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Un dialog epistolar incendiar 
între Grigore Brâncu i i Grigore Pup z  

 
Ion Popescu-Br diceni 

Dan Pup z  
 
Citim, recitim, cu fireasc  emo ie, dialogul epistolar dintre eroii Mi c rii R.U.I.C., 

Grigore Brâncu i i Grigore Pup z . Sunt patru scrisori de o valoare documentar  
incontestabil ; i sunt pre ioase m rturii pentru rescrierea istoriei României de dup  23 
August 1944, zi fatal , în care patria ne-a c zut sub cizma sovietico-stalinist , criminalo-
genocidic . 

Primul din cele patru texte este al lui Grigore Brâncu i i este datat  19 mai 1992 i se 
refer  la realitatea politic  a anului 1992. Denun a diversiuni de manipulare, manevre oculte, 
ac iuni de subminare a intereselor reale ale na iei române, manevre de p c lire a popula iei. 
Demasc  alegerile m sluite din 1990, identice cu cele din 1946 etc. 

Cel de-al doilea text este al lui Grigore Pup z  i deplânge moartea la Arcani a unui 
erou din R.U.I.C., înv torul Alexandru Stoichi escu, român adev rat care a crezut cu 
întreaga-i fiin , una de sacrificiu, în rezisten a anticomunist  de la Gorj (s.n., I.P.B. i D.P.). 
Îi contrapune flagelul corup iei în epoca postdecembrist , una a voluminoaselor dosare 
nerezolvate, una a mai-marilor zilei care „fraieresc” mereu electoratul care sufer  în 
continuare de lipsuri. 

Cel de-al treilea text îi apar ine iar i lui Grigore Brâncu i. Acesta, la 23 noiembrie 
1991, îi scrie tot din Bucure ti, unde se stabilise definitiv, îi comunic  lui Grigore Pup z  c  
urmeaz  s  se ocupe de publicarea unor articole despre R.U.I.C. din Gorj. 

Lupt torul i oponentul practicilor comuniste se pronun  asupra noii faze critice, de 
confuzie i ambiguitate – anume creat  (s.n., I.P.B., D.P.), dar e convins c  în cele din urm  
atmosfera va cunoa te limpezirile de rigoare. Deocamdat  sesizeaz  amar c  „opozi ia nu se 
prezint  unitar”. Fie vorba între noi, aceast  „opozi ie” orbit  de „tendin e disociative” se 
reg se te i în prezent în aceea i situa ie. 

Impetuos cum fusese i în calitatea de c pitan activ i doctrinar al Mi c rii R.U.I.C., 
Grigore Brâncu i, folosind tu e sigure i arta portretului reductiv la esen a moral , îi 
repro eaz  politicianului Nicolae Manolescu lipsa de o perspicacitate mai ridicat ; iar lui 
Gabrielescu c  nu-i mai în elept i cu un limbaj mai evoluat; lui Petre Roman c  îi respinge 
ideea de a se fi înscris în interna ionalismul socialist care a fost – cit m din epistol  – „este 
albia în care se b l ce te Comunismul, fie bol evic, chinez, cubanez, vietnamez etc.”. 

De asemenea, nep rtinitor, aspru, judec tor absolut, Grigore Brâncu i subliniaz  un 
mai vechi deziderat: de ce nu au fost adu i în fa a unei justi ii corecte – cit m – „marii 
vinova i de suferin ele îndurate, de peste o jum tate de secol, la noi ca i în toate rile fost 
sub cârma  U.R.S.S.”. Afirma ia lui c  acest co mar d inuie înc  paralel e veridic . Iar 
a teptarea-i c  „ceva, ceva va interveni s  trezeasc  pe to i din prea îndelungul co mar” 
r mâne deocamdat , în aer, pân  i azi, la an 2017, din nefericire. 

Un tân r poet gorjean, Silviu Doina  Popescu, a publicat, în decembrie 2016, dup  27 
de ani de la Revolu ia din Decembrie 1989, o carte intitulat  chiar „Provincia co marului” 
care-i desigur exact România actual . Vocea sa insurgent  e îns  singular , deocamdat , în 
Gorjul contemporan. Curajul s u e, vai, acoperit de fel de fel de la it i i nostalgii 
retrograde, criptocomuniste. 

Cel de-al patrulea text îi revine din nou lui Grigore Pup z . Aceasta e mai lung  i 
mai consistent  ideatic. Celebrul dasc l i „jurnalist de front” evoc , i dânsul, autoritar, o 
alt  voce singuratic , de data aceasta venind din trecut: Corneliu Coposu, cel ce fusese la un 
pas de a fi lin at în Capital . Acuz  spulberarea oric rei n dejdi, îngrijorat, c  C.D.R. i Emil 
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Constantinescu nu vor putea topi într-o unitate trainic  tendin ele i for ele centrifuge. i 
previziunile sale s-au v dit întemeiate. Emil Constantinescu s-a declarat învins de „servicii”, 
iar prim-mini trii se schimbau anual, încât guvernarea s-a v dit penibil , dezastruoas , 
haotic . i viziunea funest  c  Basarabia nu se va putea desc tu a definitiv de sub „laba 
ruseasc ” e probat  ast zi de pre edin ia lui Igor Dodon, un antiromân declarat. 

În sfâr it cea de-a treia scrisoare a lui Pup z  c tre Brâncu i îl calific  pe Câmpeanu 
drept „un machiavelic iremediabil”. Constat, acum, c  în elegerea i-a fost, în epoc , just , c , 
dac  la 20 mai 1990, poporul a manifestat un crez al libert ii, acum – oh, acest, persistent 
acum (s.n.) – e total dezam git. Camerele legiuitoare se dau în spectacol, transformând unele 
dezbateri în veritabil a alâc. Iar bietul popor e s tul pân  peste cap de atâtea legi care, 
culmea, dup  scurt timp de la promulgare, sunt g site imperfecte .a.m.d. 

 
 

Bucure ti, 19 Mai 1992 
Mult stimat Domnule Grigore Pup z , 

Abia ast zi reu esc s  mai st m de vorb  pe aceast  cale. Mai întâi „Adev rat a 
înviat!”. 

Am fost confruntat cu unele probleme de s n tate privind pe nepoata mea, care a 
suportat o opera ie foarte grea i care acum este în convalescen  cu obliga ia s  mearg  
periodic la control; mai face febr  i necesit  destul de dese deplas ri pentru pans ri; de vreo 
10 zile, so ia mea, s-a constatat în urma unor analize, c  are colesterolul mai mult decât dublu 
fa  de limita admis , o accentuat  anemie + inima. Am reu it s  procur medicamentele de 
care are nevoie i de câteva zile a început tratamentul. Necazuri inerente, pe care trebuie s  le 
suport m fiind mereu încredin a i c  va fi bine. 

Via a î i urmeaz  cursul în condi iuni destul de aspre, înt rit  în mare m sur  
nepriceperii i în mai mare m sur  a celor actualii i fo tii beneficiari sunt mari i se dore te 
continuarea st rii existente. 

 
 Dar pe plan general, fr mânt rile se accentueaz  zi de zi. Din p cate, opozi ia 

întâmpin  greut i nu numai din exterior; Câmpeanu din calcule, cred, neinspirate sau poate 
manevrat, de vechile elemente comuniste, a sl bit opozi ia. El a primit anul trecut o scrisoare 
publicat  în România Liber  la rubrica „Func ionarii umbrelor ies la lumin ”. În acea 
scrisoare, fostul aghiotant pe lâng  Generalul Florea – la PARIS – îl amenin  pe Câmpeanu, 
c  dac  nu execut  ni te dispozi ii, destul de bine precizate – îl distruge. 

Enum r dou  din acele dispozi ii: 1) s  retrag  proiectul depus în parlament, prin care 
Câmpeanu cerea s  se ia m suri împotriva unei categorii de fo ti comuni ti i 2) s  rup  
„cârd ia” cu COPOSU.  

De i au trecut peste 6 luni de la depunerea proiectului, Câmpeanu nu a cerut luarea lui 
în discu ie iar, recent, nu numai c  a ie it din Conven ia Democratic  dar a solicitat 
schimbarea semnului electoral, cu care conven ia ob inuse succese în marile ora e din ar . i 
… dac  Bucure tiul are ast zi ________________________________________________ se 
datore te 100% Conven iei Democratice. Fa  de cele de mai sus, sunt îndrept it s  cred c  
Radu Câmpeanu este victima unuia sau câtorva comuni ti, cu care a avut strânse rela ii pe 
vremea când el era la PARIS. Acum vreo 3 seri, Emanoil VALERIU, care am impresia c  se 
crede grozav de abil pentru men inerea nomenclaturii în fruntea treburilor din ar , cu 
concursul lui BRUCAN, s-a str duit s -l prezinte pe Câmpeanu ca politician de înalt  factur . 

i aceasta îmi înt re te convingerea c  Radu Câmpeanu este factorul prin care comuni tii din 
sfera mai înalt  i-au f cut din el o unealt  de mare valoare. 

La noi, Comunismul – poate mai mult ca în alte ri, a reu it s - i men in  în func ii, 
elementele cele mai devotate, desigur în schimbul unor mari avantaje. 
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Pe 12 Mai, România Liber  elimin  din redac ie pe M rculescu i Ro ca St nescu 
pentru c  ar fi fost informatori. 

O manevr , o diversiune, ca aten ia public  s  fie îndreptat  spre aceast  categorie de 
oameni, ca ceilal i – marii vinova i de dezastrul moral i material în care ne afl m, s - i poat  
continua nestingheri i ac iunea de subminare a intereselor reale ale na iei. Popula ia rii 
poate fi p c lit  în continuare prin tot felul de manevre dar sunt convins c  rile civilizate 
sunt atente în cele ce se petrec la noi i în consecin  nu ne  
___________________________________. 

În Basarabia sunt zilnic victime iar comuni tii de la Moscova cer s  se rup  rela iile 
cu România. 

Iliescu i Guvernul român sunt i vor r mâne vinova i c  nu al luat atitudine hot rât , 
în momentul când îns i Moscova anun a denun area pactului Molotov – Ribentrop, iar rile 
Baltice i-au redobândit independen . 

Iliescu nu numai c  nu a cerut reafilierea Basarabiei la România dar, prin ru inosul 
tratat, recuno tea consfin irea frontierelor stabilite prin pacea de la PARIS. 

În prezent actuala conducere se str duie te s  adopte ni te legi restrictive pentru 
opozi ie, ca s - i poat  asigura continuitatea guvern rii. Dac  acele legi vor fi votate, opozi ia 
nu trebuie s  participe la alegeri. Înainte de alegerile din 1990 personal am depus o scrisoare 
la conducerea P.N. .c.d. în care insistam s  nu mearg  în alegeri, dac  nu se reu e te o 
alian  cu toate partidele anticomuniste întrucât mergând separat ansele de reu it  sunt 0. 

Insisten ele pe lâng  partidul liberal au r mas f r  rezultat – vina revine în întregime 
lui Câmpeanu. 

S-ar putea ca vizita Regelui s  fi trezit multe con tiin e i s  fi creat tendin e 
favorabile monarhiei dar aceasta nu are nicio importan  în ni te alegeri m sluite ca în 1990 
ca i în 1946. 

Speran a r mâne în destinul, care ne d  aspre lec ii dar ne scoate din încurc tur  – 
poate vom înv a ______________________________________. 

Închei aceast  modest  scrisoare dorindu-v  atât Domniei Voastre cât i Doamnei 
s n tate deplin  i mul umire. 

Grigore Brâncu i 
P.S. Am v zut scena cu demisia lui MAR IAN – sala nu mai sem na a parlament, ci 

a dughean  cu clien i g l gio i porni i s  ia la b taie patronul. 
 
 

Mult stimate Domnule Brâncu i 
Mult timp mi-au stat gândurile în cump n  ne tiind s-aleag  care s  fi fost cauza de n-

am mai primit un r spuns de la Dumneavoastr . Poate c  tot po ta de pe aici s -mi fi r t cit 
scrisoarea pe care de pe var  v-am trimis-o. Poate c  alte încerc ri cu care via a ne întâmpin  
destul de nea teptat, mai ales la o vârst  când am trecut pragul deceniului opt, s  fi stat 
împotriv  alte mari i mult mai însemnate griji.....îndeosebi când un prieten a luat calea 
ve niciei.  

tiu ce prietenie v-a legat de Dl. Sandu - adev rat  „fr ie de cruce”. A trecut 
„Styxul" în lini te, f r  zbuciumul sfâr itului chinuitor care îi luase mai de mult orice 
posibilitate de leg tur  cu lumea. Am aflat la vreme de sfâr itul lui i, -local,- am avut grij  
ca clopotele bisericii din Arcani s -i anun e, în dang tul de jale plecarea. De i mai mic decât 
dânsul, m-am bucurat mult de apreciere din parte-i, r mânând toat  via a legat de un dasc l 
care se impunea prin demnitate i curaj care n-a tiut s  fac  rabat nonvalorii. A fost i urât de 
cei care s-ab teau din drumul datoriei, dar ceata celor ce l-au în eles, - mult mai numeroas  - , 
1-a plâns cu adev rat. Biata Liliana, s-a zb tut mult s -i îndeplineasc  toate ale mortului ce 
se cer dup  tradi ie! Am în eles-o, dar neputin a de a o ajuta în asemenea împrejur ri, datorit  
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dep rt rii, a f cut ca, doar, împ rt irea acelora i dureri s  încerc a i-o alina printr-o 
telegram  i o scrisoare. 

Voia Domnului ne las  doar posibilitatea încruci rii bra elor, în timp ce 
lacrimile s-adun  iroaie!... 

A  fi dorit mult ca s  mai vie uiasc  pân  ce „treburile" în ar  s  capete un curs 
normal i românescul adev r s -l putem articula împreun  - sigur, cu acordul 
Dumneavoastr  - câteva „silabe" despre rezisten a anticomunist  de la Gorj, unde acum 
se fr mânt  f r  nicio team  începuturile unui nou PCR. 

 E poate „dat" ca s  se înnece în umbr  tot elanul care acum mai bine de cinzeci 
de ani se afirma pe meleaguri pandure ti.  

Anii trec, neputin a i perspectiva „amurgului” înce o at, r mase rânduirilor, stau 
împotriv . Via a î i deap n  cursul dup  vechiul tipic; o lume întreag  sufer  de lipsuri; mai 
marii zilei strig -n gura mare i pe toate undele s -i aud  electoratul, c -n ar  e mare 
corup ie, comisii fac rapoarte voluminoase pe aceea i tem , dar totul r mâne închis între 
coper ile dosarelor...... 

Gr. Pup z  
 
Comentariu: Gr. Pup z  cuno tea multe, scria frumos dar nu s-a înduplecat s  pun  

pe hârtie, m car, o parte din ele. Întâlnirile cu Al. Stoichi escu erau destul de rare, iar 
discu iile se sfâr eau destul de târziu. Desp r irile erau grele. Gândeau c  oricare putea fi 
ultima întâlnire. 

La fel, putea fi schimbul de scrisori cu Grigore Brâncu i, pentru c  întâlnirile le-au 
ratat continuu. Multe din scrisorile trimise de Grigore Brâncu i au fost date, spre citire, la 
anumite persoane apropiate i ne-au fost restituite.  (Dan Pup z ) 

 
 

23 noiembrie 1991, Bucure ti 
Drag i mult stimat Domnule 

GRIGORE PUP Z , 
Nu cred c  s-a r t cit vre-o scrisoare; sunt singurul vinovat pentru vremea îndelungat  

a ezat  între scrisorile noastre; motivele nu trebuie invocate, se presupun, - dar m rturisesc, 
c  dorin a de a coresponda nu a încetat nicio zi -. 

Despre pierderea bunului meu prieten, am fost în tiin at de Liliana, el continu  s  
tr iasc  în memoria noastr , a celor ce l-au stimat i iubit – i de asemenea va tr i prin 
rândurile scrise de el i de cei care i-au cunoscut dragostea nelimitat  de neam i AR . Am 
luat leg tura cu directorul revistei ce înso e te prezenta scrisoare i m-a asigurat c  va publica 
– ac iunea anti-comunist  desf urat  în GORJ în cadrul organiza iei R.U.I.C mi s-a cerut s  
anexez i fotografii (m-a  bucura dac  a  primi i pe a Dumitale împreun  cu a celor care m-
au ajutat din Arcani). Organiza ia figureaz  în unele lucr ri ap rute în ar  i str in tate i a 
fost men ionat  în ultimul episod din memorialul durerii prezentat la TV. 

Neamul Românesc a avut i are i acum – o permanen  care înfrunt  ideologia i 
practicile comuniste. i trebuie s  inem treaz  convingerea c  nicio pic tur  de for  moral  
nu se „irose te”. Trecem printr-o nou  faz  critic , de confuzie i ambiguitate – anume creat , 
dar atmosfera se va limpezi, fiindc  în rândurile poporului Român sunt suficiente for e s  
fac  acesta. 

Între timp, a trecut pe la mine Dl. G., am vorbit la telefon i chiar ne-am întâlnit, 
întâmpl tor. Insist  s -i dau înscrisul pe care îl primise de la mine pentru Nr. 2 al revistei i 
zice c  s-a pierdut. Nu cred c  voi g si vreodat  motive ca s -i satisfac cererea – dar s  mai 
vedem … Deocamdat  v d în Dl. G. un fel de barometru politic. 
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Regret c  opozi ia nu se prezint  unitar i manifest  din când în când tendin e 
disociative. Îl credeam pe Dl. Manolescu mai perspicace, pe Gabrielescu ceva mai în elept i 
cu un limbaj mai evoluat (a aten ionat pe unii reprezentan i din C.D.R. c  „s - i cunoasc  
lungul nasului …”). Cât prive te pe Dl. Petre Roman, cred c  s-ar comite o grav  eroare dac  
ar fi primit în Conven ie, formula: „f -te frate cu dracul pân  treci puntea” contravine liniei 
morale iar no iunile de „bine” i „r u” nu trebuie amestecate, trebuie s - i p streze fiecare 
con inutul clar. Petre Roman anun ase cândva, cu satisfac ie, c  a fost acceptat în 
Interna ionala III – acum îns , face eforturi ca partidul s u s  fie înscris în acea 
Interna ional . Interna ionalismul socialist este albia, în care se b l c re te Comunismul, fie 
bol evic, chinez, cubanez, vietnamez etc. etc. -; din binefacerile comunismului ne-am 
înfruptat i noi din plin (oficialit ile) i al ii i mul i se mai înfrupt  i azi, f r  s - i dea 
seama, c  nu pot fi alte rezultate decât cele cunoscute în Decembrie 1989. 

Marii vinova i de suferin ele îndurate, de peste o jum tate de secol, la noi ca i în 
toate rile foste sub cârma U.R.S.S., nu au fost adu i în fa a unei justi ii corecte, dimpotriv  
au fost încuraja i i ajuta i sub diferite forme ajungând la ora actual  s  fie în primul plan al 
vie ii noastre politice ca de altfel pretutindeni unde a fost îns mân at comunismul bol evic. 
Co marul d inuie paralel cu îndemnul lui ANDREI MURE AN. Sunt înc  destui Români 
naivi care cred înc  – perfidele minciuni r spândite cu neru inare de c tre corifeii comuni ti. 

i se ____________ _______________ aproape imediat dup  Decembrie 1989, f r  s  se 
jeneze c  a fost mult  vreme mâna dreapt  a lui Ceau escu. Am aflat recent, c  a scos o 
bro uric  plin  cu promisiuni, care circul  prin Banat, unde unele oficialit i au prins curaj i 
au repus pe pere i poza lui Nicolae Ceau escu (în biroul primarului din Moldova Nou ). 

Ceva, ceva va interveni s  trezeasc  pe to i din prea îndelungatul co mar. În aceast  
privin  am propus i am rugat conducerea asocia iei noastre s  cear  celor 41 de filiale s  
fac  investiga ii în jude ele respective spre a descoperi i înregistra pe to i cei care au suferit 
într-un fel sau altul de la „eliberarea” rii i pân  la ora actual  din partea regimului 
comunist instalat la putere prin fraud  sub obl duirea for ei. 

Despre importan a acestei lucr ri, am informat personal i pe secretarul filialei Gorj. 
Anexez câteva din modelele de tabele, precum i o situa ie, ce ar trebui întocmite pe jude e i 
apoi centralizate pe ar . Sunt convins c  nu exist  vreo localitate (sat, comun , ora , 
municipiu) în care s  nu fie cel pu in (mort sau în via ) o persoan  – victim  – a regimului 
comunist. 

Mai trimit i exemplarul 11 din „MEMORIA” – revista gândirii arestate i de 
asemenea 2 foi din s pt mânalul „DREPTATEA”. 

Cu aceea i deosebit  afec iune i considera ie v  îmbr i eaz  dorindu-v  deplin  
s n tate i mul umire împreun  cu cei mai dragi ai Domniei Voastre. 

Grigore Brâncu i 
 
 

Mult stimate Domnule Brâncu i, 
Vara, cu multele-i solicit ri, mai ales când i s-a restituit i peticul de p mânt de care, 

cu sila aproape, 40 de ani te-a inut departe dictatura comunist , a dat curs rapid zilelor ce s-
au dep nat în caierul vremii. 

Pe de alt  parte, a teptarea - mereu zadarnic  - a unui mai „bine” n d jduit de 
Libertatea care a izbucnit impetuos în decembrie 1989, dup  ani de suferin , le-a imprimat 
un ritm i mai alert. 

Acum am ajuns în pragul unei mari a tept ri. Ce va aduce 27 septembrie? 
Au ap rut pozele celor ce s-au angajat destul de zgomotos s  ne mântuie de toate 

relele pe care ni le-a l sat comunismul i mai ales ni le-a dat cu gr mada cei ce ne-au 
condus în doi ani i mai bine, deocamdat , pu ine n dejdi se pot ese în jurul lor. 



433

Speran ele s-au spulberat cu atâtea faceri i desfaceri de partide i partidule e, de 
conven ii i uniuni, f r  ca vreuna din ele s  poarte semnul unei unit i trainice, fiecare caut  
s - i p streze propria entitate, cu programul propriu, cu ideologia proprie. Frontul s-a rupt în 
buc i fiindc -dup  p rerea mea-era putred de la început bazându-se pe elemente între care se 
înjghebase o oarecare unitate cu ocazia alegerilor pentru organele locale. Putea s  prind  mult 
din adeziunea maselor. A tr dat-o Câmpeanu. 

 Singurul om constant r mâne Coposu. Dar e b trân i e o voce singuratic . Au 
optat pentru candidatura la pre edin ie a Domnului Emil Constantinescu. Din cele cunoscute 
despre dânsul din mass-media se contureaz  un om capabil. M  îngrijoreaz , îns , dac  va 
putea face diverselor preten ii i opinii ce se vor manifesta dup  alegeri. Acestea vor  
constitui adev rate baraje în calea inten iilor lui, neavând în cadrul CD o forma iune 
majoritar  de baz  i cu pondere autoritar  s  poat  topi tendin ele i for ele centrifuge. 
Regelui nu i se d  voie s  revin  acas . 

Am observat din scrisorile de la dumneavoastr  c  sunte i bine ini iat în marile 
probleme... Sunte i mai aproape de sursele de informare i ave i, oarecum, intui ii clare 
asupra evenimentelor. Aici, doar televizorul i ziarul Adev rul ne dau ve tile i poate nu 
a a cum sunt faptele, ci cum le convine lor. 

Nu distingem bine din ziare dac  Basarabia se va putea desc tu a definitiv i în 
totalitate de sub laba ruseasc . 

Au rezistat s rmanii singuri pe tot parcursul unor luni întregi f r  ajutorul fr esc i 
acesta a a de timid manifestat fa  de marile îndur ri ale lor.  

Dar marile evenimente ce zguduie istoria unui neam se petrec în timp i 
genera iile care le-au dorit mai mult, dorm sub rân  la îndeplinirea lor............ 

Pentru ele marea bucurie r mânea doar n dejdea împlinirii. 
Domnul Gârdu a trecut pe aici la începutul verii i a spus c  apare în curând Nr. 2 al 

Crinului. De atunci nici o veste de la dânsul. Crinul pare  c  a murit.. .în aceast  faz . 
Profesorul Titu R doi - b iatul lui Ion R doi - a v zut primul num r al Crinului i e de 

p rere ca fragmentul din Memoriile dumneavoastr  s  fie încredin at la reviste de  mult mai 
larg  circula ie în Oltenia: Ramuri i altele..... 

Gr. Pup z  
 
 

Domnule Brâncu i, 
Ultima dumneavoastr  scrisoare mi-a adus unele l muriri asupra unor situa ii despre 

care nu aveam o idee clar  i asupra c rora îmi formasem doar unele b nuieli. B nuiam 
numai c  Domnul Câmpeanu încearc  s  trag  sforile; îl credeam un politician abil f r  s -mi 
dau seama c  vizeaz  prin orice mijloace – puterea - . 

Acum mi s-a conturat precis imaginea unui machiavelic iremediabil. Rândurile Dvs. 
au avut darul s  m  conduc  la o în elegere just . Mai am unele nedumeriri: Ce-i cu 
pulverizarea partidelor? Nu se întrevede înjghebarea unei unit i politice puternice care s  
poat  s  in -n frâu toat  aceast  dispersare. 

La 20 mai 1990 poporul a manifestat un crez al Libert ii; acum e total 
dezam git. 

Am impresia c  un singur om mai are o viziune adev rat  a Drumului - Coposu. 
E mai   b trân; are, oare, al turi oameni care s  p easc  pe acela i Drum? 
R mâne o voce singuratic ? 
Camerele legiutoare se dau în spectacol, transformând unele dezbateri în veritabil 

a alâc. Poporul e s tul de atâtea legi care, culmea, dup  scurt timp, sunt g site imperfecte. 
Legea Fondului Funciar este printre ele. Unii cred c  o s  se renun e la ea, c  o s  se fac  alta. 
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De altfel aplicarea ei las  mult de dorit. Comisiile locale - cel pu in la noi-sunt simple 
fic iuni. 

ranii au trecut ei singuri la aplicarea pe teren. Cei st pâni i de spiritul de dreptate au 
mers la buc ica lor. Al ii, cei hr p re i s-au repezit s  fure dreptul altora. Aici era de datoria 
comisiei s  intervin . Au trecut luni întregi de a teptare pentru a li se da dreptate. Se judec  
pe la comisiile de pace de pe lâng  prim rii... i nu pot rezolva nimic. 

Trecerea brusc  de la marea agricultur  efectuat  mecanizat la mica agricultur  ne-a 
dus în situa ia s  import m grâu. 

ranii sunt dezam gi i. Recunosc fr mântarea de a munci la timp i bine locule ele. 
N-au atelaje. Unii i-au mai f cut rost de un plug, o grap , de un cal al c rui pre  a ajuns la 
nivelul unui autoturism. 

E un zbucium în Pustiu. S-a enun at ca form  asocia ia. Dar dac  n-au în dotare nici 
m car un tractor.....fiindc  cele care mai erau pe aici...s-au evaporat. i dac  se poate reduce 
costul tractorului e...fantastic... 

Gr. Pup z  
 
 
 
 
 
 
 
 


