Adevărul
18.05.1990, pag.1

Proştii şi deştepţii
Într-o dimineaţă mama şi tata s-au certat. Tata a luat aparatul de radio cel mai
preţios lucru din casa noastră, şi a dat cu el de podea. Eu plângeam, n-aveam nici 10 ani
pe atunci. Tata nu s-a bărbierit, n-a mai mâncat, a plecat la lucru trântind uşa. S-a întors
după 14 ore de muncă grea, cu ochii lucioşi de oboseală. Eu mă tot învârteam pe lângă
radio cu, pentru prima dată, intuiţia morţii, a distrugerii, a destrămării, a destrămării în
suflet. „Ce-i mă?” – a zis tata şi a pus pe masă geanta de scule şi piese. A desfăcut
aparatul bucată cu bucată. Am stat lângă el fără să scot o vorbă până dimineaţa. Din când
în când mă duceam să-i mai încălzesc letconul pe aragaz, dar sentimentul ireversibilului
nu mă părăsea. Nu ştiu dacă am mai fost vreodată atât de uluit şi fericit ca atunci când am
auzit vocea crainicului anunţând ora exactă.
Tatăl meu n-a fost ceea ce se cheamă un intelectual. N-auzise în viaţa lui de
Kierkegaard, Musil sau Şestov. Îi plăceau Zavaidoc şi Maria Tănase. Îi citise pe Balzac şi
pe Dickens din scoarţă în scoarţă, alţi scriitori nu-l mai interesau, dar asta nu-l împiedica
să aibă un respect deosebit pentru „oamenii cu carte” – de aceea nu mă va putea convinge
nimic, nici măcar apelul încărcat de ură şi dispreţ la „cosorul lui Moceanu” (România
Liberă, 16 mai), că un om care ştie ce e truda a putut să strige „Moarte intelectualilor!”
Nu se băga niciodată în altceva decât dacă ştia şi putea să facă bine. Sunt mulţi, foarte
mulţi oameni ca tatăl meu în această ţară, aşa-zişi „oameni simpli”. N-am reuşit niciodată
să mă conving că trebuie să mă consider superior lor pentru că am mai mulţi ani de şcoală
şi am citit mai multe cărţi. Asimilarea culturii sau e naturală, necondiţionată de principii
de tipul „ai carte, ai parte” sau nu e deloc. Nu vreau să fiu idilic: a sta de vorbă cu un
astfel de om poate fi plictisitor pentru un creier suprasaturat de speculaţie, sofisme,
silogisme. Şi totuşi, omul simplu îţi poate oferi uneori, fără să facă mare haz, o soluţie
deconcertant de simplă acolo unde tu nu mai eşti în stare să vezi decât un ghem de
complicaţii. Şi nu vreau să absolutizez: există oameni care ştiu să lucreze cu idei, iar alţi
cu oameni. Fiecare dintre aceste categorii este în egală măsură necesară societăţii.
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Ceea ce se petrece acum la noi este pur şi simplu înspăimântător. În discursuri, în
publicaţii, în fruntea cărora se situează cu autoritate „România Liberă”, în discuţiile de
prin restaurante şic, o parte din intelighenţia română insultă cu o virulenţă pe care n-aş fi
îndrăznit să mi-o imaginez, pe toţi cei care nu fac parte din „lumea bună”. Lumea
„doimaiştilor”, a clinţilor restaurantului Chinezesc şi ai Poienii Braşov. A celor care se
screm să-şi exhibe extazul vizavi de un Tarkovski, sau Wajda, un Antonioni, pe culoarul
de pantă al ieşirii din Cinematecă. Cu o nonşalanţă buimăcitoare, cei ce se pretind
intelectuali calcă regula de temelie a intelectualului: relativizarea. Noi suntem posesorii
adevărului suprem, toţi ceilalţi sunt nişte minţi confuze care ar face bine să ne urmeze,
altminteri va fi rău de ei. Tot ce se spune (se urlă) în Piaţa Universităţii e bun şi frumos,
inclusiv scandarea dincolo de bestialitate: „Iliescu du-te acasă, Ai nevastă canceroasă”.
Să zicem că aţi avea dreptate, domnilor. Că proştii cei mulţi greşesc. Să zicem că
ai un frate sau un prieten care o ia pe un drum greşit, ce faci atunci? Îi spui: „eşti prost, eu
te-am avertizat, treaba ta”? Sau, dacă nu reuşeşti să-l convingi că greşeşte şi îl consideri
într-adevăr frate şi prieten, mergi alături de el cu speranţa că vei putea să-l ajuţi? Mă
întreb dacă se mai poate numi intelectual cel care încearcă să-şi „demonstreze

cu

puterea” adevărul.
Interesant e că nici una dintre aceste „minţi înaintate” (ce perfect stalinistă
sintagmă) nu bănuieşte că prin demersul tip Piaţă

face un serviciu uriaşi tocmai

nomenclaturii pe care o tot vestejeşte cu străşnicie. Neindividualizaţi, ascunşi în spatele
difuzei paveze „nomenclatură”, din care poate nici n-au făcut parte, lătrăii de ieri ţin lecţii
de democraţie la televizor, îşi pun întrebări îngijorate, cu mâna la falcă, ba chiar vin să
strige la Universitate, strecurându-se nestingheriţi în închieturile lumii în care vom trăi,
vrând-nevrând, cu toţii, proşti şi deştepţi.
Sunt la modă formulările apocaliptice. Atunci, dacă tot suntem în ceasul al
doisprezecelea, abandonaţi, domnilor „intelectuali”, opereta scandărilor de tip daa! nuu!,
câticelele vesele, cenaclurile de noapte, blitz-krieg-ul şi asumaţi-vă lupta aspră,
îndelungată, nespectaculoasă, dar singura eficientă, cu răul care zace în noi toţi.
Cristian Tudor Popescu
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Adevărul
13.06.1990, pag. 1
Adevăr sau ficţiune?
Piaţa Universităţii continuă să fie pentru mulţi oameni un motiv de îngrijorare,
datorită apariţiei actelor de violenţă din partea unora dintre manifestanţi. Că există
subterane politice, că undeva un creier diabolic elaborează o tactică a demonstraţiei, că
sunt în Piaţă oameni de bună credinţă, care continuă să aibă impresia că ceea ce fac ei
acolo este rodul unei spontanietăţi revoluţionare, astea sunt lucruri pe care deja le ştim cu
toţii. Personal, însă, nu înţeleg de ce lupta pentru putere trebuie să îmbrace asemenea
forme şi nu poate fi dusă, oricât ar fi ea de agresivă verbal, doar în planul confruntărilor
politice.
Cât despre Piaţa Universităţii, poliţia declară că nu intervine fiindcă îi este teamă.
Da, avem o poliţie care stă şi se uită neputincioasă atunci când este bătută, huiduită şi
împroşcată cu noroi. Totuşi, pe ici, pe colo, atunci când mitingiştii săvârşesc infracţiuni
de genul furturi de buzunare sau de maşini, poliţia intervine, evitând însă un impact cu
demonstranţii.
Am văzut la poliţie pe unul dintre manifestanţi, reţinut pentru furt de maşini şi
ceea ce m-a pus pe gânduri a fost nu situaţia jalnică în care acel om, de altfel fără
antecedente a ajuns, ci trauma psihică suferită de un individ de a cărui slăbiciune de
caracter s-a profitat la maximum. Chiar şi poliţiştii au fost confruntaţi cu o situaţie fără
precedent, cu un om care plângea, rugând să n u fie pus în libertate pentru că îi este teamă
să nu păţească ceva. am aflat de la organele de poliţie şi am văzut apoi cu ochii mei că
individul, numit I.G., a fost adus la circa de poliţie într-o stare de mizerie de nedescris,
având pe corp eczeme datorate lipsei de igienă personală. Un om ajuns infractor, într-o
conjunctură nefericită şi care îşi va plăti scump momentul de rătăcire. Iată câteva din
lucrurile declarate de I.G., consemnate în dosarele poliţiei.
În ziua de 20 aprilie, la întreprinderea unde acesta lucra s-a prezentat un individ
mărunţel şi cu mustaţă, pe nume Marian, din partea Asociaţiei 16-21 decembrie, ca să ia
câţiva oameni să meargă la demonstraţie, precizând că se va face grevă în Piaţa
Universităţii. I.G., împreună cu alţi trei colegi de serviciu, a acceptat această propunere.
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A doua zi, celor racolaţi li s-a făcut un instructaj, au fost puşi să semneze adeziuni pentru
intrarea în asociaţie, adeziuni pentru punctul 8 al Proclamaţiei şi abrogarea Decretului
473. Totodată , li s-a promis o sumă de 2.500lei dacă vor sta o lună în Piaţă şi li s-au dat
identităţi, date de starea civilă, adrese false. I.G. a primit numele de Braham Florin,
născut în 15.09.1965, părinţii Tiberiu şi Somna, domiciliul în Techirghiol, str. Valentin
Iuliu Camacea 30 (după ce I.G. a fost prins de organele de poliţie timp de trei zile a
susţinut sus şi tare că acestea sunt datele sale reale, abia ulterior a recunoscut adevărata sa
identitate). Instructajul a fost făcut de un cetăţean cunoscut în Piaţă sub numele de Dincă
Gheorghe (George). În data de 22 a avut loc o demonstraţie, condusă de Dincă, la care a
participat şi un preot, Grecu Sorin, ce făcea slujbe la oprirea coloanei de demonstranţi în
faţa locurilor unde au căzut eroii Revoluţiei. La Televiziune, când au ajuns, o parte din
demonstranţi au spus să intre să ocupe un post de televiziune, lucru care din fericire nu sa întâmplat. În data de 28 aprilie, s-a trecut la organizarea patrulelor de noapte, înarmate
cu bâte. I.G. era şef de patrulă pe porţiunea dintre ceasul Universităţii şi Dunărea, în timp
ce simetric, pe partea Teatrului Naţional există o alta, condusă de Adrian Nemţiu.
Acestea aveau ca sarcină să alunge persoanele în stare de ebrietate, organele de poliţie şi
persoanele de „rea-credinţă”.
În data de 30 mai, deci o lună mai târziu, în cortul Asociaţiei au fost chemate
câteva persoane, printre care I.G. şi s-a discutat prima oară despre „necesitatea” de a se
face rost de o maşină. A doua seară pe 31 mai, împreună cu Vrânceanu Telu, Zaharia
Valentin şi Dincă Gheorghe, I.G. a plecat spre restaurantul Budapesta, unde au fost
încercate 4 maşini. Trei aveau sistem de alarmă, iar a patra, deşi nu avea o asemenea
protecţie, nu a putut fi deschisă . a urmat traseul Poşta Vitan, Policlinica Vitan, iar de la
intersecţia Baba Novac a fost luată o Dacie neagră cu care I.G. a fost adus şi lăsat în
Piaţă, pe la ora 2, în timp ce ceilalţi au plecat şi s-au reîntors dimineaţa în jurul orei 6. a
doua seară, istoria s-a repetat, de data aceasta locul spargerii a fost zona Schitu
Măgureanu, iar obiectul o Dacie roşie. Pe data de 2 iunie, în jurul prânzului, infractorul a
fost ridicat de organele de poliţie, la sesizarea unui cetăţean, căruia i s-a părut suspectă
prezenţa lui I.G. lângă această a doua maşină, 18- B-313.
Pe tot timpul cât s-a aflat în Piaţă, I.G. a dormit în corturi şi a mâncat, după
declaraţiile sale, la cantina PNŢ-cd, pe baza unor bonuri, distribuite zilnic, în valoare de
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40,35, 12, 25 lei. Grupurile de cinci care mergeau la masă erau permanent însoţite de
două persoane. În ceea ce priveşte igiena corporală, ca loc de baie era folosit havuzul de
la Arhitectură, iar pentru necesităţi chiar şi boscheţii din faţa Inter-ului.
Cam asta ar fi, pe scurt, declaraţia lui I.G. existentă în dosarele poliţiei la ora
actuală. Cât este ea de adevărată, va fi constatat de organele în drept. Nu ştim care va fi
gradul de vinovăţie stabilit de instanţă şi care va fi soarta acestui nenorocit, dar un lucru e
cert: am văzut un om plângând în timp ce ruga organele de poliţie să nu fie pus în
libertate, fiindcă pentru el libertatea poate însemna chiar moartea.
E greu de crezut asemenea poveste şi sper, din tot sufletul, că tot ce am auzit să
fie doar o ficţiune închipuită de o minte bolnavă.
Corina Drăgotescu
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Adevărul
15.06.1990, pag. 1
„Argumente” ale elementelor neofasciste
Muniţii pentru panică şi intimidare
Secţia 7 poliţie, sectorul 2, Bucureşti. Şeful biroului cercetări penale, maiorul Gheorghe
Ionescu, ne informează: În dimineaţa zilei de 14 iunie, mai mulţi cetăţeni au blocat
circulaţia din faţa sediului, cerându-ne să le indicăm zonele în care acţionează elementele
certate cu legea. Limita răbdării, surescitarea, dar şi hotărârea de a curma o stare de
lucruri devenită cronică erau vizibile. Pentru a justifica atitudinea, au prezentat peste 100
de cutii, cu 300 de bucăţi proiectile plumb fiecare, utilizate de armele cu aer comprimat
fabricat în 1976 la IPPC Cluj-Napoca. Ele au fost găsite în subsolul sediului central al
Partidului Naţional Ţărănesc-creştin şi democrat din Bulevardul Republicii. În anumite
situaţii, ne confirmă domnul Gheorghe Ionescu, pot fi folosite ca muniţie pentru
intimidare şi panică. Acest cartier al Bucureştiului, continuă interlocutorul nostru, deţine
privilegiul celui mai însemnat număr de infracţiuni, ţigani „cocalari” – de la gropile cu
gunoi – fiind cei mai violenţi. Ceea ce s-a întâmplat în seara zilei de 13 iunie fusese
anticipat de gravele evenimente petrecute la căminul studenţesc al Institutului de
Construcţii Bucureşti. Cu câteva zile în urmă, după spectacolul nocturn din Piaţa
Universităţii, tineri ai amfiteatrelor aflaţi sub influenţa alcoolului s-au înhăitat cu ţiganii
din vestita stradă „Nada Florilor” şi au devastat pur şi simplu camerele în care locuiesc.
În miez de noapte, cetăţeni paşnici, în pijamale şi cămăşi de noapte, au venit cu sufletul la
gură, înspăimântaţi de ceea ce văd. Ne-am deplasat de urgenţă la faţa locului. Cu toată
experienţa mea am crezut că trăiesc o halucinaţie: aparate radio, televizoare, mobilier,
haine, cărţi erau aruncate pe fereastră. Jos, saltele adunate grămadă alcătuiau un uriaş rug
de foc. În jurul lui o horă pestriţă ce scanda viforos: Ultima soluţie / Încă-o revoluţie.
Al. G
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Adevărul
15.06.1990, pag. 1
Îndemn venit din cavernă
Joi, 14 iunie, ora 10.05. Pe scara din stânga platoului din incinta Poliţiei
municipiului Bucureşti sunt masaţi cei pe care minerii îi aduc în stradă. Sunt purtaţi în
goană printre maşinile calcinate. Unora sângele de pe faţă li se adună în barbă. Până s-au
dat prinşi s-au bătut cu furie. Antonie Dumitru (născut 25 iulie 1958), prezentator de
spectacole la Hotel „Bucureşti”, este unul dintre ei, i s-a smuls cuţitul din mână cu foarte
mare greutate. El contestă. O dată arestat, a devenit mieluşel. Ca şi Vlăducu Radu (20 ani,
tehnician la IOR). Arată rău de tot. Abia poate vorbi. A intrat ieri în clădirea Poliţiei,
înăuntru s-a îmbrăcat în uniformă de colonel, a pus şi foc şi – o dată ieşit afară – l-au
hăcuit ai lui, „demonstranţii paşnici”, pe motiv că ar fi... poliţist. Acum e arestat. Ca şi
profesoara de engeză Popinceanu Maria, „culeasă” din Piaţa Universităţii. E drogată.
Ţipă isteric: „Arestaţi o femeie nevinovată cu copil mic acasă?” Ştef Maria depune
mărturie de trecător: „A sărit la mine cu unghiile. M-a tras şi de păr. Răcnea ca şi acum:
„Vedeţi unde am ajuns dacă nu l-aţi votat pe Raţiu?”
Căpitanul de poliţie Şuhan le ascultă pe amândouă. E calm, nu ştim cum de
rămâne calm. În clipa asta i se aduce de pe stradă încă un om (?), avea la el două cuţite,
sângele îi curgea pe faţă. Se apără: „Sunt sportiv. Fac canotaj la Dinamo. Am 21 de ani şi
mă numesc Borza Ion. Sunt nevinovat.” „Suntem nevinovaţi” – preiau replica cei de pe
scară. Care va fi fiind realitatea?
Noi ştim ceea ce vedem. Iar asta e groaznic. Clădirea Poliţiei din Calea Victoriei
arată jalnic. Am văzut etajele I, II, parterul şi podul. Nimic n-a rămas nears. Nici măcar
canaturile uşilor. Molozul, sticlă spartă, cărbunii – fostul mobilier – sunt înalte de-o
palmă.
Pe domnul general Bâtlan îl întâlnim în fostul său birou. Cărbune peste tot. O
scândură fumegă şi acum sub picioarele noastre. Răscopt de căldură, tavanul cade cu
zgomot. Ne ferim şi vorbim. Ne spune: „Ieri la ora atacului eram în Piaţa Universităţii.
Ocupanţii unei maşini cu număr fals – 2-AG-132 – au împărţit „non-violenţilor” sticle cu
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conţinut incendiar. Cei care au făcut ce vedeţi aici nu-s oameni. Scursură din întreaga
ţară, rebut social, canalii. Beţi şi drogaţi.Din biroul acesta au furat două pistoale, două
încărcătoare şi un pistol mitralieră. În garaj, după ce au smuls aparatele de emisierecepţie, au dat foc la toate maşinile. Acum nu mai avem nici una...”
În harababura de la etajul II îl întâlnim pe dl colonel Jean Chelariu. E indignat.
„Eu am fost aici. În clădire au pătruns 150-200 de inşi care strigau „Fără violenţă!”, deşi
uşa au spart-o izbind-o de câteva ori cu spatele unui autocamion. În clădirea M.I.
ostilităţile le-a condus dl. Lupoi, fostul ministru al turismului, după revoluţie. A fost auzit
ţipând: „Fiecare demonstrant să omoare câte 10 poliţişti!” Zice-se că ar fi umblat după
dosarele generalului Milea. Aici se vede ce au făcut, astea sunt vasele în care au cărat
benzină”.
Ne strcurăm cu greu printre dărâmături, sticlă spartă şi piese arse de mobilier,
fişete răsturnate şi case de fier. De noi se apropie un ins negricios: „Mă numesc Buştean
Gabriel şi sunt preşedintele romilor din sectorul 5. Am venit să spun că nedesolidarizăm
de faptele alor noştri – câţi au fost. Sunt foşti infractori, ne-au făcut de ruşine. Acum am
vrea să ajutăm poliţia”. Intervine minerul Gheorghe Moldovan (21 ani, I.M Lupeni):
„Mai bine îi ajutaţi ieri, ne scuteaţi şi nouă un drum!”
Mircea Bunea
Lelia Munteanu
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Adevărul
16.06.1990, pag. 1

Conferinţa de presă a primului ministru al României
Ieri după amiază, la sediul guvernului a avut loc conferinţa de presă a domnului
prim-ministru Petre Roman, care a răspuns întrebărilor puse referitoare la evenimentele
din ultimile zile din Piaţa Universităţii. Domnia sa a arătat că ceea ce s-a întâmplat în
Piaţa Universităţii a fost rezultatul unei acţiuni premeditate menite să destabilizeze
situaţia politică a ţării. Existau unele informaţii mai de demult, a spus domnul Roman,
despre aceste acţiuni care în mod evident erau gândite ca violente. La început
manifestările s-au datorat unor asocieri politice, ulterior însă s-a constatat o degradare a
situaţiei, ele s-au transformat într-un adevărat focar de infecţie politică, precum şi unul de
infecţie din punct de vedere sanitar. Slăbiciunile în luările de poziţie faţă de această
demonstraţie pot fi corelate şi cu slăbiciunea poliţiei, a cărei misiune de a asigura ordinea
într-o democraţie este mai grea decât într-o dictatură. Prin schimbarea ministrului de
interne se speră într-o revitalizare a poliţiei, printr-o mai bună organizare a sa şi eforturi
de sporire a efectivelor, care la ora actuală sunt foarte reduse. În ceea ce priveşte armata,
aceasta a acţionat cu întârziere datorită faptului că nu a existat o conlucrare de informaţii
între Ministerul de interne şi armată. Domnul prim-ministru a arătat că începând încă din
cursul serii minerii veniţi în ajutorul organelor de poliţie vor părăsi Capitala.
Răspunzând altor întrebări referitoare la evenimentele din Miercurea-Ciuc s-a
relatat faptul că în acest oraş, sub presiunea câtorva sute de demonstranţi, poliţia a fost
nevoită să-şi schimbe firma şi să pună una în limba maghiară.
Privitor la ziarul “România Liberă”, domnul Petre Roman a spus: “Nu suntem de
acord cu împiedicarea apariţiei unei publicaţii chiar dacă s-a dovedit că aceea publicaţie a
avut un caracter instigator la un moment dat.” În acelaşi context, primul-ministru a arătat
că este neplăcut surprins de materialele ce au apărut în presa străină care conţin
comentarii stranii şi declaraţii necontrolate ale unor oameni politici, mergând până la
aprecieri de genul “Pogrom de tip fascist la adresa opoziţiei”. Ceea ce se găseşte într-un

1

raport exact invers faţă de realitate, fiind în acelaşi timp ignorate cu desăvârşire luările de
poziţii oficiale.
Corina Drăgotescu
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Adevărul
16.06.1990, pag. 1
Acum şansa naţională cere calm
Continuând să considere că poporul ar fi prost şi slab, credul şi laş, lacom şi
indiferent, mafia licitatorilor de patrie a aruncat din nou spre gâtul ţării laţul opresiunii,
împletit grijuliu din funia fricii, unsă în prealabil cu alifiile unei demagogii întristător de
abile. S-au aliat ori s-au pomenit aliaţi pentru acest asalt ucigaş câţiva cărturari şcoliţi,
care au pregătit pomezile sub frunţile lor închiriate diavolului, cu bisericuţe de emuli
avizi de un ideal ce le lipseşte, - aceştia au împletit cu tinerească destoinicie frânghia,
admiţând că împletesc şnur de mărţişoare – cu clienţii stabilimentelor de sănătate psihică
sau penală – nemotivat şi riscant decăzute din prerogative – care şi-au oferit braţul iute,
dar iresponsabil pentru a executa lovitura. Din foişorul ascuns pe după iedera
făgăduielilor de tot felul, priveau şi conduceau desfăşurarea evenimentelor naşii cei mari
şi cei nepotoliţi ai revanşei, strategii care scrutează câmpul de luptă prin binocluri ce au
pe lentile, în loc de miră, o literă „S” tăiată vertical de două paralele.
Au mizat în această lovitură, ce se dorea fatală, pe incapacitatea de acţiune a unei
poliţii derutate sistematic prin diversiune în spaţiul conceptelor şi valorilor în mod normal
intangibile. Au mai mizat pe slăbiciunea unui ministru inhibat de repetatele atacuri la
persoană şi de confuzia între ordinea de drept şi ordinea istoriei. Au mai mizat pe
pietricelele şi cuiele iritante apărute în bocancii cazoni, jenând vizibil şi pasul de front, şi
cel de voie. Au mizat şi pe onirismul sloganurilor vivace, pe filistinismul orăşenilor
obişnuiţi, pe trâmbiţata incapacitate a etniei de a scruta perspectivele.
Calculele bazate pe aceste premise, parţial reale, parţial presupuse, au fost
dezminţite de evoluţia evenimentelor, mai promt sau mai lent.
Dincotro urmează primejdia următoare, pentru că nimeni nu crede că primejdiile
s-au sfârşit? Din multe direcţii, între care cele mai grave sunt primejdiile din noi. Iar cea
iminentă ar fi pierderea calmului, lucidităţii, spiritului de dreptate. Vendeta, răzbunarea,
voluptatea forţei dezlănţuite ar fi fatale. Este grav, este tragic că adevăraţii duşmani ai
democraţiei au vrut să instaureze dictatura, sub masca perfidelor lozinci antidictatoriale.
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Eşecul lor, eşecul acestei încercări a lor, nu trebuie să permită alte forme şi metode
dictatoriale, sub alte lozinci înşelătoare. Revoluţia s-a înfăptuit, sângele a fost vărsat
pentru libertate şi democraţie. Încercările de puci, inclusiv, cea maximă, de miercuri, au
eşuat şi datorită forţei şi datorită virtuţilor climatului democratic, dragostei de linişte şi
ordine abia înfiripate. Să le preţuim, să le cultivăm, să le sporim, cu absolută convingere
că de existenţa şi solidaritatea lor depinde marea şansă a timpului pe care-l trăim ca
naţiune.
Sergiu Andon
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Adevărul
19.06.1990, pag. 1
Spirala violenţei
Că pe 13 iunie a avut loc în Bucureşti o tentativă de lovitură de stat este un fapt a cărui
negare nu poate fi discutată decât în termenii cretinismului sau candorii, după cum se
exprima dl. Răzvan Theodorescu. Oricine s-a aflat în acele ore la Televiziune, la Interne
sau la Poliţie poate rememora mirosul sălbăticiei şi fricii care pluteau în aer. E lesne de
înţeles că imaginile din seara aceea, transmise de TVR, şi mai ales lipsă oricăror imagini,
vreme de 40 de minute, pe micul ecran, au creat, inevitabil, o stare de tensiune, de panică,
în întreaga ţară. Ceea ce s-a întâmplat a doua zi în Bucureşti, începând cu primele ore ale
dimineţii, a fost o reacţie tot atât de inevitabilă; spirala violenţei, odată iniţiată, urcă
întruna. Această reacţie s-ar fi produs şi în lipsa apelului prezidenţial, care a avut ca
principal efect diminuarea creditului de care se bucură Preşedintele şi Guvernul. În aceste
condiţii, comportamentul grupurilor minereşti şi muncitoreşti nu a fost, nici nu avea cum
să fie, paşnic.Faptul că presa străină nu vrea ……………………
Cristian Tudor Popescu
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Reversul faptic al obsesiilor rimate
Însufleţită de flăcări, fierăria a devenit mai elocventă decât sloganurile rimate şi
ritmate (unele chiar cu har artistic, dar debusolate civic) prin care s-au corupt sufletele
exaltate şi s-au exaltat sufletele corupte, aducându-se şi unele şi altele la unisonul acţiunii
distructive de proporţii.
Câteva informaţii provizorii în completarea a ceea ce se observă din forografii ori
s-a aflat din comunicate, articole, emisiuni:
Estimarea actuală a prejudiciului cauzat Televiziunii şi Poliţiei depăşeşte 500
milioane lei.
Până în seara de 18 iunie, dintre cele 1000 de persoane reţinute şi „triate”,
fuseseră cuprinse de cercetare propriu-zisă 367 bărbaţi şi 67 femei. Mai mult de o treime
(exact 157) sunt fără ocupaţie, lăsând la o parte faptul că şi dintre salariaţi o parte au
profesii incerte sau dintre cele supuse relaţiilor mai echivoce cu legea.
S-a făcut mult caz de „rolul studenţilor”. Doar şapte studenţi se află în cercetare,
inclusiv faimosul Munteanu Marian – arestat. Aproximativ aceeaşi este ponderea
intelectualităţii titrate: 6 persoane plus 2 subingineri.
Alţi arestaţi „de marcă” sunt Dincă Dumitru şi deputatul ratat Nica Leon. Dacă
Munteanu încă este, la 28 de ani, student, Dincă încă este, la 40 de ani, fără ocupaţie. Şi
fără domiciliu stabil în Bucureşti.
Batalionul celor cu unic domiciliu bucureştean în Golania însumează 142 de
peregrini, dintre care 70 fără ocupaţie, deci fără nici un căpătâi.
Cititorii au cerut confirmarea ştirilor deja difuzate despre găsirea unor arme de foc
şi a unor substanţe presupus halucinogene la sediul unor formaţiuni politice. Despre
presupusele droguri încă

nu avem confirmări. În schimb, s-a întâmplat să asist la

momentul în care Procuratura lua în primire un revolver din cele folosite de armata celui
de-al III-lea Reich, în perfectă stare de funcţionare, descoperit de mineri la una din
descinderile lor mult disputate acum. Interesant e cum au ajuns la armă. Oprind la
„control” un suspect care părăsea sediul cu pricina (pe care minerii aveau de gând să-l
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ignore), s-au pomenit că din buzunarele insului se rostogoleşte un pumn de cartuşe.
Primele „declaraţii” le-au indicat că şi alţi simpatizanţi ai locului ar avea asemenea
flecuşteţe, ceea ce i-a îndemnat...să descindă.
Ce se făcea cu cartuşele? Celor trei morţi prin împuşcare li se adaugă câţiva răniţi
din timpul evenimentelor tot prin arme de foc. Armata şi forţele de ordine n-au avut la
dispoziţie decât cartuşe de manevră. Aşa că......
O ultimă precizare despre cei decedaţi. Ieri dimineaţă s-a răspândit zvonul că a
murit şi un al şaptelea rănit din timpul evenimentelor. Glonţ? Cuţit? Arsuri? Lovitură cu
corp-contodent? Nici una din aceste posibilităţi. Victima fusese lovită cu...o furcă! P.M.
de 26 de ani, din Mereni, judeţul Giurgiu, a avut o altercaţie particulară şi s-a ales cu
lovitura. Transportat în stare gravă la domiciliul unei cunoştiinţe din Bucureşti,
rubedeniilor însoţitoare li s-a părut mai potrivit să anunţe echipajul „Salvării” că e vorba
de o victimă a evenimentelor de la ...Televiziune. Un vicleşug sinistru care sugerează,
alături de ceea ce o fi constituit scopul lui propriu-zis – sensibilizarea personalului
medical – şi lipsa de pietate care înconjoară evenimentele recente, în pofida numărului
ridicat de victime.
Sergiu Andon
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