţiei civile, pentru împiedicarea desfăşurării mitingului. -

Pericolul evident care se ivise odată cu comunicatele TV a făcut ca aceia dintre 

noi care oscilau între puterea instalată deja, care devenise certitudine şi care 

oferea acum ceva concret, şi lupta noastră, ce se întrezărea a fi periculoasă şi 

nesigură, luptă care se făcea fără deţinere de arme, deci nu aşa cum informau 

în mod fals cei de la Televiziune şi Radio şi care ne punea vieţile şi viitorul sub 

semnul întrebării, să treacă de partea celor mai tari. Asta nu înseamnă că 

acceptau să lupte împotriva noastră, dar accesul la documente ne era, din acest 

moment, stopat. 

Între timp, în cadrul unei emisiuni transmise în direct de la Televiziune, 

Comandamentul Militar, care pregătise un comunicat de informare în privinţa 

noastră, încerca să intre în legătură cu Silviu Brucan; acesta bătea, însă, 

hotărât cu pumnul în masă şi condamna fără drept de apel acţiunea noastră 

„teroristă“, nelăsându-se să se înţeleagă şi dacă se luaseră şi alte hotărâri decât 

cea de interzicere a mitingului. Regizorul emisiunii primise un comunicat de la 

generalul Guşe care anunţa că nu este vorba de nicio grupare teroristă, ci, pur 

şi simplu, de formarea unui partid politic nou. Ce era atât de anormal? Numai 

că reacţia lui Brucan a fost foarte clară: „Nu, nu doresc să ştiu nimic! S-a 

hotărât!“. 

Da! Într-adevăr, se hotărâse! Numai că Silviu Brucan nu adăugase şi ce 

anume se hotărâse, adică arestarea şi executarea imediată a „puciştilor“, 

hotărâre care îngrozise Comandamentul Militar aflat în interiorul clădirii 

fostului CC. Spre lauda acestui Comandament – din nou Nota Bene!, după 
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reacţia pe care au avut-o în noaptea de 22 spre 23 decembrie, atunci când au 

refuzat „ajutorul“ militar sovietic solicitat de aceeaşi lideri –, s-a luat hotărârea 

să fie împiedicată această crimă multiplă. Zic multiplă fiindcă se atenta nu 

numai la vieţile noastre, ci se atenta chiar la viitorul politic al ţării, prin 

implicarea Armatei într-o crimă murdară cu substrat politic evident, se atenta 

la viitorul democratic pe care îl aşteptam cu toţii ca rezultat firesc al acestei 

Revoluţii. Singura persoană din rândurile liderilor CFSN care a avut o poziţie 

conciliantă şi înţelegătoare faţă de acţiunea noastră a fost, parţial, doamna 

Doina Cornea. 

Fiind şi singurul reprezentant al Partidului Democrat Român care păstra 

legătura în acel moment cu exteriorul – mi se comunicau permanent mişcările 

de afară, luam la cunoştinţă de strângerea de adeziuni din partea populaţiei, 

primeam încurajările scrise şi propunerile menite să ne ajute la redactarea 

platformei – şi, deci, primul care intra în posesia comunicărilor, aveam astfel 

posibilitatea de a aprecia mai bine care este situaţia reală creată de apariţia 

Partidului Democrat şi cât de încordate sunt deja relaţiile cu lideri CFSN. De 

aceea, de teama unui război civil, ce se profila parcă din ce în ce mai mult – 

chiar lângă noi, existau persoane ce luau abuziv legătura telefonic cu unităţi ale 

Armatei din diverse oraşe pentru a cere sprijin, asta în timp ce noi 

înţeleseserăm ce se întâmplă şi nu doream să devenim motivaţia începutului 

unui astfel de război civil –, am dat o declaraţie de presă menită să amortizeze 

conflictul deschis între unităţile de Armată care ne susţineau pe noi şi cele care 

susţineau CFSN. Am explicat pe scurt faptul că noi nu suntem altceva decât un 

nou partid politic, înfiinţat pentru a continua la masa verde lupta începută cu 

câteva zile mai devreme. Acel moment a fost filmat şi fotografiat de toate 

agenţiile de presă prezente, fiind difuzat la toate posturile de televiziune din 

străinătate, mai puţin în România. O poză a acelui moment a fost publicată pe 

două pagini în cartea publicată în anul 1990 şi intitulată „MOMENTS OF 

REVOLUTION EASTERN EUROPE“, carte care a câştigat premiul 
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„PULITZER“, realizare de excepţie a lui David C. Turnley, şi premiul 

„OVERSEAS PRESS CLUB AWARDS“, obţinut de David şi Peter Turnley 

împreună cu Mort Rosenblum pe anul 1990. 

În cabinetul nr. 1 rămăseseră numai purtătorii de arme, care s-au chinuit să 

stea ore în şir în poziţii cât mai fotogenice; aceştia asigurau paza intrării în 

apartamentul prezidenţial, pe care trebuie să mărturisesc că eu, personal, nu 

l-am putut vedea. Acolo se aflau depuse toate valorile găsite în clădire după 

fuga dictatorilor, valori imense, din care o parte s-au „scurs“ pe căi dubioase în 

perioada sărbătorilor de Anul Nou, precum şi cei care nu aderau la noua 

formaţiune politică şi care erau foarte afectaţi de reacţia violentă a CFSN. 

Majoritatea căutau să dea interviuri despre chestiuni personale; pe mine nu mă 

interesau în momentul respectiv acele lucruri şi, deci, nu le-am băgat în seamă – 

am preferat să lucrez la platforma politică a partidului. Nu am intervenit decât 

o dată, în momentul în care un tânăr căuta să dea interviu în numele Partidului 

Democrat, fără să fi optat până atunci, vreodată, pentru formaţiunea noastră 

politică sau să i se fi acordat de către Comitetul de Iniţiativă acest drept. 

Pe la ora 14.00 a sosit din partea Comandamentului Militar o delegaţie de 

ofiţeri, în frunte cu colonelul Cernat. Mai fusese făcută o vizită mai devreme, 

aşa cum am mai spus, când venise chiar generalul Guşe – unii ziceau că, de 

fapt, era generalul de la unităţile de tancuri –, dar eu fusesem ocupat cu ches-

tiuni organizatorice şi nu aflasem decât prea târziu. Ofiţerii, printre care şi o 

tânără absolventă a Şcolii Militare, veniseră cu sarcina concretă de a ne ajuta la 

pregătirea unor baricade mai zdravene, deoarece Armata se aştepta la o reacţie 

dură din partea unor unităţi coordonate de Comandamentul Militar din 

Drumul Taberei. Transportoarele blindate au fost mutate de această dată direct 

în faţa clădirii. „Ai văzut, măi, ce-ai făcut?“ – m-a apostrofat unul dintre 

nemulţumiţi. „Acum eşti mulţumit?“ – a continuat acesta. „Ce e, mă, ce s-a 

întâmplat, ţi-e frică, ţi-au căzut chiloţii?“ – mi-a luat un altul apărarea. „Oi fi 

vrut să-i lingem în cur pe comunişti în continuare!“. Cel care mă apostrofase 
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s-a făcut rapid pierdut, fără a mai încerca vreo replică. Pentru că apăruse şi 

Dan Iosif, cineva l-a întrebat dacă nu doreşte să stea alături de noi. Acesta a 

răspuns rece: „N-am nimic de-a face cu partidul vostru, nu mă interesează. Nici 

alături de ăilalţi nu mă voi duce. Nu înţelegeţi că puterea nu mă interesează?“. 

Mulţi dintre cei care-şi închipuiră că Dan Iosif, anticomunistul declarat şi 

unul dintre primii ridicaţi în lupta ce a dus la căderea dictatorilor, dacă nu şi 

cel mai important, ni se va alătura, au avut un moment de mare decepţie. 

Numai că nu era timp să ne punem mâinile în cap şi să ne lamentăm de 

pierderea unuia dintre principalii artizani ai evenimentelor. Totuşi, poziţia lui 

Dan Iosif avea să-i facă şi pe alţii să renunţe la idealurile pentru care luptaseră. 

Dacă, însă, sentimentele unora dintre noi erau ambigue şi culoarea lor politică 

avea câte ceva din posibilităţile de transformare exterioară a cameleonului, 

poziţiile adoptate de cele două comandamente militare erau clare şi deschideau 

posibilitatea începerii unui adevărat război civil. În acel moment se produsese o 

sciziune în rândul Armatei, o parte fiind conservatoare şi dorind ca CFSN să 

rămână singura formaţiune politică legală şi legitimă, îndreptăţită să ia locul 

PCR, perpetuând astfel sistemul de tip totalitar, cealaltă parte dorind 

schimbări democratice, de natură să asigure existenţa sistemului pluralist, a 

liberei cugetări, alegeri libere şi schimbări fundamentale şi democratice. 

În timp ce Comandamentul Militar din CC, condus de generalul Guşe, care 

acuza faptele cu care fusese confruntat în evenimente, cum erau, de pildă, 

încercarea de substituire a puterii de decizie a acestui Comandament legal 

instituit după fuga dictatorilor respectiv cu trupe sovietice, bombardarea cu 

informaţiile false, care produceau panică, închiderea legăturilor telefonice în 

momentul în care se cereau informaţii suplimentare şi multe altele pe care noi 

nu le cunoşteam în acel moment, era de partea noastră, Comandamentul 

Militar condus de generalii Militaru, proaspăt uns cu dreptul de a purta 

uniforma şi cu funcţia supremă de comandă al Armatei – ceea ce însemna 

automat că, până atunci, nu avusese acel drept, exact ceea ce spuseseră militarii 
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din CC –, despre care se spune că era spion KGB dovedit, şi Stănculescu, care 

înlocuise între timp primul Comandament Militar de la puterea decizională, 

tocmai ca urmare a refuzului de a accepta intrarea Ruşilor în ţara noastră, 

fiind nu numai aserviţi unor interese obscure de grup, dar şi parte componentă 

a grupului ce se organizase pentru preluarea puterii încă înainte de începutul 

acelor evenimente, ne acuza pe noi toţi de... destabilizarea situaţiei. Toate a-

cestea se întâmplau însă în culise, în timp ce Silviu Brucan bătea, în plină 

emisiune televizată transmisă în direct, cu pumnul în masă de furie... 

Punctul culminant al miezului de zi a fost, bineînţeles, conferinţa de presă pe 

care am prezentat-o în faţa camerelor de filmat din toată lumea, inclusiv a 

Televiziunii Române. Existenţa Partidului Democrat a fost primită cu urale de 

toţi oamenii care se aflau în afara clădirii Comitetului Central. Aceştia 

plângeau, dansau, strigau şi chiuiau; totul se transformase într-o superbă 

sărbătoare. Deşi iniţial se hotărâse ca la conferinţa de presă, să nu participe 

decât preşedintele, prim-vicepreşedintele, adică eu, şi pe fundal vicepreşedinţii, 

înghesuiala devenise greu de ţinut în frâu, fiecare dorind să iasă cumva în 

evidenţă la jurnalul de seară. Vai! Să fi ştiut sărmanii ce urma de fapt să se 

întâmple doar câteva ore mai târziu… Atât de mare era înghesuiala, încât Nick 

Teodoreanu, care era un băiat foarte bine crescut, nici nu s-a mai putut 

apropia, iar Nicolae Costel, Nicolae Viezure, Adrian Staicu şi alţii abia dacă 

mai încăpeau în cadrul restrâns al camerelor de luat vederi, pierduţi în masa de 

oameni ce nu înceta nicio clipă să comenteze cu glas tare. Textul, prezentat de 

Crăciun Liviu Viorel, atât cât s-a mai putut recupera din imaginile filmate ce 

le-am obţinut cu mare greutate, a fost următorul: 

 

„Suntem oameni nemâncaţi, oameni nedormiţi, de aproape cinci zile, oameni 

care am trăit teroarea gloanţelor şi a morţii. Luptăm! Luptăm în continuare pentru 

că vom câştiga, vom reuşi. Vrem să fim legalizaţi, vrem să luptăm în legalitate, să 

nu mai fim consideraţi trădători şi anarhişti. Astăzi, astăzi am reuşit să ne limpezim 
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gândurile şi să ajungem la un consens, privind platforma politică a partidului 

nostru nou înfiinţat: Partidul Democrat Român. 

Vă voi prezenta platforma politică: 

Primul punct: 

Numele ţării noastre va fi România“. 

(„Linişte români!“) 

„Punctul doi:“ 

(„Români, linişte!“) 

„Eliminarea din Constituţie a rolului conducător al Partidului Comunist 

Român“. 

(„Tăceţi din gură puţin!“) 

„Punctul trei: 

Legalizarea tuturor partidelor politice create în procesul revoluţionar pentru 

edificarea pluralismului politic, al democraţiei în România. 

Punctul patru: 

Respectarea drepturilor omului. 

Punctul cinci: 

Eliberarea tuturor deţinuţilor politici din închisori – ştim foarte bine că nu toţi 

au fost eliberaţi! 

Punctul şase: 

Dreptul la liberă exprimare a tuturor cetăţenilor ţării, accesul liber la mijloacele 

de informare – Presă, Televiziune, Radio. 

Constituirea unei comisii de anchetă privind abuzurile comise de toate organele 

şi organismele de stat, în timpul dictaturii Ceauşiste. 

Egalitatea în drepturi a tuturor cetăţenilor patriei, indiferent de naţionalitate, 

sex, religie sau apartenenţă politică. 

 

Atunci când devenise clar pentru toată lumea că nu mai exista altă scăpare 

din această situaţie decât recunoaşterea oficială şi imediată a partidului nostru, 
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a apărut o delegaţie din partea CFSN condusă de... Cazimir Ionescu! Imediat ce 

a intrat pe uşă, a fost bombardat cu întrebări privitoare la modul defectuos în 

care înţelesese să… rezolve problemele pentru care plecase iniţial la 

Televiziune. Acesta venise însă cu partitura pregătită, căci ne-a aruncat imediat 

explicaţia cu atacul produs asupra lor, cu fuga lui Babone, cu intrarea greoaie 

în Televiziune şi timpul... scurt care trecuse de atunci. Cât despre Babone, 

acesta fusese arestat pe când intra înarmat în Comandamentul Militar din 

Drumul Taberei. Despre listă?! Să stăm liniştiţi, această listă se află la domnul 

Ion Iliescu, care aprobase ca o parte dintre cei înscrişi să fie invitaţi alături de 

ei. Până una alta, domnul Cazimir Ionescu fusese deja admis. Clar şi simplu! Şi 

fiindcă cercul uman din jurul domniei sale se strângea tot mai ameninţător, 

acesta a izbucnit în plâns, trecând la partitura de rezervă, pentru a ne dovedi că 

este permanent de partea noastră şi că, de fapt, a venit cu o propunere. 

Televiziunea este de acord să transmită în direct ştirea despre înfiinţarea 

partidului nostru, lucru pe care trebuie să-l facă cineva. Preşedintele Partidului 

Democrat se afla în drum spre cabinetul nr. 1, unde aveam noi discuţia şi 

unde-l chemasem, conform înţelegerii, să vorbească în numele nostru, dar nu a 

mai apucat să afle despre ce este vorba, căci Cazimir Ionescu a întrebat scurt 

într-un moment de neatenţie cine merge cu domnia sa la Televiziune; s-a oferit 

Ştefănescu Adrian. Acesta nu făcea parte din Comitetul de Acţiune, pentru că 

preferase să rămână să păzească armele predate de către cei ce intraseră în 

rândurile Partidului Democrat. Mai mult, acesta era încă purtător de armă. Eu 

insistasem să fie aşteptat Crăciun Liviu Viorel, preşedintele partidului, aşa cum 

se cuvenea de fapt, şi refuzasem categoric să las pe altcineva să plece la 

Televiziune. 

Doar că interesele noastre, bineînţeles, nu coincideau cu ale lui Cazimir 

Ionescu. Acesta l-a tras de mână pe Ştefănescu Adrian şi au dispărut. Abia am 

reuşit să-i plasez în fugă lui Adrian Staicu, un camarad de nădejde, o parte din 

platforma-program întocmită de noi, de fapt o ciornă, pentru a avea măcar ce 
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să vorbească. Acesta a promis că va intra şi el în emisiune. Când a apărut 

Crăciun Liviu Viorel era prea târziu. I-am explicat pe scurt ce se întâmplase. 

Regreta că nu fusese acolo când venise Cazimir Ionescu. Dar, deh, prea mult 

ţinuse şi conferinţa de presă... 

Acum aşteptam cu sufletul la gură să vedem cum vor reacţiona Ştefănescu 

Adrian şi Staicu Adrian în faţa camerelor de luat vederi – cel puţin, eu recunosc 

faptul că sunt emotiv –, fiindcă nu aveau la ei decât programul parţial, de pe 

ciornele iniţiale, programul complet aflându-se la Crăciun Liviu Viorel. De 

asemenea, nu ştiam dacă va putea să susţină motivaţia înfiinţării acestei 

formaţiuni politice, scopul şi ţelul către care tinde. Speram însă că acesta 

reţinuse câte ceva din discuţiile avute până atunci între noi. „Bine, măi Viorele, 

nu puteai să trimiţi la Televiziune măcar pe unul dintre vicepreşedinţi?“ – m-a 

întrebat Crăciun. I-am explicat că eu am dorit să meargă el acolo, eventual să-l 

însoţesc şi eu, dar totul se produsese prea repede şi prea prin spatele meu, 

pentru a putea regla treaba aşa cum trebuie. 

Apariţia la televizor avea să confirme temerile noastre. Adrian Staicu nu a 

fost lăsat să intre în studioul de televiziune, pe motiv că… nu era suficient 

spaţiu. Firea blajină şi emotivă a lui Adrian Ştefănescu, aflat pentru prima dată 

în faţa camerelor de luat vederi, a fost taxată rapid de „vulpoiul“ Cazimir 

Ionescu, care nu l-a lăsat să deschidă prea mult gura. La răspunsul, destul de 

corect de altfel, pe care Adrian Ştefănescu la dat cu privire la ceea ce noi 

doream să îndeplinim ca partid politic, Cazimir Ionescu a replicat: „Asta este 

ce doriţi voi? Bine, dar coincide perfect cu ceea ce doreşte şi CFSN să facă!“. 

Până să apuce Adrian Ştefănescu să se dezmeticească, Cazimir a spus că nu 

înţelege de ce dorim noi să facem o formaţiune politică SEPARATĂ, dar, mă 

rog, nu se opune nimeni, după care, brusc, emisiunea a fost întreruptă... 

Noi eram cu toţii supăraţi. În primul rând, noi nu-l trimisesem acolo pe 

reprezentantul nostru ca să ceară aprobare să fim lăsaţi să înfiinţăm acest 

partid. În al doilea rând, presupunând că Adrian Ştefănescu se comportase 
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cinstit faţă de cauza noastră, pe care o reprezentase împotriva voinţei noastre, 

nu spusese nimic despre faptul că, dacă platforma noastră ar fi coincis până la 

ultimul punct cu cea a CFSN, noi eram o formaţiune politică declarată, în timp 

ce CFSN era o formaţiune provizorie şi fără niciun fel de pretenţii politice 

ulterioare alegerilor libere, lucruri, de asemenea, declarate de către liderii 

Frontului. 

La reîntoarcerea lui Adrian Ştefănescu în clădirea CC-ului, am avut cu 

acesta o scurtă discuţie cu privire la modul defectuos în care îşi făcuse apariţia 

pe micul ecran. Ne-a replicat că n-a fost lăsat să vorbească, a fost întrerupt, şi 

după ce emisiunea a fost închisă, a fost, pur şi simplu, expediat „acasă“. 

Bineînţeles, Cazimir Ionescu nu s-a mai întors printre noi. Totul începuse să ne 

producă un gust amar... 

Nu aveam însă timp să ne lamentăm. Am hotărât să finalizăm de această dată 

lista oficială cu membrii fondatori ai Partidului Democrat şi ai Comitetului de 

Acţiune. Pentru că o parte dintre cei aflaţi în cabinetul nr. 1 începuseră deja să 

dea înapoi, în urma tulburelor şi incomodelor ore ce urmaseră după anunţarea 

mitingului nostru, am fost rugaţi să ne mutăm cu totul în cabinetul nr. 2, unde 

era loc destul – cei de acolo fuseseră invitaţi să se mute în cabinetul nr. 1 – şi să 

ne continuăm acolo problemele care nu sunt legate de... Revoluţie. Acum, când 

existenţa noastră era oficial recunoscută, trebuia să ne organizam mai serios. 

Prima surpriză neplăcută a fost dispariţia unei părţi a adeziunilor şi 

comunicărilor scrise de cei de afară. Acestea se aflau pe biroul folosit drept 

baricadă la intrarea apartamentului prezidenţial. Cum nimeni nu ştia nimic 

despre soarta acestor hârtii, am renunţat să le mai căutam atunci, lăsând 

aceasta pentru mai târziu. Era mult mai importantă realizarea primului 

document oficial care să ateste existenţa Partidului Democrat Român şi 

finalizarea organizării Comitetului de Acţiune, care să reprezinte acest partid 

în mod mai adecvat. S-a cerut deci ca lista cu membrii fondatori să fie 

completată de cei din cabinetul nr. 1, care includă şi aderenţii aflaţi în faţa 
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clădirii CC-ului, în timp ce Comitetul de Acţiune se întrunea pentru prima oară 

oficial în cabinetul nr. 2. 

Eram ocupaţi cu întocmirea primului document oficial al nostru când brusc, 

s-a deschis uşa, iar în interiorul cabinetului a intrat un ofiţer cu gradul de 

căpitan, care a întrebat: „Dumneavoastră sunteţi cei care au făcut Partidul 

Democrat?“. „Da, noi suntem!“– a răspuns liniştit Crăciun Liviu Viorel. Acesta 

a scos pistolul pe care îl avea şi a spus: „Sunt căpitanul Lupoi! Aveţi la 

dispoziţie cinci minute să părăsiţi clădirea, după care, dacă nu aţi părăsit-o, am 

ordin să vă execut! Numărătoarea începe în acest moment!“. Şi, ca să nu existe 

cumva dubii în acest sens, de îndată au intrat câţiva soldaţi cu armele în poziţie 

de tragere. 

Am rămas cu toţii înmărmuriţi. Cum de nu-i trecuse nimănui prin cap şi o 

asemenea posibilitate – doar ştiam deja cu ce fel de canalii avem de-a face?! Nu 

ne mai întrebam cum de reuşiseră aceştia să ajungă până la noi, fără ca noi să 

fim avertizaţi, şi nici cum – şi de ce – cei din cabinetul nr. 1 ne abandonaseră. 

Trebuia să încercăm rapid să luăm legătura cu Comandamentul Militar şi cu 

ceilalţi revoluţionari. Dar cum? În momentul în care am vrut să virăm spre 

cabinetul nr. 1 am constatat că uşa fusese blocată şi în faţa ei era deja postat un 

militar. Fără protecţia celor din cabinetul nr. 1 eram total descoperiţi. Nu 

aveam nici măcar un telefon la îndemână. Clar, fusesem trădaţi de cineva din 

interior! 

„Mai aveţi patru minute la dispoziţie!“– ne-a avertizat căpitanul Lupoi, pe 

care acum îl recunoscusem drept „eroul“ de la Televiziune. Şi, ca să vedem că 

nu glumeşte, a armat pistolul. „Ce facem?“ – l-am întrebat pe Crăciun Liviu 

Viorel. „Ce sa facem, plecăm!“ – a venit răspunsul.  

Am coborât scările, privind în jurul nostru cu atenţie, pentru a putea 

eventual recunoaşte pe cineva care să comunice celor din cabinetul nr. 1 

situaţia. Dar nu mai erau pe acolo decât militarii preocupaţi să vadă cât de albă 

era zugrăveala de pe pereţi. La sfârşitul celor cinci minute eram cu toţii scoşi în 
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afara clădirii. Unul dintre noi avea încă pardesiul atârnat în cabinetul nr. 1. 

„Eu, în locul vostru, nu m-aş mai duce în noaptea asta acasă!...“ – ne-a spus în 

loc de rămas bun căpitanul Lupoi. „Ăsta-i singurul sfat bun pe care vi-l pot 

da!“. 

 

* 

Afară se făcuse frig, ningea cu fulgi mari, iarna vrând, parcă, să recupereze 

din timpul cât fusese vitregită de stratul alb de nea, care acoperea de obicei 

trotuarele Bucureştiului. Din loc în loc erau făcute focuri, în jurul cărora 

gravitau îngheţaţi, într-o lungă aşteptare, ultimii îndrăzneţi. Acolo, printre ei, 

am fost primiţi cu căldură şi entuziasm. Începea un drum nou, periculos. Dar 

asta este o altă poveste. Tristă şi murdară. Ca şi Revoluţia originală care pentru 

noi tocmai se încheiase. Dar, oare, se încheiase cu adevărat? 

 

RHEDEN NEDERLAND 1992 


