
O lacrima, colinde si imagini de arhiva
Ieri, actantii evenimentului Revolutiei de la Sibiu au punctat data de 21 ca o zi a tributului de sange dat pe
altarul recastigarii libertatii nationale. in acest sens au fost sustinute momente de reculegere, au fost
inaltate rugaciuni si au fost depuse jerbe de flori dar si lumanari aprinse la doua dintre punctele de
confruntare revolutionara, anume in fata Magazinului Dumbrava si in fata Biserici Catolice. Dupa ce au
fost rememorate clipe care au adus bucuria si durea in masura egala, in sufletele celor prezenti,
participantii au vizitat expozitia comemorativa in holul Primariei. Primarul Klaus Iohannis le-a transmis
sibienilor prin doamna Carmen Nicula, realizatorilor expozitiei felicitari pentru initiativa, alaturate
sentimentelor de recunostinta pentru demersurile care au reinstaurat democratia in Romania. Puiu Nicolae
Fesan a anuntat cu ocazia vernisarii expozitiei "20 de ani de la Revolutia din 1989" ca "in decembrie 1989
aveam varsta de 36 de ani. Totul mi se parea posibil... chiar si visele, oricat de ireale pareau ele. Credeam
ca pot sa transform lumea, ca fiecare om rau va fi transformat intr-un om bun. Starea emotionala in care
ma aflam nu putea decat sa-mi dea putere pentru a face ceea ce am facut atunci. Iata un motiv in plus
pentru care azi ne-am reunit cei care am mai ramas dupa cumplitele momente de acum 20 de ani,
imortalizate in aceste imagini-martor". Dan Toader, la randu-i unul din inflacaratii tineri care au dorit o
schimbare istorica, in calitate de organizator si curator a spus ca aceste imagini reunesc momente de
maxima tensiune, in clipe cand multimea a vrut sa puna capat unui drum dictatorial. "Cand am montat
aceste imagini am lacrimat caci am vazut chipuri dragi care nu mai sunt, oameni care au fost dati uitarii.
Am retinut dintr-un dialog cu un prieten ca nu trebuie sa fim asa de blazati caci am schimbat ceva, anume
firul istoriei nu numai pentru Romania, dar si pentru ce avea sa se numeasca formula extinsa a membrelor
UE". La finalul manifestarilor de ieri, dupa vizita de la Mitropolia Ardealului, arh. Gheorghe Şeptilici,
luptator pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, avea sa ne declare urmatoarele: "La douazeci de
ani de la revolutie cred ca a venit timpul ca lipsa din constiinta sociala a unei importante perioade de timp
sa fie implinita. Cu toti il stim si il stimam pe parintele Streza de la Rasinari care a reusit printr-un Tatal
nostru sa puna in genunchi multimile din P-ta Unirii si tot el a condus formatiunea care preluase puterea,
la sediul fostului Consiliu Judetean, dar aceasta nu pana in 25.12.1989 deoarece a fost arestat ceva vreme
inainte, in prima instanta de Stuparu si Nedelcu Constantin, care faceau si ei parte din formatiune si
ulterior de soldatii d-lui col. Craciun, care i-au arestat si dezarmat pe toti membrii formatiunii care purtau
arme. Dupa acest episod au ramas in institutie pentru a continua activitatea doar subsemnatul, d-nul
Horumbete si d-nul col. Bejenaru care asigura si paza obiectivului, ajutati de doua domnisoare care
asigurau secretariatul. in acest fel, s-a lucrat pana in 24.12.1989 (duminica) dimineata de unde pe la ora
11 ne-am deplasat (Şeptilici si Horumbete) la Casa Armatei si unde ne-am unit fortele cu nucleul care
functiona acolo si cu care s-a format un Consiliu de conducere unitar. Ulterior, sarcinile s-au distribuit
ramanand ca de problemele din judet sa ma ocup eu, motiv pentru care m-am intors la fostul sediul al
Consiliului Judetean, restul colegilor ramanand la Casa Armatei pentru problemele din municipiu.
Situatia a ramas asa pana in dupa-amiaza zilei de 25.12.1989(luni), cand la fostul sediu al Consiliului
Judetean a venit noua echipa impusa de Dragomir, condusa de d-nul Bucur Corneliu si din care nu am
mai facut parte". De mentionat ca revolutionarii au oferit sibienilor un spectacolul de Colinde sustinut de
Nicolae Furdui Iancu si invitatii lui.
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