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Jurnalul între textul scris şi hypertextul istoriei 
decembrie 1989 - martie 1990 

(fragmente) 
 

În ultimul an de facultate am stropit cu benzină caietele în care 
îmi ţineam jurnalul şi le-am dat foc. Nu mă recunoşteam în adolescenta care se mira cât 
de diferită era lumea reală de cea din cărţi. Citind acum caietul în care am ţinut  jurnalul 
evenimentelor din decembrie 1989 - decembrie 1990 încerc o stare asemănatoare. De 
data aceasta, din cauza discrepanţei dintre ceea ce ştiam atunci şi ceea ce ştiu acum des-
pre întâmplările prin care am trecut. Textul jurnalului, fără viziunea subtextului istoriei, 
pare mai mult un „link”, o legătura cu hypertextul realităţii din spatele evenimentelor la 
care am fost martoră.  

Am retrăit naivitatea, entuziasmul, orbirea de a-i fi apărat pe cei ce n-ar fi me-
ritat decât oprobriul. M-am revăzut în disperarea acelor zile de enormă tensiune în care 
credeam că tot ce văd, aud este adevărul istoriei trăite, cum ar fi zecile de mii de morţi 
de la Timisoara, teroriştii şi aşa mai departe. Distanţarea în timp, exilul,  mi-au arătat 
unde am greşit, ce n-am făcut şi ce trebuia făcut. Dar noi, cei neagreaţi de puterea comu-
nistă, cei care trebuia să fim treptat reeducaţi sau distruşi, nu fuseserăm decât cobai ai 
terorii, deprivaţi de îndrazneală, neorganizaţi, lipsiţi de experienţă politică, în timp ce 
„ceilalţi” erau un grup organizat, solid, care a ştiut pe ce butoane să apese ca să-şi adju-
dece puterea. O parte a aşa-zişilor disidenţi coopera în fond cu grupul care a preluat 
puterea în decembrie 1989 şi pentru această cooperare ei au fost copios răsplătiţi. Orbi-
rea mea, ca şi a câtorva colegi de la România liberă, ca şi a multor români, în faţa con-
flictelor televizate, unul fiind conflictul Iliescu-Mazilu din ianuarie 1990, a fost una din 
cele mai tragice, care a costat România ani de criptocomunism.  

În aprilie 1989 fusesem anchetată de Securitate şi închisoarea se întrezărea la 
orizont. Grupul ziariştilor de la România liberă care încercase să publice un ziar clan-
destin în anul 1988 în România comunistă, trădarea şi  deconspirarea, arestările şi anche-
tele Securităţii din noiembrie-decembrie 1988 - aprilie 1989, darea afară din presă, su-
pravegherea vieţii personale, interzicerea în ceea ce mă privea de a exista nu doar ca zi-
arist, ci şi ca scriitor, toate acestea petrecându-se în şantaj, ameninţare, ca forme de ex-
terminare socială şi psihologică, sunt fapte care au pregătit şi format unul din nucleele 
importante ale Revoluţiei. Luni, 25 decembrie 1989, cei care trebuiau împiedicaţi să mai 
scrie pe timpul vieţii lor au realizat primul număr al României cu adevărat libere apărut 
marţi, 26 decembrie 1989.  

Ziarul a cedat repede presiunilor enorme, brutal actualizate începând cu ianua-
rie 1990, infiltrărilor serviciilor secrete; mineriadelor; foarte curând  înceta să mai fie ce-
ea ce fusese. Am fost prinsă în tot acest vârtej. Eram publicist-comentator, aveam rubrici 
politice cum ar fi Paşi spre Democraţie, scriam cronică literară în paginile culturale ale 
ziarului, reportaje, interviuri etc. Tot ce era nevoie. Împărţeam biroul cu Tia Şerbănescu 
şi Florin Mărculescu, un om remarcabil şi ziarist de clasă, care din nefericire ne-a pără-
sit, şi nu mă mir când mă gândesc prin ce a trecut! Am crezut că pot contribui la instau-
rarea democraţiei în România. Am înţeles însă curând, încă din septembrie 1990, că nu 
voi avea prilejul să trăiesc într-o lume normală pe timpul vieţii mele. Deziluzia a fost 
mai profundă decât toate speranţele la un loc. Am fugit din România în ianuarie 1991 de 
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groază şi dezamăgire, cu toate rupturile şi greutăţile greu de descris, subînţelese în acea-
stă afirmaţie simplă. În romanul Viaţa pe fugă sunt multe date personale care configura-
ză atmosfera de teroare şi confuzie, de speranţă şi dezamăgire din acel timp evocat. 

 
În noiembrie 1989 se abătuse peste România o iarnă aspră, timpurie, cu zăpa-

dă, ger şi polei. În jur, popoarele se mişcau. La noi era o tăcere de plumb. Pe străzile Bu-
cureştiului, patrule înarmate cu câini dresaţi aveau grijă ca al XIV-lea congres al parti-
dului să se desfăsoare fără incidente. Oameni trişti, degeraţi, sleiţi,  purtau resemnaţi, ca 
pe nişte cruci pe o Golgotă comună, portretele celor doi dictatori. Mâncam la raţie, con-
form conceptelor de alimentaţie ştiinţifică raţională – 80 de grame de carne pe zi pe cap 
de om, inclusiv oasele. Ziarele ne sufocau cu telegrame de felicitare despre realizările 
Epocii de Aur. La Muncitorul Sanitar unde fusesem transferată disciplinar pentru a fi 
reeducată în spirit comunist, atmosfera devenise atât de grea, încât nu ştiam cum am să 
pot supravieţui de la o zi la alta. Opt ore pe zi de interogatorii „colegiale” sau oficiale, 
pânda continuă, absenţa prietenilor mă aruncaseră într-o sigurătate disperată. Acasă te-
lefonul nu mai suna deloc. Prietenii mă anunţaseră unul câte unul ca e mai bine să nu 
vorbim la telefon sau să ne vizităm. Unii dintre ei fuseseră avertizaţi în mod oficial în 
acest sens. Puterea mea de a rezista se hrănea din lecturi, scris. Terminasem capitolul De 
la Orlando la Don Quijote (romanul renascentist) pentru volumul doi al Civilizaţiei 
Romanului. Viaţa lui Cervantes şi anii lui de puşcărie din închisorile Maure, apoi din 
cele Spaniole, mi-au dat o putere nemăsurată. Alt prieten era Rabelais. Aflam prin ce 
trecuseră cărţile lui condamnate de cenzura Sorbonnei, ce i se întâmplase scriitorului, 
gata în câteva rânduri să fie arestat, dar salvat miraculos de prieteni. 

Timpul se solidificase. Realitatea avea culoarea plumbului. Într-una din acele 
zile, mergând cu copilul de mână prin magazine ca să cumpar un cadou de nuntă pentru 
o verişoară, am uitat cum să mai ajung acasă. Nu pot uita panica aceea. M-am aşezat pe 
trotuar, eram în aşa numitul Centru Civic. Îngrozit şi plângând, copilul m-a luat de mâ-
nă, m-a urcat în tramvai şi aşa am ajuns în apartamentul îngheţat de pe Şoseaua Alexan-
driei. Ţin minte puţine gesturi de solidaritate din acel timp. Îmi vine în minte poeta Con-
stanţa Buzea, cu care m-am întilnit pe Şoseaua Dorobanţi. M-a îmbrăţişat, m-a sărutat cu 
lacrimi în ochi ca pe un mort, m-a îmbărbătat şi ne-am despărţit, fiecare în direcţia ei. 
Îmi vine apoi în minte faţa luminoasă a lui Romulus Rusan, cu care m-am întâlnit întâm-
plător într-o dimineaţă geroasă de noiembrie, în faţa  Institutului de Arhitectură, lângă 
Universitate, şi care m-a rugat să rabd încă puţin, pentru că tiranul nu putea rezista mai 
mult de sfârşitul lui decembrie sau ianuarie. De unde ştia? Ne-am uitat fără să vrem în 
geamurile de la Arhitectură, în care ni se oglindeau imaginile, iar Romulus mi-a atras 
atenţia că suntem urmăriţi. „Nu ştiu dacă te urmăreşte pe tine sau pe mine“ a spus el 
zâmbind şi ne-am despărţit după ce ne-am dat mâna.  

(Cu Romulus Rusan şi Ana Blandiana m-am întâlnit apoi constant în 1990 în 
redacţia României libere şi la şedinţele Alianţei Civice, al cărei membru fondator sunt. 
Referitor la AC există şi o istorie personală. Când tribunalul a respins prima tentativă de 
înregistrare a Alianţei Civice, Ticu Dumitrescu – de care m-a legat în timp o profundă 
prietenie – şi Ana Blandiana s-au gândit la o stratagemă. Cei doi s-au semnat la coada 
listei, lăsând loc în faţă pentru cei care nu erau în vizorul imediat al puterii. Aşa s-a în-
tâmplat că am fost prima pe listele care au mers la tribunal şi au înregistrat Alianţa Civi-
că.) 

Am încercat să vorbesc cu Tia Şerbănescu la telefon în toamna lui 1989, dar ea 
m-a sfătuit să o las baltă. Tia fusese mutată disciplinar la Tipografia 13 Septembrie. Te-
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lefoanele noastre erau supravegheate. Petre Mihai Băcanu era în închisoare iar Anton 
Uncu şi Mihai Creangă – deportaţi.  

Vineri, 15 decembrie 1989 notez că am dus manuscrisul Civilizaţiei romanu-
lui, vol. II  Arhitecturi epice (633 de pagini) la editura Albatros, deşi ştiam că era inutil, 
deoarece nu mai aveam drept de semnătură în presa centrală.  La Muncitorul Sanitar 
presiunea, interogatoriile directe sau indirecte se înteţiseră. Redactorul Şef  Duţescu, ca-
re se distinsese, conform propriilor mărturisiri, în timpul lui Gheorghiu Dej în represiu-
nea studenţilor de la Facultatea de Medicină din Timişoara, din timpul revoltelor din 
1956, mă ţinea în şedinţe zilnice în care mă sfătuia să cooperez cu Securitatea, care era 
extrem de activă la Ministerul Sănătăţii, practic controla acest minister. „Ofiţerul de se-
curitate vine zilnic în birou. I-am transmis că mi-e greaţă de mutra lui. Dorobanţu m-a 
avertizat că o s-o păţesc. ‚Sau ai tu un spate bun pe acolo, sus, pe la CC? Că prea nu  
ţi-e frică? Se zvoneşte că eşti amanta unui secretar al CC-ului, care e ăla? Hai, mie poţi 
să-mi spui.’ Mi-a venit să-l pălmuiesc. Delatorii nu-şi pot imagina că un om mai poate 
avea demnitate. Că unui om poate să nu-i fie frică. Sau că un om  poate să nu accepte 
josnicia şi compromisul. Colaboraţionismul a ajuns paroxistic. ‚Spune-mi, m-a mai în-
trebat Dorobanţu, aşa-i că ai fost amanta lui Băcanu? Aşa se ştie la Securitate. Ai fost, 
nu-i aşa? Că altfel de ce l-ai apăra atâta?’ Aşadar, şi amantă. Am ajuns acasă plân-
gând, la capătul puterilor. Zilnic, oră de oră, interogatorii camuflate, în discuţii ‚cole-
giale’, provocări neghioabe, şantaj. Un obiect al şantajului e semnătura mea, putinţa de 
a-mi vedea cărţile publicate, posibilitatea de a mai colabora la revistele literare. Simt 
cum mă îngroapă zi de zi.” 

Miercuri 20 decembrie 1989 la ora 6:45 dimineaţa scriam în jurnal despre 
textul de protest al celor 18 scriitori, citit la Europa Liberă. „De sâmbătă noaptea spre 
duminică la Timişoara e răscoală. Toată lumea vorbeşte în ascuns: armata a tras în 
populaţie, a intrat cu tancurile în demonstranţi, în Bucureşti circulă pe străzi patrule 
înarmate.”  Aşteptam încordată şi ascultam ştirile. Se zvonea că în faţa casei lui Mircea 
Dinescu făceau de pază cetăţeni ai orasului. Mircea, prin luările lui de poziţie pe care 
mulţi confraţi le socoteau „teribilisme”, făcuse dovada unui curaj exceptional, curaj însă 
care, se şoptea, avea un „spate”. Se spunea că Mircea avea relaţii puternice la Moscova. 
Povestea, pe care nu am verificat-o niciodată cu Mircea, explica curajul lui prin aceea că 
soacra lui Mircea, rusoaică, ar fi avut rude influente în anturajul lui Gorbaciov (un fiu 
dintr-o primă căsătorie, deci cumnatul lui Mircea şi frate vitreg al Maşei). Exact din 
acest motiv, cu mai bine de un an în urmă, după numeroase discuţii cu Petre Mihai Bă-
canu în jurul unei publicaţii clandestine, m-am gândit cu acordul lui să-l tatonez pe Mir-
cea. Ne gândeam la o fuziune a grupului din jurul lui Mircea cu grupul nostru. Ziariştii 
şi scriitorii scoţând împreună o publicaţie clandestină anticomunistă. Ne mai gândeam 
că Mircea, prin relaţiile lui la Moscova, ne-ar fi ajutat să facem rost de o tiparniţă.  

În vara lui 1988 la Casa Scriitorilor de la Neptun am încercat să vorbesc des-
pre asta cu Mircea Dinescu. Eram amândoi pe dig, copiii noştri pescuiau, dar el nu a 
avut atunci încredere în mine, mi-a spus că nu e nimic de făcut, că totul e o nebunie, că 
trebuie să aşteptăm. În acea perioadă, ruşii şi Gorbaciov erau pentru noi singura speranţă 
a schimbării lui Ceauşescu. Tot aşa, Iliescu era în minţile noastre singurul care putea şi 
trebuia să-i urmeze lui Ceauşescu. În fond, noi nici nu eram pregătiţi pentru o revoluţie 
anticomunistă, ci doar pentru o perestroika, pe care o vedeam ca pe cea mai importantă 
realizare politică a acelui timp. Faptul că la începutul lui decembrie 1989 se zvonea că în 
subsolul consulatului rus de vizavi de Televiziune fuseseră masate trupe ruseşti, cu sol-
daţi în civil care ştiau româneste (nota bene, asta era cu câteva zile înainte de declanşa-
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rea Revoluţiei!), era un semn de speranţă. Singura soluţie a înlăturării lui Ceauşescu erau 
cei din anturajul lui sau ajutorul rusesc. 

Seara, miercuri 20 decembrie: „La TV, Ceauşescu, flancat de nevastă-sa şi 
de membri ai CC, a vorbit de destabilizare, legionari, forţe străine etc. Începutul sfârşi-
tului. Nu se mai poate. O repulsie nemărginită văzându-l. A turnat gaz peste foc.”   

Iată ce notam vineri 22 decembrie la ora 7 dimineaţa: „După grevele, de-
monstraţiile şi masacrul de la Timişoara, ieri 21 decembrie s-a ridicat Bucureştiul. Pe 
Calea Victoriei am văzut tancuri. Muncitorul Sanitar e chiar pe Calea Victoriei, lângă 
Miliţia Capitalei. Am fugit din birou spre Universitate – ora 14,30 - 15,30 . Focuri de 
armă la Sărindar. De la Piaţa Romană la Piaţa Unirii, pe Magheru şi pe Calea Victo-
riei zeci de mii de oameni scandau: Noi suntem poporul, Nu suntem fascişti, Nu ple-
căm, Libertate, Jos Dictatorul, Românii cu noi!” La sfârşitul notaţiilor acelei dimineţi, 
scriam: „Uruitul tancurilor, cordoanele de securitate, trasoare, tunuri la Piaţa Romană. 
Aceasta noapte, cea mai lungă a anului, mi-a măcinat nervii. M-am rugat lui Dumnezeu 
în genunchi în faţa candelei să aducă mai repede zorii, m-am rugat pentru toţi oamenii 
aceia care au stat în picioare, în frig o noapte, cea mai zbuciumată din viaţa noastră. 
Mă duc acolo. Acum.”  

Ceea ce-mi sare în ochi citind aceste notaţii este că nici o lozincă din 21 De-
cembrie nu spunea „Jos Comunismul”. Dar, ca să reconstitui secvenţele în ordinea lor, 
trebuie să mă întorc cu o zi in urmă.   

Joi 21 decembrie la opt dimineaţa, în drum spre Muncitorul Sanitar, mă in-
tersectasem cu grupuri compacte de oameni îndreptându-se spre Piaţa Palatului. Ceau-
şescu convocase faimoasa adunare populară pentru a-i înfiera public pe răzvrătiţii de la 
Timişoara. La Muncitorul Sanitar cineva a comentat despre derbedeii de la Timişoara şi 
faptul că tovarăşul îi va pune la punct. S-a dat ordin să ne ducem la televizor într-un bi-
rou alăturat ca să ascultăm cuvântarea tovarăşului. Mase de oameni masate în Piaţa Pa-
latului aşteptau acolo de ore bune în ger. Ca de obicei, am ignorat ordinul. Deodată, uşa 
biroului s-a deschis şi un coleg a spus cu o voce albă că se aud huiduieli în televizor, 
„tovarăşul este huiduit”, şi că emisiunea s-a întrerupt. Am crezut că e o provocare.  A-
tunci a intrat Alice Ţuculescu, nevasta doctorului Ţuculescu, singura în care mai aveam 
puţină încredere, şi mi-a spus că a vorbit cu cineva la telefon şi că ceva se petrece în Pi-
aţa Palatului. Ministerul Sănătăţii era lângă Miliţia Capitalei, pe Calea Victoriei, la doi 
paşi de Universitate. De undeva o voce a strigat că armata va merge în Piaţa Palatului să 
facă ordine. Este posibil ca cineva din minister să fi telefonat la o sursă înaltă, iar infor-
maţia a zburat cu viteza fulgerului. Apoi cineva a mai strigat că mase de oameni se în-
dreaptă spre Piaţa Universităţii. Mi-am luat paltonul din cuier şi poşeta şi am rupt-o la 
fugă. Era trecut de prînz, am notat în jurnal că era ora două după-amiază, dar poate că 
secvenţele temporale nu sunt cele mai corecte. Stelian Dorobanţu, unul dintre „colegii” 
care mă supravegheau strâns, a încercat să mă oprească, dar m-am zmucit şi am fugit 
spre Calea Victoriei. Alice Ţuculescu era în urma mea.  

Pe Calea Victoriei, un tanc cu turela ridicată se îndrepta agale spre intersecţia 
cu Magazinul Copiilor de pe Bulevardul 6 Martie. Am depăşit tancul în fugă. Tancul a 
luat-o la stânga spre Miliţia Capitalei şi Cinematecă. Am ajuns în dreptul restaurantului 
Capşa. În stânga era strada Sărindar, pustie. Din faţă, pe Calea Victoriei, venea o coloa-
nă compactă dinspre Piaţa Palatului. Primul rând era format din bărbaţi în salopete gri, 
ciudate. În faţa lor, un tânăr, tot într-o salopetă gri, dădea tonul lozincilor: Noi suntem 
poporul, Nu suntem fascişti, Nu plecăm, Libertate, Jos Dictatorul, Românii cu noi! 
În acea clipă, dinspre Sărindar s-au auzit împuşcături. Am luat-o la fugă la dreapta, pe 
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Edgar Quinet, spre Institutul de Arhitectură şi Universitate. Se auzeau alte împuşcături 
dinspre Piaţa Palatului. Cu ochii în lacrimi, tremurând, m-am sprijinit de zidul de la Ar-
hitectură, din faţa fântânii arteziene. Ştiam că ceea ce aşteptasem atâţia ani începuse. Îi 
mulţumeam lui Dumnezeu că ceea ce sperasem cu atâta putere şi nădejde să se întâmple 
în timpul vieţii mele, acel ceva începuse.   

Colegul Dorobanţu de la Muncitorul Sanitar era lângă mine. M-a înhăţat de 
umăr. Probabil că el credea că fac parte dintr-un grup organizat? Nu ştiu precis, dar era 
clar că el mă avea „în grijă” şi că datoria lui era să vegheze să nu intru în contact cu ni-
meni. Un val de tineri împinşi de miliţieni sau securişti, sau poate doar de alte grupuri 
care se vărsau în Piaţa Universităţii, m-a izbit cu violenţă de perete. Dorobanţu m-a tras 
pe Edgar Quinet, cu o putere căreia nu m-am putut împotrivi. Pe Calea Victoriei m-am 
proptit, împotrivindu-mă, lângă un grup de miliţieni care pur şi simplu aşteptau. I-am 
întrebat ce se întâmplă. Nu mi-au răspuns. Situaţia era neclară. Era evident că se masau 
trupe în jurul Pieţii Universităţii. Dorobanţu m-a târât prin Cişmigiu, pe Bulevardul 6 
Martie, până la Operă, m-a urcat în troleibuzul 96 care mă ducea acasă şi nu a plecat pâ-
nă nu s-a convins că troleibuzul a părăsit staţia. Oare ce ştia el atunci? 

Desigur, puteam să cobor la staţia urmatoare şi să mă întorc pe jos la Universi-
tate, nu mai circula nimic, dar nu am făcut-o. Şi pentru asta mă învinuiesc de laşitate. 
Singura raţiune care a decis să nu mă intorc a fost că dacă mor – în represiune, arestată – 
copilul meu rămâne singur pe lume. Fostul meu soţ îmi spusese încă înainte de divorţ că 
dacă mi se întimplă ceva, va duce copilul la orfelinat.  

M-am rugat în tot acel timp  pentru cei care stăteau în Piaţa Universităţii lup-
tând pentru noi toţi. În jur de ora două dimineaţa a venit acasa Nelu Burda, fiul de 19 ani 
al vecinilor mei de bloc. De la Nelu am aflat despre acei bărbaţi care vorbeau cu accent 
ciudat şi care au spus că vin de la Timişoara să înceapă revoluţia în Bucureşti. Ei le-au 
dat cremă de ghete şi fâşii de pânză ca să scrie lozinci, i-au învăţat ce să strige, cum să 
se apere în încercuirea de la Piaţa Universităţii. Ei i-au ajutat să fugă printr-o staţie de 
metrou şi le-au spus cuvântul de ordine: să se întâlnească a doua zi între Universita-
te şi Sfântul Gheorghe la ora 9 dimineaţa.  Nelu Burda, care e un erou al Revoluţiei, 
un erou atât de scârbit de tot ceea ce a urmat încât nu şi-a clamat niciodată dreptul de 
erou, precum au făcut atâţia profitori, mi-a povestit în acea noapte sau dimineaţă sau 
zori în care nimeni nu dormea, despre motorizata care intrase în grupul de tineri în ge-
nunchi. Era stropit cu sângele lor, şenilele trecuseră pe lîngă el. Nelu Burda era ud, fuse-
seră asediaţi cu tunurile cu apă. Se  aruncaseră bombe lacrimogene. Mai întâi s-a tras cu 
gloanţe oarbe, apoi cu gloanţe adevărate. Mi-a povestit despre uniformele negre, care îi 
atacau cel mai crud. Mi-a mai povestit cum a fost ajutat să scape cu viaţă de un colonel 
al armatei, care conducea o patrulă de soldaţi într-una din subteranele metroului. Colo-
nelul a lăsat grupul lor să treaca spre o gură de aerisire, salvându-i de arestările care a-
veau loc în Piaţa Universităţii. 

Vineri 22 decembrie la ora 9 dimineaţa eram la Piaţa Sfântul Gheorghe, ră-
tăcită în mulţime. Sângele din Piaţa Universităţii fusese spălat cu furtunurile cu apă în 
timpul dimineţii. Totul acolo părea normal, de parcă nimic nu se întâmplase. O mare de 
oameni ocupa spaţiul dintre Universitate şi Sfântul Gheorghe. Cineva a strigat că trebuie 
să mergem la Comitetul Central pentru că acolo se adunaseră de fapt bucureştenii. Uzi-
nele intraseră în grevă, muncitorii se îndrepau spe clădirea CC-ului  S-a auzit apoi într-
un megafoan vocea lui Ceauşescu promiţând tot felul de măriri de salarii şi alte fleacuri. 
Tancuri treceau prin mulţimea care se desfăcea în faţa lor. S-a auzit apoi că vin muncito-
rii să ne ucidă. Coloane compacte mărşăluiau dinspre Berceni, se vedeau în lumina pu-
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ternică a soarelui la orizont, dar nu m-am mişcat deşi tremuram toată. Era ca o beţie în 
care nu îmi mai păsa de moarte. Noi toţi, cei de acolo, miile de oameni, eram una, gân-
deam acelaşi lucru, simţeam acelaşi lucru, eram contopiţi într-un singur suflet, ceea ce 
mi-a dat o putere nemăsurată. Îl uram cu toţii pe dictator. Ura noastră nu avea limite, şi 
ea ne eliberase de frică. Apoi o altă voce a strigat că muncitorii care purtau steaguri tri-
colore şi strigau „Jos Ceauşescu”, puteam deja auzi asta, vin să se alieze cu noi. Apoi s-a 
auzit  anunţul sinuciderii lui Milea, după care megafoanele n-au mai spus nimic. (M-am 
întrebat şi mă întreb şi acum de unde şi cum apăruseră acele megafoane montate pe stâl-
pi?) Dar ca fulgerul s-a ştiut că Ceausescu a fugit. Cei din jur strigau că trebuie să mer-
gem la Piaţa Palatului. Singură, în marea de oameni, nu am ştiut ce să fac altceva decât 
să mă întorc acasă, am parcurs cei câţiva kilometri pe jos şi parţial într-un tramvai pe 
care scria „Jos Analfabeta”. Foarte mulţi plecau spre clădirea CC al PCR, de unde fugise 
Ceauşescu. M-am gândit că singurul lucru important pe care îl aveam de făcut era să 
vorbesc cu prietenii mei daţi afară din presă ca şi mine. 

La ora 12:30, acasă, am deschis televizorul şi radioul. Prima imagine a fost a 
lui Mircea Dinescu şi Ion Caramitru, însoţiţi de un grup de tineri înarmati, cu drapele 
tricolore. Pe urmă, printre cei care se perindau în faţa camerei de luat vederi, l-am văzut 
pe Petre Mihai Băcanu, adus de la penitenciar direct la televiziune. Am vorbit imediat cu 
Tia. Am sunat apoi acasă la Băcanu. Ajunsese deja şi era în cada de baie. Soţia lui mi l-a 
dat la telefon. Abia vorbea, mi-a spus că nu vorbise multe luni, că era slăbit. I-am suge-
rat să ne ducem imediat la redacţia României libere. Vorbisem şi cu Tia. Dar Băcanu a 
spus că mai înainte de asta ar fi fost mai bine să ne întâlnim în acea seară la Uniunea 
Scriitorilor ca să vorbim. L-am sunat pe Paler, ca să-i transmit ce a spus Băcanu. Paler a 
spus că nu vine dacă nu vorbeşte Băcanu direct cu el. L-am sunat din nou pe Băcanu 
care l-a sunat pe Paler. Din nefericire, nu a fost posibil să ne întâlnim în acea seară. Di-
versiunea teroristă începuse. 

A doua zi, sâmbătă 23 decembrie la ora 7 dimineaţa, notam: „prima zi de 
libertate”. Era prima zi de libertate din viaţa mea. „De ieri de la orele 12:30 a început 
cea mai splendidă faptă a istoriei trăite: fuga familiei Ceauşescu, preluarea puterii de 
către popor, luptele grele ce se dau şi acum cu teroriştii securişti ai lui Ceauşescu, ce 
nu vor să dea puterea. Radioul şi Televiziunea încă mai sunt în pericol. Bucureştenii 
sunt cei mai uluitori luptători ai Europei. Ieri la 9 dimineaţa la Sfântul Gheorghe, la doi 
paşi de Universitate, amestecându-mă în coloanele care veneau, sutele de mii de munci-
tori ce întrerupseseră lucrul pentru a da ajutor, a-i înlocui pe cei ucişi în timpul nopţii 
la Intercontinental, am înţeles că şi românii au ajuns la o maturitate politică europeană. 
Dupa ce s-a anunţat sinuciderea lui Milea şi fuga Ceauşeştilor, mulţi au plecat la Palat. 
Eram singură. Când am văzut coloanele curgând spre noi, un securist a spus că vin 
muncitorii să ne omoare. M-am speriat, dar am stat in faţa Sfântului Gheorghe. Veneau 
de  fapt să se alieze. Toţi au plecat spre Palat. Nu aveam pe nimeni cu mine. Eram sin-
gură in marea de oameni. M-am dus acasă. Toată ţara strigă libertate. Şi încă se mai 
trage! Petre Mihai Băcanu e acasă, am vorbit cu el la telefon. Mi-a ordonat să merg la 
ziar, să merg acolo unde e locul meu. Şi Tia va merge. Ieri seară la Uniunea Scriitorilor 
nu s-a putut ţine şedinţa, din cauza luptelor din Piaţa Palatului. Teroriştii au dinamitat 
Palatul, au incendiat Biblioteca Centrală Universitară, au tras în poporul din piaţă, au 
distrus o parte din Muzeul Republicii. Am dormit 3 ore. Dumnezeu e cu noi. Au vrut să-l 
ucidă pe Iliescu. Ziarul Informaţia a apărut aseară cu numele de ‚Libertatea’. Scânteia 
a apărut cu numele de ‚Scânteia poporului’. Instituţiile vechi au fost desfiinţate. Comu-
niştii nu mai sunt forţa conducătoare. 
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Ora 8 seara: Apel la televiziune de a fi pe poziţii de luptă la Radio şi Televizi-
une. Frontul Salvării Naţionale este forţa conducătoare.” 

Deşi Ceauşeştii fuseseră prinşi încă de vineri 22 decembrie, nouă ni se spunea 
că sunt mai departe căutaţi şi că  teroriştii sunt forţele aflate de partea lui Ceauşescu, 
când de fapt diversiunea teroristă a avut ca scop oprirea revoluţiei anticomuniste de către 
grupul care preluase puterea, pregătit dinainte de către oamenii lui Gorbaciov. Trebuia 
ca poporul să fie înfricoşat şi ţinut în casă, departe de teatrul politic real. În noaptea de 
23 decembrie spre 24 s-a tras toata noaptea în unităţile militare de pe Antiaeriană, aflate 
la doi paşi de blocul meu. Era un război simulat, de o veridicitate halucinantă, demnă de 
scenariile KGB-iste. Rafale de mitraliere – false, după cum aveam să aflu – se auzeau de 
pe acoperişurile blocurilor din jur. Totuşi, un glonte adevărat s-a oprit într-unul din pere-
ţii sufrageriei familiei Burda, unde mă aflam întâmplător în vizită, un apartament cu ve-
derea spre unităţile militare de pe Antiaeriană. Pe Şoseaua Alexandriei patrulau tancuri 
şi gărzile revoluţionare, le vedeam de la balcon. Acestea aveau sarcina să apere intrarea 
în oraş de teroriştii care ar fi invadat cu trupe motorizate Bucureştiul. În blocul meu ca şi 
în altele s-au format gărzi pentru a ne apăra într-o eventuală invazie. Nu dormea nimeni. 
La 4 dimineaţa mai multe telefoane m-au anunţat că apa e otrăvită, zvon pe care l-am 
pus pe seama teroriştilor. Discutam la telefon cu Tia, Băcanu, încercând să formulăm o 
strategie de preluare a ziarului. 

Duminică 24 decembrie la ora 7:30 dimineaţa eram convinsă că luptele e-
roice sunt adevărate, că cei ce mureau apărau cauza libertăţii şi că nu erau sacrificaţi 
într-un joc politic murdar căruia nimeni nu i-a putut da de capăt până azi. Ceea ce este 
normal, câtă vreme pe unul din scaunele puterii se va mai afla unul din cei doi mari 
implicaţi: Ion Iliescu şi Petre Roman. În acea dimineaţă deci notam: „Tot se mai trage. 
Este ajunul Crăciunului. La televiziune ieri s-a vorbit de Crăciun, iar alaltăieri a vorbit 
Patriarhul. Clanul Ceauşescu a fost prins. Dictatura a căzut. Suntem liberi. Acum tre-
buie să ştim să ne construim libertatea. Azi la ora 10 dim. P. M. Băcanu va fi la ziar. 
Am fost convocată şi eu, ca şi toţi cei daţi afară de dictatură. Tot se trage. Pe 1 Mai şi 
la Băneasa încă se dau lupte. Trebuie să scriu. Am atât de multe de spus, că îmi simt 
mintea blocată.” 

Prima noastră vizită la România liberă nu a fost cea mai fericită. Se dădeau 
lupte la Televiziune, aşa se transmitea pe postul naţional, şoselele erau controlate de 
gărzi patriotice, a fost greu să ajung de pe Şoseaua Alexandriei la Casa Scânteii. Scriito-
rul Dorel Dorian m-a luat cu maşina lui, care fusese în câteva locuri găurită de gloanţe. 
La ziar s-a întâmplat ceva ce n-am înţeles nici până azi. Băcanu, pe care noi toţi l-am re-
cunoscut ca leader, a vorbit ceva cu Petre Ignat (redactor şef adjunct şi fost membru în 
CC al PCR), care a venit la noi în holul de marmură de la etajul patru şi ne-a spus că, din 
păcate, nu sunt posturi pentru noi la ziar, dar că se va încerca ceva în acest sens. Într-un 
fel, am fost alungaţi de la ziar. Băcanu a decis să plecăm şi să revenim a doua zi, fiecare 
cu un articol. Florica Ichim venise şi ea, deşi nu-mi amintesc prea bine de ce, dar ea a 
jucat un rol şi în bine şi în rău în tot ce avea să urmeze. Cert este că a doua zi, luni 25 
decembrie, când m-am dus la ziar cu ajutorul unei basculante care s-a încumetat să se 
aventureze pe linia de centură şi Bulevardul 1 Mai, unde se dădeau lupte, până la Casa 
Scânteii, ziarul fusese preluat de Petre Mihai Băcanu, Mihai Creangă şi Anton Uncu. 
Împreună cu Garofiţa Iuga, am vrut să deschid biroul securistului ziarului, ca să găsesc 
dosarele noastre. Nu am reuşit să o facem atunci, dar când Garo a intrat a doua zi, mi-a 
spus că nu mai era nimic înăuntru.  

În acest punct începe ceva care a dus la eşecul nostru, al grupului nostru şi 
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chiar al grupului mai mare al celor ce voiau o Românie democrată, la acel ceva care a 
dus la plecarea mea din România în ianuarie 1991, şi chiar la ceea ce se petrece azi în 
ţară. Mai întîi a fost lipsa de comunicare dintre noi, nimeni nu ştia ce face celălalt; apoi 
lipsa unui plan de acţiune care ar fi trebuit să unească toate grupurile protestatare sau 
dizidente şi care în zilelele care au urmat ar fi trebuit eventual să provoace o adevărată 
insurecţie armată, cu ajutorul  ofiţerilor democraţi din structurile armatei, pentru înlătu-
rarea neocomuniştilor care preluaseră puterea. Era necesară eliminarea informatorilor şi 
securiştilor din posturile cheie (când s-a propus asta în consiliul de administratie al zia-
rului, Băcanu s-a împotrivit energic), crearea unei structuri politice clare, în care să exi-
ste conducători şi executanţi, pentru că fiecare voia să fie conducător, nimeni nu se con-
sulta cu nimeni, nimeni nu se subordona nimănui, ceea ce a provocat gesturi haotice, 
acţiuni necoordonate. Stăvilirea infiltrării masive a Securităţii, care s-a produs într-o 
asemenea măsură încât am fost practic înecaţi de acţiunile lor contravenind  intereselor 
ziarului şi democraţiei în general: infectarea periodică a ziarului cu ştiri false, dosare 
false a căror publicare a provocat daune de credibilitate ziarului, discreditarea unora din 
leaderii grupului prin intoxicarea cu minciuni publicate de presa neocomunistă etc. În 
iunie 1990, după mineriadă, acest lucru îmi era clar. În septembrie 1990 nu mai era nici 
o îndoială. În ianuarie 1991 ştiam tot ceea ce avea să se întâmple până azi. Partida de-
mocraţiei în România era pierdută pentru anii care aveau să urmeze.  

În ianuarie 1991 nu mă mai puteam baza pe nimeni. În fond, nu mai ştiam ce 
voia Băcanu, care era linia directoare a ziarului, el nu mai comunica cu noi. Fusesem 
ameninţată cu moartea chiar în redacţie de unii din redactorii fostei secţii de propagandă, 
încă redactori ai ziarului, care încercaseră să preia conducerea ziarului de două ori con-
secutiv în zilele mineriadei. În septembrie 1990, la un party la locuinţa ambasadorului 
SUA la Bucureşti, Adrian Dohotaru, membru al grupului care a preluat puterea la revo-
luţie, mort într-un misterios accident la Chişinău curând după această întâmplare, pe 
atunci într-o funcţie înaltă în Ministerul Afacerilor Externe, mi-a spus clar ca am doar 
două alternative: să tac sau să plec din ţară, pentru că nu mai era nimic de făcut. Sim-
ţeam că zilele noastre la ziarul pe care îl întemeiasem şi care devenise în 1990 la fel de 
faimos ca The New York Times (am aflat asta în Statele Unite) ne erau numărate. Ceea 
ce nu au putut face minerii în iunie 1990 s-a petrecut apoi lent, pe înfundate. Cei pe care 
trebuia să-i dăm afară în ianuarie 1990 au preluat posturile cheie, cu complicitatea câtor-
va din grupul care a preluat conducerea ziarului în decembrie 1989. Am plătit şi plătim 
această înfrângere, fiecare în felul lui. Dar din înfrângeri se învaţă întotdeauna ceva. De-
pinde cum va fi folosit azi capitalul atâtor ani de înfrângeri.   

Plină de entuziasmul acelor zile de la sfîrşitul anului 1989, notam miercuri 27 
decembrie: „Ieri, 26 decembrie, mi-a apărut primul articol în România liberă – Setea 
de adevăr... O altă problemă la revista Muncitorul Sanitar, unde redactorul şef Duţescu 
nu vrea să plece. Dar l-am obligat. Familia, cuplul dictatorial judecat de un tribunal 
militar a fost executat. S-au purtat arogant până în ultima lor clipă, nerecunoscând ni-
mic,  sfidând poporul şi revoluţia populară. Tot Bulevardul Magheru, de la Piaţa Roma-
nă la Universitate e plin cu lumânări, flori, lozinci ca: ‚Jos Comunismul’, ‚Comunismul 
e o monstruozitate. Trebuie să piară’, ‚De Crăciun ne-am primit raţia de libertate’. Mă 
plimb fără saţ pe bulevard. Tinerii cu drapele manifestează paşnic; în faţa grupurilor, 
vorbitorii îsi expun ideile. Guvernul a început să abroge din decretele ruşinoase: cele 
privind avortul, alimentaţia raţională, sistematizarea satelor, vămuirea, securitatea etc. 

Nu am dormit de joia trecută. Îmi simt cearcănele în carne. Simt durerea pă-
rinţilor, a sângelui vărsat şi violenţa rănilor. Mă învinuiesc de laşitatea de a nu fi fost 
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acolo, în stradă.” 
Joi 28 dec. ora 7:30 dimineaţa: „Se trage în direcţia unităţilor militare de pe 

Antiaeriană. Teroriştilor li s-a dat un ultimatum pînă azi la orele 17. Oamenii încearcă 
să trăiască normal. La televizor apar  cei ce fuseseră interzişi: Doina Cornea etc. Mare-
le muzeu a fost distrus. Aseară Ruxandra Garofeanu a dat pe post un reportaj zguduitor. 
Suntem stupefiaţi de opulenţa dictatorului. Scânteia se numeste ‚Adevărul’. Casa Scân-
teii – ‚Presa Liberă’. Muncitorul Sanitar – ‚Viaţa medicală’. Ieri nu am putut ieşi din 
casă, mi s-a facut rău de nesomn şi tensiune.”  

Vineri 5 ianuarie 1990: „Am crezut că revenirea mea la redacţia revistei Ma-
gazin a ziarului România liberă va fi uşoară. Şi nu e. Băcanu vrea să mă ia la ziar dar 
nu ştiu dacă am forţa de a trece prin serviciile de noapte. Eu am de scris. E nebunie, li-
chelism, iar platforma mea politică îi sperie şi asmute împotriva mea pe cei care cred că 
aş vrea putere. Scena oribilă de ieri din biroul lui Alex. Ştefănescu (redactorul şef al re-
vistei Magazin, favoritul fostei redactor şef Maria Costache, prietena Elenei Ceauşescu; 
dacă nu avea loc Revoluţia, Sandu ar fi devenit curând membru în CC al PCR!) cu  Ge-
ta Dimisianu. Îi spusesem lui Alex ceva confidential despre Geta, iar el i-a relatat, ba a 
mai şi înflorit. În mod evident, el încearcă să-mi bruieze relaţia cu Paler. Uită că Paler 
l-a angajat datorită recomandării mele? Tot binele pe care i l-am făcut se întoarce îm-
potriva mea.  

Încerc să duc Civilizaţia Romanului vol.II la Cartea Românească.” 
Joi 11 ianuarie: „Am dus C.R. II la Cartea Românească dupa ce luni am vor-

bit cu Liviu Călin în sensul unui transfer de loc de la Albatros. Magdalena Popescu 
Bedrosian a luat cartea şi o va reciti. Mi-a spus să am răbdare câteva săptămâni. Ieri 
am înregistrat la Radio un text şi câteva poezii din volumul ţinut nepublicat zece ani de 
Râpeanu la Editura Eminescu. 

În orice caz, e libertate. 
Fostele lichele se sfâşie între ele. Să le lăsăm. Nemernicii sunt arătaţi cu dege-

tul. Trăiesc cea mai formidabilă experienţă politică şi socială a epocii mele. Foştii nu 
vor să plece de la putere, dar sunt daţi jos treptat. [...] Oamenii cer dreptate şi ei şi-o 
fac. Revoluţia e totală, primenitoare. Mă încred în instinctul poporului. Am scăpat de 
comunism. 

Ieri am aflat de la Paul Dugneanu că Alex. Ştefănescu era omul care îi făcea 
satrapului Dulea referatele de respingere a cărţilor incomode, peste capul Consiliului 
Culturii. Mulţi terorişti se predau din cauza gerului, alţii sunt prinşi la graniţă sau în 
Iugoslavia. Muncesc de la 6 dimineaţa la 9 seara.” 

 
Orbirea „Iliescu” ne-a costat mult, ca şi încrederea în instinctul poporului ro-

mân. Politica nu se face cu „instincte“, ci cu structuri politice organizate, conduse de oa-
meni de caracter, cu viziune politică, în spiritul legii democratice şi care cunosc legea. 
Această structură politică managerială lipseşte în fond şi azi forţelor democratice ale Ro-
mâniei, ca şi nucleele de putere bazate pe interese comune şi solidaritate de ideal. În spa-
tele unor declaraţii şi decrete de suprafaţă, in ianuarie 1990 se refăcea fosta structură 
administrativ-represivă a Securităţii.  

Securiştii, informatorii, delatorii erau în acele zile speriaţi. Cei care ne avuse-
seră în supraveghere ne cereau îndurarea pe care noi proşti le-am oferit-o, infectaţi de 
sloganul securistic „fără violenţă”. Ştie şi un elev de liceu că o revoluţie adevărată nu se 
poate realiza fără violenţă. O clasă politică nu lasă niciodată puterea din mână fără văr-
sare de sânge, o vărsare de sânge în care reprezentanţii fostei clase sunt înlăturaţi total, 
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am învăţat asta cu toţii la lecţiile de istorie. Noi însă uitaserăm chiar ce ne învăţaseră 
cursurile obligatorii de marxism, orbiţi de ura faţă de marxism. În ianuarie 1990 am 
pierdut momentul psihologic preţios, în care trebuia tăiat capul  aparatului monstruos 
care conduce şi azi din umbră România, aruncând-o în mod dirijat în haos, servindu-se 
de aleşii democraţi ai poporului, mizând pe revenirea oficială la putere a stângii. În mar-
tie 1990 înţelesesem deplin că noua putere cryptocomunistă avea nevoie de „exemple 
pozitive de democraţie” pentru a arunca praf în ochii întregii lumi, care aştepta schimba-
rea. În ce priveşte acţiunea, unul dintre cei pe care i-am dorit a fi leaderii nostri, Octa-
vian Paler, poreclit de noi în anii 1987-1988 „dizidentul din vilă” (fostul membru în CC 
al PCR şi redactor şef al României libere, care locuia într-o vilă superbă în Cotroceni, a 
fost foarte supărat că partidul l-a transferat de la ziar ca director al Teatrului Nottara, a 
decis să se pensioneze şi pentru asta s-a autodenumit dizident!) mi-a spus plin de cinism 
că pe el nu acţiunea politică propriu-zisă îl interesează, cât spectacolul istoriei la care es-
te martor şi îi oferă materie interesantă pentru eseuri.  

Scriitorii vorbeau poporului pe posturile de televiziune într-un limbaj pe care 
acesta nu îl înţelegea. Mesele rotunde ale Grupului de Dialog Social aveau o audienţă 
extrem de limitată, ca şi şedinţele fără sfârşit în care singurele acţiuni politice erau pro-
testele scrise (pe care cei de la putere cred că nici nu le citeau), îndemnul la marşuri de 
protest lipsite complet de eficienţă politică, abţinerea de la vot sau demisia din structuri-
le puterii. 

 
13 ianuarie, simbata, ora 7 dimineaţa: „Ieri a fost zi de doliu naţional. Tot 

Bucureştiul a urlat Jos comunismul! O uriaşă manifestaţie din Piaţa Victoriei a cerut 
să piară comunismul şi comuniştii din funcţii. Lumea vrea adevărul. Dar au apărut şi 
extremiştii. Mazilu, coalizat cu ei, a vrut să-l compromită pe Iliescu. Pe tanc, în noapte, 
în mijlocul mulţimii care urla, Iliescu şi-a făcut autobiografia şi a dat garanţii că alege-
rile vor fi libere, cu observatori ONU, fără ruşi, că toate partidele vor avea şanse egale, 
a acceptat în FSN delegaţi ai tuturor partidelor. A spus că din haos se naşte dictatura. 
Şi a plecat demn. Mazilu, în schimb, a fugit când a fost întrebat dacă e adevărat că a 
fost ofiţer de securitate. 

Se lucrează la Constituţie. Am scris despre biserica de la Ipoteşti pentru supli-
mentul de mâine al R.L.” 

18 ianuarie, joi ora 7 dimineaţa: „De azi sunt publicist-comentator în secţia 
culturală a României libere. Mi-e teamă, mă simt dezorientată, n-am lucrat niciodată la 
un cotidian. Şi nu sunt oare la patruzeci şi doi de ani prea bătrână pentru un cotidian? 

Oraşul e plin de manifeste cu ameninţări.” 
Luni 29 ianuarie, 7 dimineaţa: „În 23 ianuarie seara, Iliescu a anunţat că 

FSN va participa la alegeri. S-a văzut, din fericire, modul în care s-a desfăşurat acel 
consiliu! Cei ce au vorbit împotrivă au fost cenzuraţi de TV. Deoarece la cârma ţării stă 
iar un partid unic, ţara a început să se agite. S-au mai dat unele decrete cu protecţia po-
liţiştilor şi locurile unde se pot desfăşura demonstraţiile. A început nebunia. Ieri au ma-
nifestat sute de mii de oameni, cerând demisia lui Iliescu. Pe de altă parte, aşa cum s-a 
purtat el nesincer, s-au purtat şi partidele istorice. Deşi sâmbătă seara purtaseră nego-
cieri 3+1, ieri au venit în fruntea demonstranţilor să ceară urgenta departajare a FSN – 
a puterii de partid şi puterii de stat. 

Iliescu tergiversează. Derută accentuată de zvonuri murdare: că FSN a con-
vocat în Banu Manta, ieri, oameni de la Griviţa, pe bază de convocator; că PNŢ a plătit 
strigători şi bătăuşi. Evident, foştii securişti şi activişti + terorişti alimentează anarhia. 
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Televiziunea, acuzată că minte, a fost asaltată de zeci de mii de oameni. Mulţi 
au ajuns în studiouri; cei mai cinstiţi şi-au exprimat neliniştea cu privire la viitorul de-
mocraţiei în România.” 

Miercuri 31 ianuarie  dimineaţa, ora 7: „Reporterii ziarelor şi TV au devoa-
lat totul: FSN a manipulat în ziua de duminică bătăuşi, camioane cu securişti civili, ma-
se de oameni din provincie care fuseseră aduse în Piaţa Victoriei pentru a împiedica o 
lovitură de stat – unii s-au dezmeticit. Este absolut uluitor să vezi cum acest Front se 
degradează. Iliescu vrea să reintroducă lupta de clasă? Dictatura?  

Aurel Dragoş Munteanu a anunţat pe post că nu mai face parte din consiliu 
(FSN) şi că deci se respectă principiul televiziunii libere. Aseară au fost date pe post 
zeci de declaraţii, care au arătat ce cred oamenii despre Front, ce vor studenţii şi parti-
dele, cum au fost aduşi securiştii, bătăuşi duminică, pentru a antagoniza spiritele. Au 
făcut praf sediile PNL şi PNŢ grupurile de ţigani, muncitori debusolaţi, întărâtaţi şi di-
rijaţi de foştii activişti şi securişti.” 

Sâmbătă 3 februarie: „[...]La redacţie e mare agitaţie. Miercuri la prânz, un 
grup de ‚demonstranţi’ aduşi din provincie şi cazaţi gratis la Hotel Turist au vrut să 
intre în redacţie să ne bată. I-a reţinut şeful gărzilor care protejează clădirea presei. 
Văzând că acţiunea lor eşuează, cei ce dirijează porcăriile de acest gen au incitat tipo-
grafii să nu ne tipărească ziarul. Au fost şi ei dezumflaţi. Acuzaţia e că nu iubim FSN...  

Securiştii sunt foarte activi. 
Vechii activişti, turbaţi, ne învinuiesc a fi de ,dreapta’.” 
Marţi 20 februarie: „Securiştii, disperaţi că pierd teren, au organizat dumini-

că, 18 februarie, o diversune murdară – un grup de huligani a devastat clădirea guver-
nului, profitând de o demonstraţie paşnică. Fireşte că prostimea, în proporţie covârşi-
toare, a presupus că e afacera partidelor istorice. Aşa că minerii din Valea Jiului au 
venit iar (veniseră şi în ianuarie), isterizaţi, în Bucureşti. Proşti, derbedei, care au jignit 
pe liderii politici ai opoziţiei. Neajutoraţi psihic - cer un ‚tătic’ adorat în persoana lui 
Iliescu. Îngrozitor. 

Dictatura să ne împingă iar spre dictatură? 
Ziarul nostru a fost atacat trei zile la rând de Iliescu însuşi în toate cuvântări-

le sale. În fond, securiştii şi comuniştii vor să distrugă opoziţia. Demonstraţia de sâm-
bătă era împotriva securităţii. 

Articolul meu de la Braşov a avut succes. 
[...] 12 ian  - 28 ian - 18 feb: date la care demonstraţiile paşnice au degenerat 

în violenţă din cauza unor forţe necunoscute. Ieri Iliescu a vorbit, din păcate, ca Ceau-
şescu în 20 decembrie – huligani, occidentali, legionari etc. Aurel Dragoş Munteanu nu 
mai este la televiziune, a fost înlocuit de Răzvan Theodorescu.” 

Vineri 2 martie 1990: „Totul e mişcător, instabil. Ne restructurăm opiniile 
politice de dimineaţa până seara. Balans îngrijorător favorizat de guvern, Iliescu, parti-
de. [...] 

Iliescu, pe de altă parte, ‚în vizită de lucru’ la rafinăriile 1 Mai Ploieşti, a fost 
primit cu pâine şi sare, iar garda lui a smuls filmele foto din aparatele amatorilor (ca să 
nu se vadă ca au fost şi proteste!). Ceauşescu redivivus? 

Încerc să mă retrag uşor. Eu sunt scriitor şi nu politician. Am scris şi publicat 
mult în ziar. Cu serialul Paşi spre Democraţie încerc să-i ajut pe necăjiţii terorizaţi de 
pcr-iştii din provincie. Scriu la roman (Platonia). Am ajuns la pagina 102. Sunt foarte 
obosită. Dar e primavară. Am primit zambile albe, roz, galbene, frezii multe, mărţişoa-
re. Ne aduc cititorii flori în permanenţă. Maximilian (fiul meu) mi-a cumpărat ieri flori 
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şi un mărţisor.[...]” 
Joi 8 martie 1990: „Nimeni nu ştie unde sunt teroriştii. Armata, implicată 

grav, dă din colţ în colţ. Securitatea e o mireasă pudică. Se pare că un secret greu as-
cunde ce s-a petrecut în zilele Revoluţiei. Pe Dorobanţi, într-o curte, (in ancheta pe care 
am început-o) am văzut ieri hainele revoluţionarilor înarmaţi, lăsate acolo dupa ce pră-
daseră o vilă. Zdrenţe de ţigani şi vagabonzi care primiseră arme. De ce? Pentru a crea 
o diversiune? Scenariul din Bucureşti şi Braşov e comun. Cineva l-a orchestrat. Şi unde 
sunt teroriştii cu lunete prinşi, conform declaraţiilor lui Chiţac, Ministrul de Interne? 

Se trage în cei ce au o poziţie anticomunistă. Primesc telefoane murdare, ame-
ninţări cu bătaia, moartea etc. Sinuciderea procurorului care l-a judecat pe Ceauşescu 
vine după alte două sinucideri. Ce trebuie ascuns? Securitatea apără noua nomenclatu-
ră? 

Scriu mult. Lupt pentru adevăr în timp ce profitorii luptă pentru putere. Îi ajut 
pe cei necăjiţi, disperaţi, pe cei terorizaţi de directori, pe cei încă manipulaţi. Structuri-
le ceauşisto-comuniste opun rezistenţă. Va mai fi o revoluţie? 
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