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Prefaþã

În septembrie 2014, la Bucureºti a concertat Plastic People Of The
Universe, grupul rock praghez legat de Vaclav Havel ºi Charta 77, iar peste
o lunã se filma la TVR 2 o ediþie a emisiunii Mistere ºi conspiraþii dedicatã
lui Cornel Chiriac. Douã ecouri ale muzicii cu mesaj anticomunist din anii
de demult. Coincidenþa a fãcut ca între cele douã evenimente sã mã întâlnesc
cu Mircea Udrescu, pentru a scrie aceste rânduri. La rândul meu realizasem,
cu 14 ani în urmã, prima mea emisiune documentarã Remix despre Cornel
Chiriac pentru TVR 2, deloc uºor, întrucât personajul era încã scufundat în
underground.
Cornel Chiriac, unul dintre personajele unice ºi irepetabile ale României,
a marcat fãrã îndoialã istoria noastrã recentã. Ca redactor muzical la Radio
Bucureºti, el a contribuit la promovarea muzicii generic intitulate tinere (jazz,
apoi rock), transmiþând  atunci când politica regimului comunist nu o
permitea decât între limite strâmte  evenimente muzicale, inclusiv din lumea
liberã. Mai mult, Cornel Chiriac a ajutat muzicienii români, cum ºi cât a
putut, sã se informeze  vezi samizdatele Jazz-Cool, articolele publicate
în þarã sau în strãinãtate  ºi i-a promovat pe toate cãile posibile (Radio
Bucureºti, clubul de jazz de la Casa Studenþilor...). Când nu a mai putut-o
face în þarã, s-a refugiat în Germania, de unde ºi-a continuat misiunea - de
astã datã fãrã constrângeri  de la microfonul postului de radio Europa
Liberã. În scurt timp, Cornel Chiriac a devenit nu numai un comentator
avizat al muzicii tinere pentru o lume întreagã, ci ºi un adevãrat simbol al
ideii de libertate, într-o luptã asumatã pe faþã cu regimul comunist. Traiectul
sãu, retrospectiv vorbind, se confunda încã din timpul vieþii cu legenda. A fi
nu numai contemporan ci ºi în legãturã (uneori de prietenie strânsã) cu

8

Mircea Udrescu

personalitãþi române, dar ºi internaþionale (de la Mihail Andricu, George
Bãlan ºi Janci Korossy la Willis Conover ºi Noël Bernard  aveþi câteva
episoade de kinogramã) îi conferã astãzi o aurã de guru, pe care serviciile
Securitãþii nu aveau cum s-o treacã cu vederea sau s-o tolereze.
Aflat la a treia carte despre Cornel Chiriac, bunul sãu prieten din
copilãrie Mircea Udrescu continuã recuperarea, retrocedarea ºi clarificarea
vieþii ºi operei acestuia. De astã datã dintr-o altã perspectivã, aceea a
documentelor Securitãþii aflate în arhiva CNSAS. În spiritul altor lucrãri de
gen, este dezvãluitã maºinãria de urmãrire, de interceptare ºi de înrâurire
folositã de Securitate. Cartea are accente uneori dure, alteori de-a dreptul
rizibile, dupã cum fiecare om angajat în sistem sfinþea locul. Am
convingerea ca nu au putut fi cercetate toate documentele referitoare la Cornel
Chiriac; probabil cã unele dintre ele sunt încã secrete.
Datoritã acestui volum, acum ºtim mai multe despre cum a apãrut
celebra emisiune Metronom realizatã de Cornel Chiriac ºi Geo Limbãºanu,
despre plecarea din þarã a lui Cornel.... Nu apar deconspirate numele agenþilor
turnãtori, personal nici nu mã intereseazã, aºa cum nu l-au preocupat nici
pe autor. De apreciat munca impresionantã de consultare a documentelor,
de decriptare ºi de interpretare a acestora, de refacere a unui puzzle a cãrui
imagine finalã, chiar dacã nu se cunoaºte înca în întregime, continuã sã se
înfiripe, sã transparã.
Fanii vor fi mulþumiþi sã afle mai multe despre Cornel Chiriac omul 
boem, adulat de atâta lume, cu pasiuni, excese, introvertiri. Este reînviatã
societatea culturalã a Bucureºtiului anilor 6070, totul într-un balans inedit
de oralitate ºi documente seci (uneori cu umorul aferent  sã-i spunem negru
sau trist?), culminând cu dosarul de informator al lui Chiriac: o încercare
(supusã eºecului din start) de a-i strâmba imaginea de conºtiinþã lucidã,
protestatarã la adresa regimului. Din pãcate, dupã patru decenii asasinarea
sa rãmâne încã o enigmã.
Altfel, perioada rock, atât de bogatã în emisiuni ºi ascultãtori, rãmâne
tributarã în carte. Este însã de apreciat completarea unor capitole din volumele
anterioare; cum distribuþia cãrþilor a fost limitatã, reiterarea lor mã bucurã
în egalã mãsurã, oferind informaþii necesare atât vechilor sãi fani împrãºtiaþi
în lume, cât ºi tinerilor de astãzi, rãtãciþi în noianul mediatic.
Iar prin aceastã nouã carte a lui Mircea Udrescu, acel copil teribil din
umbra muzicii, Cornel Chiriac, se iveºte, din nou, în luminã.
Doru Ionescu, jurnalist TVR
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Din partea autorului

Aceastã carte încheie seria celor pe care le-am consacrat lui Cornel
Chiriac. Ea este în mare parte diferitã de celelalte; au fost reluate numai
anumite pasaje sau capitolele indispensabile pentru o mai corectã înþelegere
a « filmului » vieþii lui Cornel.
Unele dintre întrebãrile pe care le pusesem în cãrþile precedente
« Pagini despre Cornel Chiriac » ºi « Metronom, o emisiune de Cornel
Chiriac » ºi-au gãsit între timp rãspuns; s-au corectat apoi câteva legende
care au circulat ºi care mai circulã încã pe seama lui Cornel. Într-un cuvânt,
ne-am apropiat mai mult de adevãr. Sunt fericit cã una dintre propunerile
fãcute în cea de a doua carte s-a realizat: a fost atribuit numele de Cornel
Chiriac unei strãzi din oraºul Piteºti, oraºul copilãriei ºi adolescenþei noastre.
Cartea este mai completã datoritã faptului cã am avut ºansa de a
consulta dosarele întocmite de fosta Securitate pe numele lui Cornel Chiriac.
În ciuda scârbei profunde, nu vã ascund satisfacþia personalã pe care am
încercat-o « rãsfoind » cele peste 1 000 de pagini manuscrise, dactilografiate
sau microfilmate: amintirile mele despre ce am trãit împreunã cu Cornel
într-o anumitã perioadã a vieþii noastre ºi pe care le-am notat în primele
douã cãrþi s-au dovedit, în imensa lor majoritate, exacte. Memoria minþii ºi
a sufletului nu mi-au jucat feste. Mai mult chiar, mi-am dat seama cã
amintirile-mi sunt adesea mult mai exacte chiar decât dosarele Securitãþii,
instituþie despre care se spunea cã ºtia chiar ºi ceea ce gândeau oamenii. Pot
afirma astãzi  horribile dictus  cã dosarele Securitãþii au folosit într-un fel
la ceva.
Ca pãrtaº direct al întâmplãrilor, « sarcina » de a decripta ºi de a
prezenta cititorilor spicuiri din aceste Dosare nu mi-a pus nicio problemã.
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De altfel, ar fi fost dificil ca un eventual cercetãtor sã « descifreze » corect
peste ani dosarele întocmite de fosta Securitate pe numele lui Cornel Chiriac.
***
Aduc mulþumirile mele cele mai sincere tuturor celor care m-au ajutat
ºi m-au încurajat în aceastã « cercetare » a unui adevãr atât de fragil. Bunul
meu prieten Mãiþã Chiriþescu, care mi-a spus în felul lui foarte direct: « nu-i
lãsa mã sã-l murdãreascã cu cãcat pe Nelu (Cornel  n.a.) dupã ce l-au ºi
omorât », chiar dacã nu ºtiu la cine fãcea aluzie. Lui Liviu Tofan, directorul
IRIR; discuþiile cu el m-au ajutat în sarcina pe care mi-am asumat-o de a
descifra Dosarele alcãtuite de fosta Securitate pe numele lui Cornel; tot el
mi-a sugerat sã vorbesc neapãrat ºi despre Dosarul de colaborator al
agentului Nelu, cãci altfel aº fi lãsat în urma mea o sursã de murdãrire a lui
Cornel. Toatã gratitudinea mea doamnei Cristina Anisescu, ºef serviciu
cercetare la CNSAS, care s-a arãtat deosebit de eficace în atestarea mea ca
cercetãtor pe tema « Cornel Chiriac « Metronom », anii 1962  1975 ». Lui
Jean Dumitraºcu, directorul filarmonicii din Piteºti, sufletul acþiunii de
atribuire a numelui de Cornel Chiriac unei strãzi din Piteºti. La aceºtia îi
adaug pe toþi cei cu care am discutat despre carte în toatã aceastã perioadã ºi
care m-au încurajat, fiecare în felul sãu.
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I. Nelu sau Cornel Chiriac

În catalogul clasei I A a Liceului de bãieþi din Piteºti  devenit, mai

apoi, Liceul Nicolae Bãlcescu  Cornel era trecut cu numele de Chiriac
Ion. În catalogul care s-a strigat cu ocazia a 40 de ani de la absolvirea liceului,
în anul 2000, el figureazã sub acelaºi nume: Chiriac Ion.
Colegii ºi prietenii îi ziceau simplu: Nelu. În toatã aceastã perioadã,
n-am auzit pe nimeni din familia lui spunându-i altfel decât Nelu; de prin
clasa a V-a, începusem sã petrec din ce în ce mai mult timp acasã la el. Mare
mi-a fost surpriza când, dupã absolvirea liceului, a început sã semneze
scrisorile pe care mi le trimitea: Cornel. Nu-mi amintesc explicaþia pe care
mi-a dat-o atunci ºi nici nu cred sã fi insistat sã aflu motivaþia ei. Aºa era el,
clac: aºa vreau eu acum, aºa fac! Un lucru îmi este clar astãzi: avea douã
prenume în certificatul de naºtere, deci ºi în buletin, cãci, dupã cum mi-a
confirmat Florina, cumnata sa, în singurul act al lui Cornel pe care-l mai are
 diploma sa de bacalaureat  este trecut cu prenumele Ionel Corneliu. Nu
m-a interesat sã aflu geneza acestei schimbãri sau opþiuni; mai târziu, mi-am
dat seama cã ºi asta fãcea parte din personalitatea sa, ori, mai exact, din
personajul Cornel Chiriac.
De pe la sfârºitul liceului dateazã ºi pseudonimele pe care ni le-am
inventat, dupã lungi discuþii polemice: Konny Sing Quirque  pentru
Cornel ºi Myke Bop Klyke  pentru mine. Alegerea acestor pseudonime a
fost legatã atât de necesitatea semnãrii contribuþiilor din revista noastrã
Jazz-Cool, cât ºi de dorinþa de a ne identifica cu idolii noºtri de atunci:
marii instrumentiºti de jazz. Mulþi dintre ei aveau intercalat între nume ºi
prenume ceva care-i singulariza, care-i definea pânã la un punct: Charlie
Bird Parker, Louis Satchmo Armstrong, Julian Cannonball Aderley.
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Ataºamentul nostru faþã de aceste pseudonime, precum ºi un spirit de
sacrificiu nutrit de lunga ºi profunda prietenie care ne-a legat m-au salvat de
la o anchetã a Securitãþii, în anul 1964, declanºatã de descoperirea revistei
noastre manuscrise Jazz-Cool. Dar asta este o istorie despre care voi relata
într-un alt capitol.
Eram foarte mândri de noile identitãþi ºi am început sã le folosim curent
în corespondenþa dintre noi. De altfel, unele dintre desenele lui Cornel,
reproduse în aceastã carte, sunt semnate simplu: Quirque. Un veritabil
pseudonim de artist!
Dupã terminarea liceului lucrurile încep sã se limpezeascã: în scrisorile
pe care mi le trimitea, punea cu regularitate  la expeditor  Cornel Sing
Chiriac sau, simplu Sing, iar mie mi se adresa cu Mike Bop, Mircea,
Mike sau Bop, cum îi venea mai la îndemânã în acel moment. Ortografierea
lui Myke se simplificase, devenise Mike, aºa precum Konny se schimba
uneori în Conny, iar sing ºi bop încep sã fie scrise uneori cu literã micã.
Jocul devenise serios: astfel, articolul sãu publicat în revista polonezã Jazz
a fost semnat Cornel Sing Chiriac. În fine, de câte ori fraþii mei mã întrebau
despre Cornel, ei apelau în mod natural la pseudonim: Ce mai ºtii de Conny
Sing Quirque? Nu îmi aduc aminte ca fraþii mei sã-l fi numit altfel pe
Cornel decât cu pseudonimul sãu.
Aº dori sã amintesc aici ºi porecla sa, achiziþionatã, ca a multora dintre
noi, în clasa întâi primarã: Ciocan. I se datora faptului cã avea capul þuguiat,
dolicocefal; bucuria noastrã cea mai mare era sã-l pãcãlim, dându-i cu palma
la ciocan, atunci când nu era atent. La aceastã poreclã s-a adãugat, puþin
mai târziu, ºi aceea de Spanac. Ea s-a impus în mod firesc, atunci când a
venit la ºcoalã cu un costum nou, de culoarea spanacului. Naºul a fost
celãlalt Chiriac, Victor1, iar de atunci Cornel n-a mai scãpat de ea.
Puþini dintre noi au reuºit, de altfel, sã se sustragã spiritului ascuþit,
adesea crud al colegilor. Bunul meu prieten ºi vecin, celãlalt Chiriac, Victor,
era poreclit Ofticã sau, simplu, Of: era bolnãvicios ºi cam cocoloºit de mama
lui; Pandelicã Pavel  Pandechiorul, cãci avea un ochi de sticlã; Diaconeasa
Ion  Cârlionþ sau, mai simplu, Câr; Dragomir Mihai  Pipuþul;
Viºineanu Anghel  Viºinã; Bebe ªerbãnescu  Arlici-Pârlici-Picior de lemn;
1 Chiriac Victor, celãlalt Chiriac al clasei, a fost coleg cu mine ºi cu Cornel din

ºcoala primarã ºi pânã la terminarea liceului. Între cei doi Chiriac nu este nicio legãturã de
rudenie: o simplã coincidenþã de nume, aºa precum existau în aceeaºi clasã mai mulþi
Ionescu sau Popescu.
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Venera Nicolescu  Griviþa miºcãtoare; Tãrãbuþã Florin  Sufleþel; Romicã
Sevaciuc  Ciorbã; Racoviþã Dan  Dabe, Costel Parii  Maliuºca, Ciucã
Gheorghe  Ciucãlãul, Bradu Gheorghe  Iolka, Iordãnescu Silvian  Þalvicã,
iar lista e nesfârºitã. Porecla mea a fost Barbã sau Bãrbiþã, cum mã alinta
Victor, de la faptul cã tata era preot ºi, deci, se presupunea cã purta barbã.
Nr.
crt.

Numele ºi prenumele

Ocupaþia, adresa, telefonul, alte observaþii

0

1

2

1

Anghel I. Ioana

2

Bododea ª. Elena

3

Bordeianu A. Gabriela

4

Bulf I. Elena

5

Burtescu R. Sonia

6

Busuioc G. Silvia

7

Chiriac M. Ion

8

Chiriac I. Victor

9

Chiriþã I. Tudorina

10

Chivu I. Cecilia

11

Cârciumãrescu N. Aurelia

12

Constantin S. Lucia

13

Constantinescu Violeta

14

Creangã N. Alexandru

15

Florescu I. Gheorghe

16

Giuglan I. Florica

17

Joiþa Z. Maria

18

Marinescu G. Nicolae

19

Mondiru C. Florea

20

Moraru N. Claudia

21

Mosoia C. Constantin

22

Nicolescu N. Venera

23

Oprea I. George

24

Oprescu F. Cornelia

25

Polimeriade R. Tatiana

Mircea Udrescu
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26

Popescu G. Clementa

27

Popescu I. Gabriela

28

Popescu N. Viorica

29

Sãlceanu E. Stelian

30

Silescu R. Florin

31

Staicu I. Filofteia

32

Stãnescu G. Gabriela

33

Stoian I. Gheorghe

34

Teodorescu G. Paulina

35

Teodoroiu B. Elena

36

Turcu G. Gheorghe

37

Udrescu Mircea

38

Uþã I. Lidia

39

Vãrãºcanu M. Maria

40

Viºinescu A. Anghel

41

Zamfirescu T. Paul

Profesori
1. Bãdescu Marin  Limba ºi literatura românã
2. Grigorescu Nicolae  Istorie
3. Vlad Nicolae  Socialism ºtiinþific
4. Budan Filofteia  Psihologie + Logicã
5. Chicu Raisa  Limba rusã
6. Stoenescu Silvia  Limba francezã
7. Popescu Teodor  Limba latinã
8. ªerbãnescu M.  Matematicã
9. Priboescu Alexandru  Fizicã
10. Plângau Eleonora  Chimie
11. Pãuna Titus  ªtiinþele naturii + Geologie
12. Stãnciulescu  Lucrãri practice
13. Mircea Florian  Lucrãri practice
14. Beºoiu Ion  Geografie
15. Manu Petre  Desen
16. Târcoveanu Cecilia  Educaþie fizicã
17. Defta Ion  Educaþie fizicã
Catalogul clasei a XI-a E de la Liceul I. C. Brãtianu din Piteºti, strigat în anul 2000 cu
ocazia a 40 de ani de la terminarea liceului.
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Scrisoarea lui Cornel din 8 octombrie 1962 în care îmi vorbeºte despre examenul de
admitere la Institutul Pedagogic din Constanþa.
De remarcat cã mi se adreseazã cu pseudonimul Mike «Bop».
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II. Scurtã incursiune în ambianþa acelor ani

Cornel a fãcut parte dintre cei cu originã sãnãtoasã. Chiar dacã

provenea dintr-o familie de intelectuali, (pãrinþii sãi erau învãþãtori), faptul
cã tatãl lui ajunsese redactor la cotidianul regional Secera ºi Ciocanul
precum ºi membru în Consiliul judeþean PCR a reprezentat un plus faþã
de ceilalþi fii de intelectuali: s-a simþit, oarecum, mai ocrotit, n-a avut inhibiþii
de niciun fel ºi, mai ales, n-a avut niciodatã probleme materiale. ªi asta
într-o perioadã în care privaþiunea era cvasi-generalã: pâinea pe cartelã,
îmbrãcãmintea ºi încãlþãmintea pe puncte, halvaua, zahãrul, franzela,
bomboanele, ciocolata ºi uleiul dobândite cu cozi interminabile, gazul
sau petrolul lampant, buteliile de aragaz ºi câte altele, pe care le-am uitat
sau de care nici nu mai vreau sã-mi amintesc.
Pe de altã parte, în ciuda originii sale sãnãtoase, Cornel n-a putut
beneficia de intrarea la Facultate cu celebra Bursã de Sfat Popular. Pentru
cei care au uitat aceastã perioadã neagrã a regimului comunist, deschid o
micã parantezã. Între anii 19591961 a funcþionat sistemul de admitere la
facultate cu pomenitele burse. În ce consta aºa-zisul sistem? Cei care aveau
originã sãnãtoasã  fii de muncitori, de þãrani sãraci, colectiviºti etc. 
fãceau un contract cu Sfatul Popular Regional, în baza cãruia se angajau sã
lucreze în regiunea respectivã un numãr de ani la postul la care vor fi
repartizaþi dupã terminarea facultãþii; în schimb, aveau asiguratã intrarea la
facultate, cazarea gratuitã în cãmin ºi cartela de masã la cantina studenþeascã.
Examenul de admitere la facultate era, în mod oficial, acelaºi atât pentru
cei cu burse de Sfat Popular, cât ºi pentru muritorii de rând. Diferenþa era cã
primii candidau în sistemul omul ºi locul, iar exigenþa era minimã, ca sã
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nu spun inexistentã. La fiecare facultate, 75% din locurile scoase la concurs
erau rezervate celor cu bursã de Sfat Popular, restul de 25% rãmânând pentru
ceilalþi. Clasamentul pentru ultimii se fãcea în funcþie de media obþinutã ºi,
mai ales, în funcþie de categoria socialã în care candidatul era încadrat în
urma examinãrii dosarului de cadre, care te acompania pe toatã durata
examenului de admitere ºi, în general, în toate demersurile cãtre autoritãþile
vremii. Se cuvine fãcutã aici o alta parantezã mai lungã. Serviciul de cadre,
sinonim pânã la un punct cu Serviciul resurse umane actual, a fost una dintre
cele mai temute invenþii ale regimului comunist. Acolo se pãstrau Dosarele
de cadre ale fiecãrui salariat în care figurau datele sale personale, precum ºi
tot felul de informaþii culese de la binevoitori. Primul contact cu Serviciul
de cadre consta în completarea unui chestionar monumental ºi care permitea
obþinerea de date despre fiecare membru al familiei: fraþi, surori, pãrinþi,
bunici, mãtuºi, unchi. Pentru fiecare dintre ei se repetau aceleaºi întrebãri:
ce-a fost înainte de 1944 ºi dupã, ce politicã a fãcut înainte ºi dupã, ce
condamnãri politice ºi penale a avut etc. etc. Pentru fiecare perioadã din
viaþa ta (ºcoala primarã, liceu, loc de muncã anterior) trebuia sã furnizezi
douã-trei nume de persoane care te cunoºteau ºi care puteau da referinþe
despre tine. Personalul de la Cadre verifica pe teren exactitatea declaraþiilor
fãcute; acompaniaþi de sectorist (miliþianul responsabil de stradã sau de
cartier), cadriºtii luau declaraþii de la cei care te cunoºteau, precum ºi de
la vecini cu privire la comportamentul tãu ºi al membrilor familiei etc. Aºa
se constituia Dosarul de cadre al fiecãrei persoane; el te însoþea peste tot,
ori de câte ori îþi schimbai locul de muncã. Chemarea la Cadre sau, mai
târziu, la Serviciul personal reprezenta un stres enorm: ce-au mai gãsit, ce-au
mai putut inventa!
Orice inexactitate sau omisiune descoperitã determina exmatricularea
din facultate sau darea afarã din serviciu. Îmi amintesc cum Bãtrânul Urcan,
un coleg de la Facultatea de Medicinã Veterinarã din Cluj  eram în anul
întâi  a fost chemat la Cadre la Rectorat, unde i s-a anunþat cã fusese
exmatriculat din facultate: uitase sã declare cã fusese anchetat în anul
1956, cu ocazia evenimentelor din Ungaria. Asta se petrecea în decembrie
1962. Nici nu mi-ar fi trecut prin minte sã fac aceastã lungã parantezã de
aducere aminte dacã o bunã prietenã din generaþia mea nu m-ar fi întrebat,
candid, dupã ce a citit manuscrisul: dar ce e aia serviciul de cadre, cã nu
am auzit niciodatã despre aºa ceva?!
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Din câte îmi amintesc, categoriile sociale ale epocii erau urmãtoarele:
1. muncitori ºi þãrani sãraci colectiviºti; 2. funcþionari (profesori, învãþãtori,
ingineri, doctori, etc.); 3. avocaþi, preoþi, þãrani mijlocaºi necolectivizaþi;
4. mici meseriaºi, fii ºi fiice de foºti chiaburi, de foºti moºieri, condamnaþi
politic etc.
Cei din ultima categorie socialã îºi vedeau cel mai adesea refuzate
dosarele pe care trebuiau sã le depunã pentru înscrierea la examenul de
admitere în facultate. De asemenea celor din categoria a treia li se refuza,
uneori, chiar participarea la examenul de admitere la unele facultãþi. Aºa
mi-a fost refuzatã înscrierea, în anul 1960, la Universitatea din Bucureºti,
Facultatea de limbi clasice. La nedumerirea mea, persoana de la Cadre mi-a
aruncat în faþã: Ce educaþie vei face elevilor tu, un fiu de popã?! ªi cum
la vremea aceea, majoritatea absolvenþilor de la Filologie ieºeau profesori
de limba românã sau de limbi strãine... Acesta a fost motivul pentru care a
trebuit sã mã înscriu, în anul acela, la examenul de admitere de la Facultatea
de Medicinã umanã. Cum experienþa pe care am trãit-o eu cu acea ocazie
este identicã cu aceea a unui alt fiu de popã, îi las lui cuvântul. Mãrturia a
fost publicatã la rubrica Amintiri din epoca de aur a lui Horia Tabacu din 12
aprilie 2013: Dãdeam admiterea la Medicinã în anul 1961. Îmi aduc aminte
de parcã ar fi fost ieri. În primul rând trebuie precizat cã 75% din locuri
erau pentru tinerii cu origine sãnãtoasã, fii de muncitori. În aceeaºi salã, la
biblioteca IMF Carol Davila se dãdeau ºapte examene. Trei la scris ºi ºapte
la oral. Comoroºan (Sorin) era secretarul comisiei. Eu, de exemplu,
rãspunsesem foarte bine la chimie. Îmi picase un subiect pe care îl ºtiam ºi
îl mai ºtiu ºi acum: hidrocarburile cancerigene. Profesorul examinator,
Mezincescu, era cam surd ºi nu auzea bine rãspunsurile candidaþilor.
Comoroºan i-a ºoptit despre mine cã sunt bãiat de popã ºi acesta mi-a dat
nota 5. Am picat. Am pierdut un an din viaþã....
Cornel fãcea parte din cea de a doua categorie socialã: fiu de
funcþionar. Marxistul, tatãl sãu, nu ajunsese încã într-o funcþie importantã
în aparatul de Partid, care sã permitã accesul lui Cornel la o Bursã de Sfat
Popular. Aºa se explicã, într-un fel, eºecul sãu la examenul de admitere la
Institutul de Artã Teatralã ºi Cinematograficã, din anii 1960 ºi 1961:
concurenþa extrem de mare pentru cele 25% din locurile disponibile
muritorilor de rând. ªi cum, la vremea aceea, numãrul de locuri era foarte
mic la I.A.T.C., procentul de 25% nu reprezenta mai mult de 45 locuri,
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pentru care candidau 80100 de tineri cu dosare diverse. Situaþia era similarã,
de altfel, ºi la Facultãþile de Arte Plastice sau la Conservator, unde, ca ºi la
Teatru, talentul ar fi trebuit sã primeze. Talentul? Dar ce reprezenta acesta
în balanþã cu dosarul de cadre? Aºa s-au vãzut ajunºi actori sau artiºti plastici,
medici sau profesori, ingineri sau magistraþi mulþi dintre cei intraþi la Facultate
în acea perioadã cu Bursã de Sfat Popular.
ªi ca sã scape de a fi încorporat în armatã  se fãceau doi ani  Cornel
s-a înscris fictiv, în toamna anului 1960, la ªcoala Tehnicã de Contabilitate
Agricolã din Bucureºti. În anul 1961, dupã al doilea eºec la Teatru ºi apoi la
Filologie, la Bucureºti, s-a dus sã dea admiterea la Institutul Pedagogic din
Constanþa, unde fratele meu Valericã Udrescu fusese proaspãt numit asistent.
Cornel a reuºit sã intre la Facultatea de Filologie, dupã care s-a transferat în
acelaºi an la Piteºti.
Pentru cei care nu au trãit în acele vremuri, este greu de imaginat iureºul
timpului; mai mult chiar, cele câteva rânduri scrise aici ar putea pãrea un fel
de delir. De fapt, situaþia a fost mult mai dramaticã decât ceea ce încerc sã
schiþez acum. Stuful, Canalul, colectivizarea forþatã, apoi tunsul crestei
de cocoº ºi rasul bãrbilor, tãiatul fustelor strâmte ºi al pantalonilor strâmþi,
trimisul la munca de jos etc., paºapoartele, concursurile trucate pentru
ocuparea posturilor, facultatea muncitoreascã, urmãririle, delaþiunea,
ºantajul ºi multe alte manevre de care fiecare din generaþia noastrã s-a
lovit într-un moment sau altul; unii le-au uitat, alþii nu. Fiecare are libertatea
sã facã ce vrea cu amintirile sale: chiar sã le uite, din tot soiul de motive.
Dar câte ar mai fi de amintit... O întâmplare revelatoare pentru ambianþa
acelor ani.
Era la sfârºitul verii anului 1956; mã aflam la bunica ºi la mãtuºa mea,
tanti Jenica, la Mozãceni, unde îmi petreceam de obicei vacanþele de varã.
Plecasem de acasã spre staþia autobuzului RATA, care trebuia sã mã ducã la
Piteºti. Era ora 2 noaptea; cum autobuzul nu avea orar precis... În drum spre
staþie, l-am întâlnit pe nea Simion Co-Cai, care a þinut sã mã petreacã.
Abia mai putea sã meargã sãrmanul. Mã aºteptase aºezat pe patul  banca
 din faþa curþii: ºtia cã venise vremea sã mã întorc acasã, la Piteºti. Nu mai
rãmãsese din el decât umbra gospodarului care avusese cai ºi cãruþã înainte
de a fi fost convins sã se înscrie în Gospodãria Agricolã Colectivã (GAC)
din sat. A þinut sã-mi povesteascã mie, un copil de 14 ani, calvarul pe care-l
îndurase: cum Ciobanu, primarul satului, ºi securiºtii îi smulseserã barba ºi
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mustãþile, cum îl bãtuserã ºi îl ameninþaserã cu deportarea în URSS, cât
pãtimise în închisoare înainte de a semna, într-un sfârºit, înscrierea sa în
colectivã. A încheiat istoria rugându-mã sã nu uit niciodatã ce mi-a povestit
ºi m-a mai rugat ca, atunci când se vor schimba vremurile  cãci în mintea
lui oroarea pe care o trãiam trebuia sã se termine odatã ºi odatã  sã nu-l uit
ºi sã mârlesc un securist ºi în numele lui. A fost ca un testament oral pe
care a vrut sã mi-l transmitã mie, un adolescent de 14 ani, cãci, la puþin timp
dupã aceea s-a prãpãdit.
Chiar ºi numai viaþa de student din aceastã perioadã neagrã ar merita o
carte: traiul de toate zilele, teroarea în care erai obligat sã respiri, delaþiunea
la tot pasul pentru te miri ce, arbitrarul dus la extrem, privaþiunile de tot
felul. Din ce în ce mai puþini sunt încã în viaþã cei care au trãit acele vremuri:
fratele meu cel mare a murit, cel mijlociu are peste 70 de ani. Odatã cu ei,
pleacã o generaþie marcatã de teroarea comunistã ºi securistã. E drept, toate
acestea sunt nimicuri pe lângã ceea ce au pãtimit adevãraþii martiri ai
neamului, morþi în munþi sau în deltã, chinuiþi în închisorile ºi lagãrele
comuniste, dispãruþi fãrã urmã în coloniile de muncã. Sãracul Paul Goma!
Încearcã sã deºtepte conºtiinþe, sã spunã adevãrul, ce-a trãit, prin ce a
trecut, care i-au fost lupta ºi crezul, ce-a pãtimit generaþia lui, care este ºi a
mea, cum au supravieþuit unii fãcând compromisuri laºe, abjecte ºi cum
continuã ºi astãzi, sub alte forme, sã-ºi gãseascã un loc cãlduþ prin
compromisuri ºi alte minciuni la comandã. S-a luptat ºi se luptã cu morile
de vânt! Te citesc, domnule Paul Goma, ºi am impresia cã tot ce scrii vine
de la mine ºi de la alþii ca mine, care au trãit aceleaºi timpuri. Numai cã noi
n-avem talentul ºi, poate, nici curajul de a le aºterne pe hârtie.

