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LXXIII. Scăpaţi de la moarte de trei ori într-o 

zi 
 
Lucrurile despre care scriem astăzi la o distanţă 

de aproximativ 66 de ani deşi sunt adevărate 100%, mi 
se par de necrezut, mai apropiate de fantastic decât de 
realitate. De aceea socotesc că este un păcat să nu 
scriu despre asemenea lucruri, poate cineva citeşte şi 
rămâne în memoria naţiunii o fărâmă din întâmplări 
trăite şi aproape uitate.  

Prin anul 1943 dusesem la liceul din Vârşeţ şi la 
şcoala normală elevi şi studenţi din Timoc, elevii să 
înveţe carte iar studenţii să se pregătească având 
funcţia de pedagogi la liceul românesc din Vârşeţ, 
pentru a se înscrie la universităţile din Bucureşti. 
Eram pe atunci ca pedagogi şi instructori de limbă 
română la acest liceu câţiva timoceni care ne 
adunaserăm în jurul bunului meu prieten Trif Aurel 
din Alibunar.  

Ne legasem viaţa de cultura care iradia din acest 
internat al unui liceu românesc pe care-l frecventau 
peste 400 de elevi şi eleve români. Eram timoceni cam 
vreo 10 şi toţi uniţi; nu cred că vreunul se gândea la 
vreo şefie, dar dintre toţi eu păream cel mai vârstnic şi 
de aceea eram şi cel mai ascultat. Pregăteam să 
publicăm în redacţia ziarului „Nădejdea” din Vârşeţ o 
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istorie a românilor timoceni în vreo 80 de pagini pe care am şi 
publicat-o în vreo 3000 de exemplare, după ce am refăcut-o cu 
observaţiile academicianului Simion Mehedinţi de la Bucureşti.  

Venise vara şi ne străduiam ca fiecare din cei vreo 10 timoceni 
câţi eram la Vârşeţ să ne risipim prin ţinutul de răsărit a Timocului, 
deci spre Dunăre şi Oltenia, şi Timocul de vest spre Morava şi 
Dunăre. Ce grijă aveam noi atunci? Doctorul Alexandru Butoarcă, 
avocat în Vârşeţ şi fost deputat al românilor bănăţeni în parlamentul 
de la Belgrad, acum director al ziarului „Nădejdea” sub ocupaţie 
germană, ne-a permis să publicăm la Vârşeţ ziarul „Foaia 
Timocului” care era alcătuită din patru pagini, alteori din opt, şi 
apărea săptămânal cam în vreo o mie şi ceva de exemplare. La acest 
ziar publica: Gligor Popi, Gheorghe Ciuciulovici, Sava Iancovici 
viitor istoric, Gheorghe Busuioc, eu şi mai rar Damian din Melniţa 
de pe Mlava care ajunsese învăţător în satul Mesici nu departe de 
Vârşeţ.  

Mâna aceasta de oameni, destul de mare, n-avea experienţă în 
probleme de scris în afară de Aurel Trifu şi de mine, dar ne 
străduiam ca „Foaia Timocului” să apară asigurându-i continuitatea 
cu articole care dezbăteau problemele arzătoare ale timpului. La 
drept vorbind eu eram la Vârşeţ numai două săptămâni pe lună, şi 
două săptămâni la Dunăre şi la Bucureşti, încât greul cădea pe 
prietenul meu Gheorghe Ciuciulovici care de fapt era redactorul şef 
al „Foii Timocului”. Foaia apărea în mod clandestin introdus în 
mijlocul ziarului „Nădejdea” pentru românii din Banat. Deşi eram 
sub ocupaţie germană, nemţii niciodată nu ne-au împidecat să 
scriem sau să răspândim acest ziar în Timoc, însă sârbii din instinct 
oriunde s-ar fi pomenit văzând cum circulă un ziar publicat în limba 
română printre românii din Timoc considerau că este un pericol şi 
unde prindeau o foaie o confiscau sau o cumpărau şi îi dădeau foc, 
astfel ca să nu pătrundă nimic din cultura românească din Banat 
sau Ţara Românească. 

Nenorocirea era că n-aveam cititori pentru ziar şi nu cunoşteau 
alfabetul latin, şi de aceea ne răspândeam prin diferite sate din sudul 
Dunării adunând adrese pentru viitorii cititori cărora le expediam 
ziarul gratuit. 

N-am să vă povestesc aici peripeţiile pe care le-am petrecut 
căutându-l pe Sava Iancovici din comuna Gârleana de lângă Zăiceri 
care era unul dintre cititorii ziarului. 

După ce ne-am întâlnit cu greu într-o pădure imensă de lângâ 
muntele Vâru Mare sau Cioaca Mare numit de sârbi şi bulgari „Vrşka 
Ciuka” ne-am decis să găsim în jurul Negotinului, Borului şi 
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Zăiceriului un grup de intelectuali români care să sprijine activitatea 
noastră. Am urcat într-o mocăniţă care pleca din Zăiceri prin 
Metoniţa, Brestoţ, Zlot. Aici era capătul liniei iar combinatul de 
cupru acum exploatat de germani fusese concesionat francezilor. 
Când am coborât în mijlocul Borului care atunci era un sat de vreo 
3-5000 locuitori ne-a impresionat spânzurătorile din apropierea gării. 
Erau spânzuraţi vreo 4 ţărani probabil bănuiţi că sunt comunişti, 
însă la acea vârstă o scenă atât de cutremurătoare nu ne impresiona 
atât de mult, mai ales că era război, iar răzbunări şi arestări se 
produceau în fiecare zi. 

Pe noi ne interesa faptul că patrioţii sârbi numiţi pe atunci 
„cetnicii” lui Draja Mihailovici omul regelui Petru al II-lea fugar pe 
undeva prin Grecia şi Anglia, îi urmăreau pe români şi organizau 
aproape zilnic câte-o ambuscadă în care erau împuşcaţi soldaţii 
germani. Înaltul comandament german hotărâse ca pentru un soldat 
german împuşcat pe la spate să fie împuşcaţi 100 de cetăţeni din 
raza în care se produsese crima. Deoarece satele din Timoc mai ales 
din această zonă în proporţie de 90% erau româneşti dacă nu mai 
mult o păţeau românii, aşa că problema ajunsese la urechile 
guvernului României şi la mareşalul Antonescu. De aceea mi s-a 
eliberat mie paşaport special ca să verific acest lucru, să merg la 
Belgrad la fostul deputat al românilor timoceni sub regele Petru al 
II-lea Popdioca Popovici din Iabucovaţ cu care să facem o vizită 
generalului Milan Nedici pe care acesta îl cunoştea, pe atunci şeful 
guvernului Serbiei, de fapt prim ministru era Acimovici şi să-l 
rugăm să înceteze aceste crime de genocid pentru că românii 
autohtoni din Timoc Serbia n-au nici o vină că strămoşii lor au trăit 
pe aceste meleaguri. Despre vizita aceasta am scris cu altă ocazie, de 
aceea trec la subiect după ce am făcut introducerea ce se impunea 
cititorului neavizat. 

Prin urmare ne aflam în mijlocul Borului, pe atunci mai mult 
un sat decât un târg, un centru minier cu un combinat de cupru şi 
de aur care se exploata din trei munţi şi anume Tilva Mare, Tilva 
Mică şi Tilva Roşie. Am intrat pe o stradă care ducea spre primărie 
unde ştiu ca era notar un român Geonea. În dreapta şoselei se afla o 
casă nouă cu etaj în lucru; jos era atelier de croitorie iar sus era 
casa. Am intrat în atelier şi ne-a izbit fotografiile de pe pereţi, cine 
era pe pereţi: mareşalul Antonescu, regele Mihai I şi un grup de 
prizionieri de la Remetea Mare fost lagăr cu prizonierii români 
timoceni în 1941, unde era şi chipul croitorului din imagine numit 
Ilie, celălalt nume nu mi-l amintesc. 
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De obicei când se întâlnesc intelectualii cu ţăranii nu vorbesc 
altă limbă decât limba oficială, şi anume limba sârbă, aruncându-şi 
privirea să nu-i vadă sârbii când vorbesc româneşte. Însă domnul Ilie 
proprietarul a sărit în sus de bucurie, foarte emoţionat că noi 
suntem din România şi ne-a povestit cum a fost în lagărul german, 
cum a început războiul, cum a căzut prizonier fără să tragă un foc de 
armă. Apoi ne-a istorisit cum au fost selecţionaţi românii de sârbi 
care să fie puşi în libertate pentru simplul motiv că erau de origine 
români. Spunea el cu faţa luminată de un zâmbet mistic că el a fost 
unul care a primit de la doamna Maria Antonescu, soţia mareşalului 
un borcan de miere şi un abecedar. Apoi a ajuns lângă Timişoara la 
Remetea Mare. Aşa ne-am găsit noi prietenul la care ne-am aşezat 
pentru câteva zile dând câte o raită prin satele învecinate cu Borul 
pentru a răspândi cărţile pe care le aveam în vreo 10 pachete, şi a 
culege nume de cititori ai ziarului românesc pe care urma să-l 
trimitem din Vârşeţ. Trecuseră câteva zile de când eram la Bor; dacă 
priveai pe ziduri puteai citi câte un anunţ în limba sârbă în care se 
atenţiona călătorul că este interzisă intrarea în zona Borului fără 
autorizaţie de la înaltul comandament german de la Belgrad, iar cei 
prinşi fără documente în regulă urmau să fie împuşcaţi fără 
judecată. Eu cu Sava Iancovici care mă însoţea nu puneam prea 
mare bază pe asemenea anunţuri că aveam impresia ca Dumnezeu e 
cu noi şi ne ocroteşte să nu dea nimeni peste noi şi să scăpăm vii că 
ni se părea nouă îndeletnicirea noastră, un gest uman de a culege 
adrese pentru a li se trimite la minerii de la Bor ziarul prin poştă şi a 
li se împărţii citiri, abecedare şi Noul Testament românesc. Mai 
târziu s-au adăugat şi poezii populare de la românii din valea 
Timocului. Ştiam că depindem de noroc că putem fi descopriţi nu de 
nemţi de care nu ne era frică fiindcă nu credeam c-ar fi fost în stare 
să ne împuşte ci ne era frică de sârbii care făceau parte dintr-un fel 
de armată populară numită „cetnici”. 

Aceştia acţionau după modelul stupului unde albinele şi regina 
munceau iar trântorii erau sârbii care vegheau să nu intre în Serbia 
persoane sau cărţi străine de neamul lor, pentru că erau pedepsite 
pe loc ca duşmani ai naţiuni. 

În judeţul Bor sunt 22 de comune, dintre care 21 pur româneşti 
şi o comună mai mică Donja Bela Reka care este sat sârbesc. Pe 
atunci era obiceiul că sârbii fie organizaţi fie din instinct verificau 
satele româneşti să nu intre în ele locuitori suspecţi şi să nu apară 
cetăţeni care să aibă legătură cu nemţii cărora puteau să le dea 
informaţii despre sârbi. 
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A doua armată de ocupaţie a Serbiei de atunci era armata 
bulgară însă pe bulgari nu-i suspectau ca pe nemţi şi pe români. Era 
obiceiul ca atunci când într-un sat se auzea că cineva este contra 
sârbilor, este comunist sau simpatizant comunist, se hotăra 
asasinarea acestuia pe timp de noapte, procedeul era acesta: pe timp 
de întuneric un sârb îl striga pe românul suspect la poartă, românul 
nebănuind ce-l aşteaptă ieşea să vadă ce este, criminalul sârb îl 
întreba dacă el este cutare şi dacă confirma că este îi înfigea cuţitul 
drept în inimă şi pleca fără ca cei din casă să bănuiască că cineva 
este mort în poartă. Obiceiul era foarte răspândit încât lumea 
tremura de frică. 

În aceste condiţii eu mergeam din sat în sat răspândind cartea 
româneacsă şi adunând adrese pentru ziar. Am găsit şi câţiva mineri 
care cunoşteau poezii populare sau obiceiuri străvechi româneşti şi 
pe care eu le scriam pe caiet, mă străduiam să nu fac publice numele 
acestora ca să nu păţească ceva din partea sârbilor. Trecuse aproape 
o săptămână şi totul mergea binişor încât eram mulţumiţi, însă într-
o noapte am păţit-o. Noi dormeam în atelierul de croitorie, încât cine 
trecea pe stradă la lumina becului putea să ne vadă cum dormim 
amândoi într-un pat de fier, eu în afară iar Sava spre perete. 

Poate să fi trecut de miezul nopţii când ne pomenim cu un grup 
de militari sârbi şi germani care băteau în uşă să deschidem. Printre 
ei l-am văzut pe unul dintre mineri care se numea Ilie, nu ştiu din ce 
sat era, dar ştiu că ştia poezii populare, eu îl rugasem ca într-o zi 
când iese din şut să mergem undeva unde să scriu cântecele 
populare pe care le ştia, dar am adăugat că vreau să scriem aceste 
cântece fără să ştie nimeni, adică numai noi doi, şi am omis să-i 
spun că am această pretenţie de frică să nu audă sârbii şi să ne 
omoare. De câteva ori au bătut în uşa de la stradă să deschidem, iar 
eu care eram în faţă şi trebuia să merg să deschid nu m-am dus  
pentru că mă simţeam cu musca pe căciulă cu acest caz. Atunci 
Sava observând că n-avem altă scăpare s-a dus şi-a deschis, iar nea’ 
Ilie arătându-mă cu degetul către ofiţerul german a zis: „acesta este 
omul care vrea să mă omoare”. Eu am rămas uimit cum îşi permite 
să inventeze asemenea crimă, când n-am nici un motiv să-l omor. Eu 
o ţineam sus şi tare că sunt nevinovat şi că nu m-am gândit la asta 
iar el susţinea motivând în sârbeşte că eu sunt individul periculos. 
După aceea mi-a venit în minte şi i-am arătat legitimaţia de la ziarul 
„Nădejdea” din Vârşeţ că eu sunt ziarist şi de fapt caut adrese de 
muncitori cărora să le expediez ziarul „Nădejdea” gratis întrucât ştim 
că sârbii nu au chef să audă că românii din Timoc citesc româneşte 
sau vreau să înveţe româneşte. În caiet aveam scrise câteva poezii 
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populare şi i-am arătat caietul locotenetului german să vadă că 
acesta este adevărul. I-am explicat apoi în limba sârbă pentru că 
ofiţerul german era croat din armata germană, deci ştia sârbeşte, că 
de aceea am cerut să nu ştie nimeni când scriu poeziile populare de 
la el, pentru că îmi era frică să nu afle sârbii şi să ne omoare pe 
amândoi. Ofiţerul din ghestapoul german s-a convins că eu sunt 
cinstit. 

 Mi-a întins caietul şi a zis aşa: „Văd că ăsta este un tâmpit, dar 
văd că şi tu eşti un aiurit care ai ajuns să-ţi cauţi moartea prin 
văgăunile acestea. Eşti tânăr, deştept, om cu carte şi n-ai minte de 
un ban, tu nu şti că aici nu poţi intra fără autorizaţie superioară de 
la înaltul comandament german şi nu şti că sârbii îi suspectează pe 
români şi neavănd altă armă de a-şi apăra puterea şi menţine 
autoritatea recurg la acele crime monstruoase pe care le comit 
noaptea. Asta mă pune pe gânduri că voi ori nu sunteţi în toate 
minţile ori nu ţineţi la viaţă. Dacă vreţi să scăpaţi cu viaţă cum se 
face ziua luaţi-vă tălpăşiţa şi să nu se mai întâmple.” Apoi a aruncat 
caietul cu poezii populare pe pat în semn de dezgust pentru că 
aparţine unui zăpăcit care nu dă un ban pe viaţă şi a vrut să iasă pe 
uşă, în pragul uşii se opreşte şi mă cheamă zicându-mi: „băiete voi 
ştiţi că aici nimeni nu poate intra nici pasărea pentru că e zonă 
strategică periculoasă şi pe pereţi scrie peste tot ce pedeapsă puteţi 
primi dacă veniţi fără autorizaţie. Asta vreau să ştiu, aveţi 
autorizaţie?” Eu imediat am răspuns „avem domnule cum pot sa fiu 
atât de nemintos să nu ştiu ce pericol mă paşte aici2, „E asta vroaim 
să ştiu, duceţi-vă şi să ziceţi mulţumesc că aţi scăpat”. 

Când m-am întors Sava tremurând de frică aproape dârdâindu-
i dinţii în gură a zis „mă cum ţi-a dat în gând să spui că ai 
autorizaţie când de fapt n-ai nimic.” „Ce era să fac, am zis la un 
noroc pentru că m-am gândit că avea două posibilităţi să fie 
mulţumit cu răspunsul sau să verifice, eu cred că el ştia că n-avem 
autorizaţie însă n-a vrut să ne aibe vieţile pe suflet, probabil că era 
creştin”. Cum s-a făcut ziuă am făcut planul să mai dăm o ultimă 
raită prin satele mari din jurul Borului, eu să mă duc la Criveli iar 
Sava să se repeadă cam la vreo 30 km în munte în satul Dâlboceana 
unde auzise el că există un student la veterinară numit Micu 
Iancovici să-i dea cărţile şi să adune câteva adrese şi de la primarii 
din comunele învecinate. 

Eu mi-am pregătit bagajul cu 4 pachete de cărţi şi geanta plină 
de discuri cu cântece populare româneşti şi naţionale. Am şi plecat 
imediat, am urcat pe Tilva Mare şi am coborât în sat la Criveli, 
distanţa nu era prea mare, cam vreo 7 km. De pe Tilvă am coborât pe 
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o pantă abruptă bună numai pentru păşune şi m-am oprit în sat 
unde românii îşi vedeau de vite, alţii îşi băteau nucii pentru că era pe 
la începutul lui octombrie. Eu m-am oprit la primul magazin, m-am 
convins că acesta este român şi i-am lăsat pachetele de cărţi şi 
plăcile de gramafon cu dorinţa de a le vinde pe brânză, ouă, slănină 
că de Crăciun am să vin să iau marfa asta, iar el să-mi dea cât crede 
pentru că duc o viaţă grea, am copii, soţie şi trăim cu zile, am minţit 
eu. Aproape că ne înţeleseserăm când deodată intră peste noi 
jandarmul din sat. Cum a aflat, de unde a aflat aşa de repede nu mi-
am putut da seama. 

La început jandarmul m-a chemat deoparte şi m-a întrebat ce 
am în pachetele acelea şi eu i-am spus că am nişte cărţi franţuzeşti, 
la care el mi-a răspuns aici în satul ăsta nu este nici un francez 
„nima nu ştie franţuzeşte”, cum o să le vândă omul ăsta pe brânză 
sau pe ouă „Auzi măi băiete mai bine spune-mi adevărul că şi eu 
sunt român că pachetele sunt pline cu cărţi româneşti. Ai avut noroc 
că ai dat peste mine că dacă în sat era un jandarm sârb erai caput 
aşa eu zic lasă-le toate aici, eu mă fac că nu ştiu nimic, iar tu i-aţi 
tălpăşiţa peste Tilva Mare, Tilva Roşie şi dute la Beograd să scapi cu 
viaţă de aici”. Pe drum mergând spre ieşirea din sat mi-a spus că 
dacă el ar fi tatăl meu m-ar zvânta în bătăi să-l ţin minte că omul are 
o singură viaţă şi luptă să o păzească să nu moară degeaba. Apoi am 
oprit la o femeie care bătea nucii şi mi-a umplut geanta de nuci pe 
urmă m-a întrebat de câte zile n-am mâncat, iar eu i-am răspuns că 
nu am mai mâncat de câteva zile decât câţiva struguri „Stai că 
merem la femeia asta să luăm nişte brânză şi-ţi aduc eu o pâine de la 
micniţa de jandarmi”.  

Mă aflam la marginea satului Criveli un sat înfloritor şi poate 
cu peste 3000 locuitori toţi români, am aruncat o privire peste 
acoperişuri unde cuiburile de berze apăreau ici colo răzleţe şi mi-am 
zis în gând că mama mea şi tatăl meu morţi de atăţia ani sunt pe 
urmele mele. Am făcut o fotografie cu jandarmul ca să o am ca 
amintire, m-a condus până pe la jumătatea Tilvei Mari şi ne-am 
despărţit ca fraţii, eu cu capul rezemat pe umerii lui am plâns mişcat 
de asemenea noroc şi om de omenie. Apoi mi-am văzut de trebă 
grăbindu-mă să mă întâlnesc cu Sava pentru că a doua zi urma să 
plecăm drept la Belgrad. L-am aşteptat a trecut ziua şi n-a venit. M-
am repezit la Zlot mi-am luat micul bagaj şi rămas bun de la un 
prieten localnic care lucra inventând o maşină de stors struguri. Din 
nou am trecut pe la nea’ Ilie croiturul să văd dacă a venit Sava. Însă 
Sava nu venise semn că fusese arestat şi poate că la această oră este 
deja împuşcat de patrioţii sârbi, m-am gândit eu. A doua zi m-am 
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repezit la el în sat cu o şaretă din Zăiceri să-i dau sandalele lui cu 
talpă de plop şi să iau sandalele mele pentru că le schimbasem. Am 
aflat de la părinţii lui că a fost arestat de către sârbi şi noaptea a 
evadat fiind învăţat de către un paznic român de la securitatea din 
centrul Sălaş. de la părinţi lui m-am întors repede în câteva minute 
şi asta spre norocul meu pentru că aflasem de la părinţii lui Sava că 
am fost urmărit de cetnicii sârbi însă ei s-au încrucişat cu mine pe 
drum şi aşa am scăpat viu. Apoi am plecat la Belgrad şi la Vârşeţ 
unde m-am întâlnit cu Sava şi mi-a povestit cum era să fie împuşcat, 
însă la scăpat un soldat român din postul de la închisoare care i-a 
zis cam aşa. „Mă băiete te văd copil în toate minţile şi frumos, şi bine 
îmbrăcat  semn că eşti de familie, ce tu vrei să te împuşte ăştia până 
mâine dimineaţă, uite eu mă plimb pe aici tu ţine şi sparge zidul din 
spate de la „ieşitoare” şi fugi dacă vrei să scapi cu viaţă eu o să scap 
cumva cu o minciună”. Şi Sava a fugit direct spre codrii în munte, 
apoi scăpat a fost. 

Amândoi fiind la Vârşeţ ne gândeam că el era să fie victimă la 
Sălaj unde fusese dus de către jandarmi fiind arestat iar eu era să fiu 
de două ori împuşcat în aceeaşi zi ori de germani la Bor la nea’ Ilie 
ori la Criveli la jandarmerie. Toate aceste lucruri noi le făceam de 
bună voie fără să primim un ban şi asta pentru că atunci când eşti 
tânăr eşti cu capul în nori şi poţi muri cu zile, când ţie lumea mai 
dragă.  

La mine spre deosebire de ceilalţi confraţi din Timoc mai era 
ceva în plus, nu-mi făceam socoteala că există vreun pericol şi îmi 
ziceam că acum naţia română se află în război cu Rusia, iar lupta se 
duce pentru a fi sau a nu fi, deci nu mă impresiona imaginea unei 
morţi pe aceste meleaguri.  

Cu toate acestea de multe ori îmi amintesc că am fost prins în 
tren de ghestapoul german cu pachetele de cărţi româneşti şi nu mi-
a zis nimic, a zis ăsta e din propaganda românească şi a plecat, deşi 
au fost cazuri cu alte prilejuri când a trebuit să sar din tren fiindcă 
jandarmii erau sârbi şi n-aş mai fi scăpat de aceea am sărit odată 
din tren pe la Ranovaţ pe Mlava împreună cu Traian Preda din 
Bogovina (Jivoin Predici doctor). Se ajunsese ca în Serbia sârbii să 
nu se mai sperie de armata germană. De două sau de trei ori am 
apelat la armata germană din Pojarevaţ unde regretatul consilier de 
ambasadă doctor Atanasie Popovici mi-a dat o scirsoare pentru 
căpitanul din armata germană Bauman aflat în garnizoana Pojarevaţ. 
Pe acesta l-am rugat să intervină la chioşcul de ziare (Pandurovici) 
să expună la vedere şi ziarul „Nădejdea” cu „Foaia Timocului”, 
pentru că acesta ascundea ziarele care veneau prin poştă de la 
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Belgrad săptămânal. Am stat de vorbă cu vânzătorul sârb 
Pandurovici, mi-a arătat toate pachetele de ziare româneşti care 
erau nedesfăcute şi l-am întrebat de ce nu vinde ziarul românesc. 
„Dacă aş face-o atunci sârbii aştia din jurul meu ori mi-ar da foc la 
casă ori m-ar omorâ ca trădător de patrie”. Din această declaraţie 
înţalegeam tot, şi anume că presa şi cărţile româneşti sunt 
considerate un fel de ciumă care ar fi putut să-i îmbolnăvească pe 
sârbi şi să-i ducă la pieire. 

Mentalitatea aceasta am întâlnit-o şi la Negotin în jurul anului 
1998, când domnul preşedinte al mişcării românilor din Timoc Seria, 
Dimitrie Crăciunovici ne-a povestit că a publicat ziarul „Vorba 
noastră” l-a dat din om în om dar l-a dat şi la chioşcuri la Negotin şi 
Zăiceri să se desfacă în mod civilizat cum se vând celelalte ziare. Însă 
ce se întâmpla cu ele când ajungeau la Negotin la un chioşc de zaire; 
se găsea un mare patriot sârb care cumpăra întregul pachet şi-i da 
foc în faţa mulţimii arătând că nu dă foc unor ziare ci dă foc unor 
otrăvuri venite din România să distrugă o naţiune atât de înfloritoare 
ca sârbii. Cu măhnire am aflat că odată a cumpărat pachetul de 
ziare „Vorba Noastră” un consătean de-al meu din satul Zlocutea 
care de asemenea a dat foc ziarelor semn că se desolidarizează faţă 
de ideile de libertate şi dreptate pentru care eu lupt din copilărie. 

Trebuie să subliniez deoarece cititorii noştri nu vor crede că 
astfel de lucruri se pot întâmpla astăzi când a înflorit creştinismul, 
când lumea s-a cultivat şi s-a educat, iar sârbii să aibă un astfel de 
comportament primitiv pe care nici în epoca prigoanei creştinismului 
la romani nu se întâmpla. 

Avem dovezi că în această perioadă înflorea o presă la Roma, 
ziarele scriindu-se pe plăci în câteva sute de exemplare şi nimeni nu 
se gândea să le dea foc pentru că ar putea să schimbe mentalitatea 
veche prin cea nouă, socotită mai civilizată. 

Când am ajuns prin ministerul de externe am stat de vorbă cu 
diplomaţi, ambasadori, miniştri şi prim miniştri şi când mi-au spus 
că cel mai greu în diplomaţie este să legi un dialog echilibrat şi sincer 
cu diplomaţia sârbă de la Belgrad. Cineva chiar sublinia că ar fi 
curios ca Serbia să fi încheiat vreun tratat cu vecinii sau europenii şi 
să nu fi cerut ca ei, sârbii, să fie socotiţi popor ales, popor răsfăţat 
venit din Asia să civilizeze Balcanii. Prin anul 1992 dau pildă o altă 
întâmplare din care să se tragă concluzia cine este bolnav şi cine este 
sănătos? Păi atunci de Sfânta Maria au fost invitaţi un grup de 
intelectuali din Timişoara în frunte cu inspectorul general Ludwig 
Holzinger, profesor universitar Radu Păiuşan, ziarişti precum şi 
redactor la Radio Timişoara Florina Gâldău care conducea pe atunci 
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emisiunea Astra Română la Radio Timişoara, desfiinţată unilateral 
din iniţiativa prestigioasei instituţii; şi alţii. Aici trebuie să remarcăm 
mai multe lucruri; întâi că intelectualii au fost invitaţi la ruga de la 
Slatina Borului de către cetăţeni şi organizaţii, iar când au ajuns 
acolo aceştia erau instruiţi să le spună că nimeni nu i-a invitat. În al 
doile rând că inspectorul general pregătise să doneze în sate la şcoli 
câte un pachet de cărţi fiecare cu câte 20 de abecedare, cărţi de 
citire, matematici, istorie şi altele. La frontieră nu s-a făcut nici o 
observaţie de aceste pachete, însă ajunşi la destinaţie securitatea 
sârbească i-a arestat pe toţi vreo 12 şi i-a acuzat pe cei responsabili 
cu organizarea călătoriei că au venit în Serbia să facă afaceri cu cărţi 
româneşti şi să se îmbogăţească de la cetăţenii sârbi, şi asta fără ca 
să observe vameşii. Ancheta a durat 5 ore jumătate, încât Florina 
Gâldău care era bolnavă acum era luna septembrie 28, dar prin 
noiembrie ea a murit şi echipajul întreg a fost pus într-o situaţie 
umilitoare încât au fost puşi în libertate după ce ambasada la trimis 
la Bor pe domnul consilier Sofronie. Deci trebuie să tragem 
concluzia că atunci când ne aflăm în tratative cu sârbii nu cu alte 
naţii, trebuie să ştim că ei sunt popor retrovertit, goliţi de suflet 
omenesc, n-au simţul milei, n-au simţul bunătăţii, prieteniei şi al 
bunului simţ şi au altă judecată (bineînţeles există şi excepţii dar 
cuvântul lor nu se aude). După această întâmplare eu am scris în 
presă un articol şi am vorbit la radio despre chestiune. Îmi amintesc 
perfect că ziarul sârbesc din Timişoara (Srpska rek) a scris despre 
mine că sunt un fel de zăpăcit care exagerez când susţin că în Timoc 
în Serbia ar exista români sau rumâni şi care pretind drepturi despre 
care primul ministru de atunci Victor Ciorbea mi-a spus că a 
discutat cu preşedintele Serbiei Slobodan Miloşevici în Cipru, iar 
acesta va rezolva chestiunea Timocului aşa cum vrea când îl va invita 
la Bucureşti s-o rezolve împreună dar evenimentele au evoluat şi 
problema a rămas în vânt. Atunci au scris nergru pe alb în ziarul 
timişorean sârbesc o dată că eu nu cunosc problema, iar minciuna 
are picioare scurte. Singurul lucru bun care demonstra că şi la sârbi 
în guvern există oameni civilizaţi a fost acela că s-a scris în ziar că 
sârbii vor înfiinţa un consulat la Zăiceri sau Bor; nici despre acesta 
aproape de 20 de ani n-am auzit să se spună un cuvânt. Însă din 
aceste exmple pe care trebuie să le dau pentru că aceasta este 
istoria, n-o să ne-apucăm să scriem poezii şi legende care n-au nici 
un folos pentru popor, nici pentru adevăr vreun respect, nici pentru 
cultura sârbilor, nici pentru cultura „românovlahilor”. Examinând cu 
atenţie aceste declaraţii şi provocări perfide, mincinoase, 
iresponsabile şi ireverenţioase la adresa culturii şi naţiunii aşa zis 
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prietene, ajungem la concluzia că în ceea ce priveşte politica faţă de 
românii din fosta provincie autonomă Margina (1833) Serbia are un 
singur plan şi anume pe acela de a-i asimila şi extermina pe fraţii 
noştri dintre Morava Timoc cu ajutorul minorităţii sârbeşti din 
Banatul românesc. La această crimă de genocid şi etnocid Serbia îi 
asociază pe minoritarii lor din România.  

De unde ştiu aceste lucruri, prima dată am văzut că în tot 
timpul războiului 1941-1945 sârbii din Banat au fost sub aripa 
partidului comunist al mareşalului Tito, n-au plătit impozitele 
statului român şi chiar au intrat cu două şlepuri încărcate cu arme 
până în centrul Timişoarei la 9 mai 1945. În al doilea rând că în 
această perioadă tineretul sârbesc din Banatul românesc a refuzat să 
mai fie recruţi în armata română şi s-au dus la biserica Albă vreo 
1200 de tineri şi s-au înrolat în armata de partizani, ceea ce 
înseamnă că se simţeau ca cetăţeni sârbi şi se comportau aşişderea. 

N-am auzit până în prezent ca cineva în mass-media 
românească să se fi sesizat de această scandaloasă trădare despre 
care de fapt am aflat în lagărele şi închisorile destinate elitei 
intelectuale româneşti. 

Mai spunem cu sufletul mâhnit că „prietenii” noştrii sârbi de 
176 de ani n-au scris într-o foaie, revistă, la radio, la televiziune o 
vorbă bună despre românii dintre Morava Timoc, asta înseamnă că 
pentru ei rumânii din Timoc sunt o pacoste şi de aceea toate 
minorităţile din Serbia primesc drepturi numai fraţii noşţrii n-au nici 
un cuvânt ca şi când n-ar exista, şi asta pentru motivul că sunt a 
doua populaţie ca număr după sârbi. Ei îi socotesc pe românii din 
Timoc nişte măgari care n-au personalitate, sunt fricoşi şi orice rău li 
s-ar face îl suportă fără să se revolte fără să protesteze şi fără să se 
plângă fie la Bucureşti fie la un organism internaţional. Un egoism şi 
o ură primitivă, de văgăună nu cred să se fi pomenit în Europa. Aici 
nimeni n-are cuvântul decât sârbul. Românii n-au cuvânt doar 
trebuie să fie cetăţeni loiali, să moară pentru patria lor Serbia şi să 
fie paşnici, fără să pretindă drepturi, că doar drepturile sârbeşti sunt 
clel mai bune drepturi. 

Mă refer la un caz petrecut la televiziunea din Bucureşti cam 
prin anii 1999 în iarnă. Atunci domnul Vartan Arachelian a invitat 
trei persoane care să discute despre drepturile pe care nu le au 
românii din Timoc Serbia, erau de faţă deputatul sârb Slavomir 
Gvozdenovici, profesorul universitar din Bucureşti regretatul 
Gheorghe Zbughea trecut in veşnicie şi eu. Deşi subiectul era 
românii din Timoc tot timpul am fost contestat de către domnul 
deputat al etniei sârbilor din Banatul românesc. Mă oprea în 
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expunere nu o dată, nu de două ori, nu de trei ori ci de zeci de ori 
numai să nu am timp să vorbesc, românii timoceni să rămână în 
anonimat ca ceva ce nu există pe hartă. Am protestat de vreo două 
ori în mod fin însă adversarul meu spunea că are numai două vorbe 
de spus şi după ce îmi rupea fraza de nu mai ştiam unde am rămas 
vorbea câte cinci minute dacă nu mai mult. Observaţiile 
moderatorului nu l-au calmat şi a continuat, încât când am ajuns la 
Timişoara cei care au văzut emisiunea, inclusiv apropiaţii mei au fost 
consternaţi că nu i-am dat cu călimara în cap acolo să vadă toată 
România. Am cronometrat emisiunea de o oră în care eu am vorbit 
numai 9 minute iar el vreo 30 de minute deşi subiectul erau românii 
din Timoc, domnul deputat găsea motive că sârbii din Banatul 
românesc n-au toate drepturile şi ar trebui complectate, repetând 
poezia aceasta la exasperare.  

Un alt caz interesant pentru psihologia naţiunii române şi mai 
ales pentru parlamentul şi executivul, pentru că domnul Băsescu, 
preşedintele României, dovedeşte că nu i-a uitat pe românii de peste 
hotare şi încă ne mai dă speranţe. 

Mă refer la o emisiune la Europa Nova televiziune locală 
Timişoara, unde moderatorul Mihuţ l-a invitat pe preşedintele 
Federaţiei Rumânilor din Timoc Serbia Duşan Pârvulovici şi 
deputatul veşnic al sârbilor Slavomir Gvozdenovici. S-a văzut că 
scopul este ca românii din Timişoara să afle că în Timoc în Serbia 
românii nu au drepturi şi nu au chiar identitate, să nu mai vorbim 
de scoală, biserică, radio, televiziune. Străduinţele erau sincere, însă 
renumitul deputat al etniei sârbeşti din România găsea motiv să 
stopeze dialogul arătând că românii din Banatul sârbesc au mai 
multe drepturi decât sârbii din Banatul românesc şi insista căutând 
să monopolizeze emisiunea încât Duşan Pârvulovici n-a prea izbutit 
să demonstreze abuzul de stat precum şi genocidul şi etnocidul la 
care sunt supuşi românii din Timoc Serbia. De asemeni moderatorul 
a urmărit ca să-i convingă pe telespectatori ca domnul Gvozdenovici 
să declare o dată că recunoaşte existenţa românilor în Timoc pe care 
ei îi numesc în batjocură „vlahi”, şi drept să-ţi spun n-a reuşit, lucru 
care m-a mirat pentru că spaţiu a fost de o oră. Fireşte că acest 
lucru s-a întâmplat numai la televiziune din Timişoara sau din 
Bucureşti, unde românii nu dau un ban pentru demnitate naţională, 
dar dacă emisiunea s-ar fi desfăşurat în Germania, Franţa, Austria, 
în Ungaria nu suntem siguri ce puteau păţi cei cu televiziunea 
pentru că n-am pomenit o asemenea bădărănie pe care confraţii 
noştri sârbi o numesc eroism, virtute şi demnitate. 
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Nu ne sperie iresponsabilitatea politică de la Belgrad, nici 
imoralitatea, nici ignoranţa, nici lipsa de umanism şi respect reciproc 
între minorităţi şi naţiuni. Noi ştim că luptăm cu arme cinstite nu 
vrem distrugerea nimănui iar dacă sârbii nu ne vor românii din 
teritoriu îşi vor găsi pe cineva care să-i tuteleze, să le garanteze 
dezvoltarea şi înflorirea culturală şi astfel Serbia va rămâne cu 
câteva judeţe, mare cât Albania şi asta numai pentru că nu ştie să se 
poarte cu supuşii ei, le lipseşte o şcoală a moralităţii creştine şi a 
respectului reciproc.  
        Poate să ne înşelăm de aceea cerem scuze s-ar putea ca să 
îndrepte lucrurile Înaltul Comisar OSCE pentru Minorităţile 
Naţionale Haga, Olanda  Knut Vollbaek care face o vizită la Belgrad 
la sfârşitul lunii februarie, va izbuti să le arate sârbilor că nu se pot 
comporta în Europa civilizată ca nişte proprietari peste o minoritate 
pe care nu o recunosc, o exceptează de la drepturi şi o tratează cu 
indiferenţă. 
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