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Lăncerul — Icoană din visata ardelenească de la 18481 

 
Eu îl ştiu de mult pe Mandi Lăncerul, de când eram un prisnel de copil şi purtam cămăşuţă lungă. 

Veniră uneori, vara, la noi, la moşu, că erau cunoscuţi vechi şi prietini. Un om înalt, de ajungea cu capul în 
grindă la casa noastră, lat în spate şi greu la pas, că tremura faţa casei când păşea. Avea mustaţe groase, 
cărunte, şi nişte răzoare de sprâncene, că abia se cunoşteau două ţinte de jăratec sub dunga frunţii. Părul 
îi cădea în plete pe umeri, şi pe lângă tâmple îi coborau două chici, împletite ca la fete. Purta cu sine 
veşnic o măciucă lucie-lucie şi afumată, cu ferecătură cumplită în capătul deasupra. Răsărea după-
amiezile în portiţa noastră de la drum, şi Intra Cetită în seara de 9 Martiu n. l i ţlzătoarea cu cântării şi 
cetiri, dată de blăjeni în onoare a Regimentului 2 Roşiori, tropăind greu din călţiuni, în casă. Dădea bineţe 
răstit, parcă cu o undă de mânie tainică în ochi, şi se aşeza lângă moşul meu, după masă. ÎI vedeam om 
închis şi aspru. Şi noi, copiii, ne opream sfioşi în prag, tremurând când îşi întorcea faţa cătră noi Mandi 
Lăncerul. Că aşa-i ziceau oamenii. Şi aşa îl ştiau toate satele de la Murăş la deal, şi pe Arieş în sus, până la 
Turda: Mandi Lăncerul...  

Moşu-meu, om vorbăreţ şi cald la grai de altfel, când intra Mandi pe uşă parcă i-se îndesă barba 
căruntă de popă bătrân, şi ochii îi căpătau luciri scăpărătoare, de foc. Tăceau vreme îndelungată alături. 
Sprâncenele doar de le tremurau, umbrind luminile ascuţite dedesubt. Apoi, uneori, schimbau câteva 
vorbe aspre, scurte.  
— Ai mai venit încoace, frate Mandi?  
— Venit, popo.  
— Da' cum o mai duci?  
— Hm, eu o duc, popo. Da' rău o ducem noi, ţara, Ardealul. Rău...  
— Ardeal nenorocit! Şi se încruntau iarăşi cei doi bătrâni, mărturii din alte vremi. Altă dată, când umbrele 
serii îi cuprindea aşa la masă, alături, şi sunetul clopotului de vecernie venea domol din marginea satului, 
ca o undă de chemare veche, din bătrâni, tresărea Mandi moşneagul, şi se trăgea mai aproape de 
tovarăşul său, iar ochii îi luceau în o lumină dulce, duioasă. 
 — Mă frate Ioane, te mai gândeşti tu acuma la Bărnuţ, când spunea, colo la Blaj, la adunare, ca un 
arhanghel, cu fruntea lată, cu ochii peste mulţime: „Oameni buni, scumpii mei fraţi, de acuma suntem 
slobozi... De acuma noi suntem stăpâni peste viaţa noastră. Trăiască sfânta libertate...!".  
— N'auzi, frate Ioane, parcă mă furnică şi am vorbele lui: „Trăiască sfânta libertate! Domn şi iobag: tot 
una. Un cap, o viaţă... " Ce vorbe sfinte, măi frate Ioane! Barba moşului tresărea şi ea atunci, şi mâinile lui 
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uscate căutau braţele lungi a lui Mandi. Şi haina neagră-verzie a preoţiei se alătură, într-o îmbrăţişare 
caldă, de cojocul aspru al celuilalt bătrân.  
— Ehei, Mandi, ce mai vremi atunci!  
Apoi iarăşi, după un răstimp, se ridică pieptul lui Mandi în lumina sfioasă de la fereastra din fund, şi peste 
frunte i-se întindeau două vine groase, două sfori de oţel, sub firele de păr cărunte. — Da' când am dat 
mai întâi, Ioane, cu lancea mea de şase palme în tăiş, ştii colo la podu' Aţintişului, cu popa Vlăduţ. De s-au 
înroşit apele Murăşului. Şi urlau văile de darabanele noastre de lemn. Şi răcneau tribunii călări, cu săbiile 
în vânt: „Pentru sfânta libertate!" - — Atunci, popo Ioane, am trăit noi!...  

Chipurile moşnegilor se întunecau atunci deodată, se făceau una cu întunerecul sării. Mandi se 
ridica repede de după masă, îşi îndoia mijlocul uriaş, la uşă, sub pragul deasupra, şi călţunii lui grei sunau 
aspru pe uliţă la vale, până departe. Șterse, mai mult de petrecanie şi de priveală fără coloare, iar nu de 
simţire şi de înălţare românească. Noi însă cât de mult ne bucuram şi de acelea, fiindcă erau româneşti şi 
erau spuse în limbă părinţilor noştri!  

Acum e Românie pe aceste a plaiuri străbune, şi s-au rupt şi cătuşile de robie ale sufletului. Putem 
să ne avem teatrul nostru slobod şi croit după simţirile noastre. Începutul teatrului slobod vreau să-l facă 
artiştii cei mari de la Bucureşti, aducându-ne piese naţionale, în cari vom vedea pe Ştefan cel Mare, pe 
Vodă Răzvan, pe Tudor Vladimirescu și pe toţi cei mari şi aleşi ai Neamului nostru, stându-ne înainte în 
hainele vremii lor şi vorbindu-ne grai la grai, ca şi când am trăi şi noi în timpurile lor de mărire 
românească. Artiştii vor începe reprezentaţiile la Braşov, apoi vor trece la Făgăraş, Sibiu, şi pe la 
începutul lunii Mai vor fi la Blaj, unde vor da trei reprezentaţii.  

În vederea acestor mari sărbători s-au alcătuit în Blaj mai multe comitete, care să pregătească 
lucrurile pentru primire şi pentru aranjarea cuvenită. De la Blaj artiştii vor trece mai departe la Alba-
Iulia, Orăştie, Cluj şi aiurea. Vestim de pe acuma acestea măreţe serbări ale sufletului românesc 
descătuşat, cu îndemnul ca sătenii noştri încă să ştie de ele şi să alerge la vremea sa, în oraşele mai 
apropiate de dânşii, să le vadă. 
 

 
 


