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George Roca – Cavaler de Clio 

Col. r. Dr. Constantin Moșincat 

CV-ul impresionant al prietenului nostru George Roca îl poate consulta 
oricine la adresa următoare: https://confluente.org/George_Roca.html, fapt 
pentru care încercăm să-l surprindem în momentul său liber, dar cu cărți sub 
braț, în momente de relaxare prin Oradea natală. 

Pe George Roca l-am cunoscut la „salonul internațional de carte”, de la 
Oradea, organizat acum uns fert de secol la Cercul Militar de către șeful de 
atunci a instituției, col. Dr. Ioan Țepelea, poet, eseist, istoric. Și atunci tot cu 
cărți sub braț. Probabil că și lucrarea ce i-am dăruit atunci, Din poarta sărutului 
cu dragoste de țară, s-o fi trecut George peste ocean, pentru că asemenea 
creației sale: dorul, dragostea și gândul îl leagănă, mângâie, îl astâmpără doar 

de moment. Toate, poate că-l pun în mișcare și numai ce te vestește George: Ce faci prietene, ne putem vedea pe 
Corso. Firește că Oradea i s-a încrustat în inimă. Și cum nu refuza nicio invitație, așa și întâlnirea, de acum 10 ani, 
din sala mare a Primăriei Oradea „general Traian Moșoiu”, unde organizasem o sesiune științifică, și când ni s-a 
alăturat, iscălind adeziunea la Asociația Națională a Cavalerilor de Clio.  

La a 75-a aniversarea îl surprindem pe George în câteva ipostaze foto –cât o mie de cuvinte 

 
 

 
George Roca - 12 octombrie 2008, Oradea – 

semnează declarația de adeziune la 
Asociația Națională a Cavalerilor de Clio 

https://confluente.org/George_Roca.html
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Onor ostașului român - 12 octombrie 2008 - Oradea 

După ceva vreme vine iarăși acasă George Roca și ne provoacă cu două 
volume „De vorbă cu stelele”, pe care le-am lansat la gazda primitoare Cercul 
Militar Oradea. A fost o seară de poveste, cum sunt toate întâlnirile cu el. Fie că vine 
el cu o carte, fie că prezintă el o carte, prietenia cu el se leagă prin cuvintele ce 
rămân nemuritoare în carte. Și pentru că niciodată nu se dezminte, în sala 
Cenaclului „Barbu Ștefănescu Delavrancea”, George Roca venind acasă mă onorează 
cu prezentarea cărții „Strigătul de durere al românilor ardeleni sub administrația 
Horthystă”, iar George uimește asistența cu recitarea poeziei sale splendide 
„Ardeal”:  

M-am născut acol’ departe  
Într-o urbe din Ardeal 
Şi-am să mor printre străini 
Pe-al Pacificului mal. 

Dorul mă macină-ncet 
Şi-mi aduc cu drag aminte 
De strada copilăriei 
Şi de-o vorbă de părinte. 

Am lăsat acolo totul 
Cu durere şi regret 
Şi-acum simt că amintirea 
Se şterge încet-încet! 

 

 
Mihai Drecin, George Roca, 

Balaci Pascu, Constantin 
Moșincat, Mihai Cornelius 

Lungu 
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Inima îmi plânge tare 
După sfânta Românie 
Nu mai cânt ca altădată 
Nu mai recit poezie. 

Aş vrea să mă-torc acasă 
Să găsesc ce am pierdut, 
Dulcea mea copilărie 
Şi... s-o iau de la-nceput. 
Ştiu că asta nu se poate 
Mă învinge depărtarea 
Şi puterile mă lasă 
Căci se stinge lumânarea. 

Dacă o fi să mor aici 
Pe-al Pacificului mal 
Sufletul meu să se-ntoarcă  
Tot acolo în Ardeal...1  

 

VREMEA CENTENARELOR! 

Ce plăcut este să îţi aduci aminte de evenimente pe care românii le poartă deseori în 
suflet cu onoare şi mândrie. De curând s-a încheiat sărbătorea Centenarului Marii Uniri, 
urmată sarbatoarirea Centenarul Uniuniunii Ziariştilor Profesionişti, eveniment 
intitulat „Ziaristul român – promotor al Marii Uniri”, care a avut loc la Sala Radio din 
Bucureşti, în data de 26 septembrie în prezenţa a 800 de delegaţi (în parteneriat cu 
Radio România și susținut de Guvernul României). 

Iată că nici urbea noastră nu este lipsită de asemenea evenimente speciale. Pe 20 aprilie 
2019 s-au împlinit 100 de ani de administrație românească la Oradea. De curând, vineri 
18 septembrie, a fost sărbătorita Școala Gimnazială „Oltea Doamna” care a împlinit anul 
acesta100 de ani de existență. Pe data de 5 octombrie 2019 s-au împlinit 100 de ani de la 

inaugurarea primului an școlar al Colegiul Național “Emanuil Gojdu” din Oradea. Cu ocazia centenarului, celebra 
instituţie orădeana de învăţământ împreună cu Primăria Oradea a organizat o serie de evenimente, inclusiv 
dezvelirea unei statui a marelui mecena.  

În continuare atenţia noastră este atrasă de un eveniment care m-a bucurat din suflet, mai ales că instituţia 
respectivă este de mai bine de o jumătate de veac vecina bună cu casa părinţilor mei. Mă refer la “Cercul Militar” de 
pe strada Mihai Eminescu nr.5, care de asemenea îmbraca haine noi de centenar… mai ales datorită faptului că 
talentalul scriitor militar, dl. Col (r) Dr. Constantin Mosincat, îi dedica cu această ocazie o carte omagială de peste 
200 de pagini. Lansarea va avea loc în incinta acestui edificiu de cultură, joi, 17 octombrie 2019, orele 17:00. Să ne 
vedem cu bine la lansarea volumului-monografie „CERCUL MILITAR ORADEA CENTENAR 1919 – 11 OCTOMBRIE – 
2019”. George ROCA, 16 octombrie 2019 

 

                                                           
1 George ROCA, 14 iulie 2018, poezie recitată, pe 14 octombrie 2018, cu prilejul lansării cărții: 1940 - strigătul de durere al românilor ardeleni (foto). Aici 
reprodusă în semn de omagiu adus sărbătoritului din partea Cavalerului de Clio, de peste ocean. 
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La ceas aniversare dragă George Roca primește,  

din partea Cavalerilor de Clio, cele mai calde urări de bine, sănătate, La mulți ani!, iar în semn de prețuire 
Bastonul Cavalerului 

 

 
 
 
 
 


