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Stăpân al cuvântului autentic

 Scrisul este o mărturisire şi un privilegiu. Sunt oameni 
dotaţi de la natură cu darul povestirii. E un lucru minunat să 
avem între noi povestitori talentaţi, capabili să redea cu fi delitate 
fapte şi vorbe alese din perioade stinse de focul schimbării.
 Unul dintre oamenii cu dar şi har întru poveste neaoşă 
este şi Victor Tecar. Nu sunt eu cel care l-a descoperit, dar sunt şi 
eu unul dintre cei care s-au hrănit cu roadele bunei sale memorii.
 Era o vreme bună de lucrat în Via Domnului. Trăiam 
împreună cu Vasile Radu Ghenceanu multe clipe zilnice la o 
poveste lângă un mic pahar cu licoare aleasă pe sprânceană şi 
depănam amintiri despre contemporani. Răducu avea simţul 
acesta pe care puţini îl au, de a cântări oamenii după rostire, sau 
după câteva rânduri exprimate lapidar. Pusese ochii pe fi lele unui 
manuscris al lui Victor Tecar şi le devora cu stilul exact al criticu-
lui literar de profesie.
  Aşa a început relaţia mea cu creaţia lui Victor Tecar. Prin 
revelarea viziunilor epice ale lui V. R. Ghenceanu. Dar şi printr-o 
întâmplare nefericită. Iată despre ce este vorba.
 În fapt, Victor Tecar îmi trimisese spre lectură prin inter-
mediul soţiei mele, Silvia, care îmi era şi secretară, manuscri-
sul primului său roman. Iar eu, prins în mrejele pragmatice ale 
investiţiei Bibliotecii Judeţene nu avusesem timp nici să deschid 
dosarul. Victor venea din când în când şi chestiona cuminte pe 
onor soţia directorului. Iar acasă, când îmi era lumea mai dragă 
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Mândru lucru-i să fi i om!

 Pe când visam, monarhist cum mă afl u cu inima-n toată 
regula, să-mi cumpăr un titlu nobiliar de la un republican cu 
gând declarat să sfi dez republica noastră tânără, cu orgoliul în 
glandă şi cu spinul de păducel uscat, intrat în picior, prin talpa de 
cauciuc a ţâpeicii, găsesc un domeniu împădurit de vreo patru-
zeci de hectare pe un deal din Chelinţa. Cum eu iau hotărârile 
fulgerător, zic da şi mă arunc berbeceşte în băncile republicii 
pentru credit. Ţi-ai afl at. Dumnealor îşi împrumutau banii 
guvernului român, cum că dumnealui ar fi  bun platnic. Nu-i, 
nu-i, zic eu cu evlavie, după cum mi-e portul, fapt de care, cred, 
nimeni nu se mai îndoieşte. Trec pe varianta de rezervă. Mă voi 
împrumuta de la prieteni, că tot am prea mulţi, dându-le posi-
bilitatea să se auto-excludă din inima mea, după dictonul „Dacă 
vrei să ai prieteni, nu-i verifi ca!” Am făcut un ghişeft. Dintre toţi 
solicitaţii, mi-a rămas unul la care nici măcar nu am apelat – Vic-
tor Tecar. Ascultându-mi zbaterea, parcă jenat, îmi spune într-o 
zi, Vasile, am o grămăjoară de euroi, nu-s mulţi şi i-am tot în-
conjurat; vreau să mai public o carte. Dacă îţi sunt folositori, ţi-i 
împrumut. Gestul lui Victor Tecar m-a zdrobit. Deputaţi, sena-
tori, guşaţi de tot felul, pe care, în treacăt fi e spus, i-am ajutat, 
nu aveau. Când îi auzeam în ce lipsuri se zbat, începea să-mi fi e 
milă de ei. Singurul de care nu-mi era milă era Victor Tecar. El, în 
demnitatea lui fără margini, nu avea nevoie de mila mea. Ăilalţi 
aveau. Mulţumesc, Victor Tecar. Vorba unui cunoscut de-al nos-
tru: „Mândru lucru-i să fi i om!”

Vasile Morar, Chelinţa
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 Puţini sunt oamenii care spun mai mult în vis decât în 
carte. 
 Şi visul joacă jocuri periculoase cu mintea şi inima lor luân-
du-se la trântă cu realitatea, pe care o pedepseşte prin iertare.
 Victor Tecar este tălmăcitorul de vise pe Dealul Corbului 
iar corbul nu are nimic împotrivă!
 După „Visul ca pedeapsă” (2003) şi „Visul ca iertare” 
(2008) aşteptăm „Visul ca ispită” într-o vreme din ce în ce mai 
dispusă visării.

Ioana Ileana Şteţco

Victor Tecar sau ţăranul român în drumul spre nemurire

 L-am cunoscut parcă ieri, pe cel care, cu vocea domoală 
precum a Lăpuşului care se linişteşte în drumul său prin câmpie, 
avea să-mi devină un drag interlocutor în zilele când treburile lui 
de gospodar neostenit, sau un nou proiect literar, ce îl macină pre-
cum piatra morii din Coaş grânele, îi dau doar o mică permisie să 
vină în gura târgului la a noastră Academie, o altă „poiană a lui 
Iocan” şi unde se aşează în fruntea mesei despicând fi rul în apă, 
până când zdrăngănitul cheilor ne alungă temporar spre locurile 
de înnoptare, pentru ca, la următoarea întâlnire să o luăm de la 
capăt. 
 Dintre primele impresii pe care le-am păstrat despre Victor 
Tecar este cea care  m-a onorat cu o elegantă dedicaţie pe una din 
cărţile sale, Visul ca iertare, iar unele m-au şocat. 
 Un om blând, cu o voce molcomă, de un calm uneori ener-
vant, este posesorul unor energii şi talente nebănuite şi a unei cul-
turi pe măsură. Căci, deşi nu pare, Victor Tecar este un multicul-
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VICTOR TECAR

Contur biografi c

 Fără consimţământul meu personal, mama m-a născut la 22 august 1941 
în satul Sălniţa (azi Dealu Corbului), comuna Vima Mică, judeţul Maramureş. 
Mai târziu am afl at că sunt fi ul lui Tecar Nicolae şi al Letiţiei. Că tata se născuse 
în anul 1885, tot în Sălniţa şi era fi ul lui Petrea şi al Irinucăi, decedaţi amândoi. 
Că a mai avut un frate, pe Grigorica, mort şi el înainte să mă fi  născut eu.
 Mama se născuse în anul 1919 în comuna Câţcău, judeţul Cluj şi era 
fi ica lui Micle Aurel şi Veronica, nişte morari veniţi de pe Someş în anul 1936, 
când o viitură de apă le-a mânat moara pe care o construiseră la Valea Groşilor. 
Se stabiliseră pe râul Lăpuş la Vima Mică, unde arendaseră o moară de apă. 
Unchii mei au fost nişte oameni foarte iscusiţi. Îndată ce au reparat iazul şi au 
pornit moara la Vima Mică, au arendat încă două mori la Sălniţa şi alte două pe 
valea Bârsăului la Finteuşu Mare.
 Prin anii aceia, iazurile le dădeau morarilor multă bătaie de cap. Fiind 
construite din material lemnos, iarna şi primăvara când se rupeau gheţurile, mai 
ales când gheaţa era groasă şi pornea cu apă mică, le rupea din temelie. Refacerea 
unui iaz necesita până la o sută de metri cubi de pădure şi costa o avere.
 În privinţa morilor, unchii mei au avut câteva idei îndrăzneţe. Mai întâi 
au înlocuit umplutura iazului (pădurea tânără) cu rugi, spini şi alte tufi şuri care 
se găseau pe terenurile agricole şi proprietarii doreau să scape de ele. A doua idee 
a fost înlocuirea roţilor dinţate din instalaţia morii cu roţi pe curele, care însemna 
un echilibru mai bun al raportului de forţă şi permiteau adaptarea unor instalaţii 
auxiliare cum au fost sitele de cernut făina de grâu, dinamul electric, circularul, 
gaterul şi, mai târziu, dăracele şi maşinile de tors lână.
 Însă visul unchilor mei era să construiască o moară cu cădere de apă 
fără iaz. Cascade erau destule în Defi leul Lăpuşului, însă toate departe de sate şi 
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de la Vima Mică şi partenerii n-au vrut să-l mai prelungească. Spre seară, când 
s-a lăsat întunericul, am văzut că unchiul Vasile avea o lanternă „foc rece”, 
cum am numit-o eu, care mi-a plăcut foarte mult şi i-am cerut să mi-o dea mie. 
Unchiul mi-a spus: „Am acasă destule, vino să-ţi alegi una, două, câte vrei...”
 La vârsta mea, de şapte ani, invitaţia mi s-a părut serioasă. Ştiind că 
musafi rii pleacă în zori, m-am trezit în timpul nopţii şi m-am ascuns în fânul din 
coşul carului în căruţa cu care veniseră ei. Parcă presimţeam că fac o trăsnaie, 
însă dorinţa de-a avea şi eu o lanternă şi, de ce nu, să-i aduc şi lui Grigorie una, 
era de neînchipuit. Pe lângă alte isprăvi pe care le făcusem în ultima vreme şi 
de care, în seara aceea bunicii, mătuşile, chiar şi fratele meu şi-au adus aminte 
– fi reşte, el era cu trei ani mai mare – socoteam că o să treacă şi asta.
 Parcă o văd şi acum pe mătuşa Mărie, nevasta unchiului Vasile, o femeie 
grasă, cum înghiţea noduri, când fratele meu mă încrimina, ocolind detaliile: „O 
mâncat lapte cu şerpii dintr-un blid!...” sau alta şi mai provocatoare: „Când o 
murit mama l-o speriat pe bunicu’, care o sărit în foc şi şi-o pârjolit musteţele!...” 
Auzind de isprăvile mele, mătuşa Mărie sări în picioare şi îşi făcu cruce. Astfel, 
din amintirile mătuşilor, bunicii şi chiar ale bunicului, reieşi că în noaptea în care 
murise mama, bătrânul luase strujacul cu paiele din pat şi le duse în grădină, 
după şură să le aprindă. Bunica îl tot certa, cerându-i să se depărteze de grajduri 
şi de fânar ca să nu ia foc. Bănuind că bunicul îi cam fricos, am aşteptat să 
aprindă paiele, apoi i-am sărit în spate, făcând ca toţi dracii...
 Am tras un pui de somn şi m-am trezit speriat. Norocul meu a fost că 
mi-am adus îndată aminte de lanternă şi de călătoria pe care o aveam de făcut. 
Se nimeri o porţiune de drum denivelat, pe care căruţa scutura al dracului şi mie 
îmi amorţiseră picioarele stând ghemuit. Vrând să mă întind puţin, mi-am scos 
un picior din fân şi, fără să-mi dau seama, l-am ridicat printre picioarele mătuşii 
Mărie, care simţindu-l s-a speriat atât de tare, că s-a răsturnat cu picioarele în 
sus în coşul carului, strigând cât o ţinea gura: „Şarpele!...”
 Pe lângă faptul că m-au certat cu toţii, mătuşa Mărie n-a mai vrut să 
mă primească la casa ei. Când am ajuns la Şomcuta Mare, unde era zi de târg, m-
a dat în primire unchiului Dumitru, care nu s-a arătat deloc bucuros de prezenţa 
mea. Mătuşa Catiţa văzându-mă desculţ şi într-o cămaşă ponosită, pe care o 
purtasem şi ziua şi noaptea, mă urcă la ei în coşul carului şi mă acoperi cu o 
pătură, să nu mă vadă lumea aşa modest îmbrăcat.



  Documentar biobibliografi c aniversar                                                                        15

Victor Tecar - 70

prostule!”, m-a repezit el, „că îţi dau şi ţie...”
 Prin luna septembrie veni porunca de la bunica că împlinisem şapte ani, 
să mă trimită la şcoală. Primind vestea, mi-am făcut rost de-o traistă, unchiul 
m-a trecut râul cu barca şi m-am dus la şcoală în Remecioara. După vreo două 
săptămâni, învăţătorul Jula văzând că nu vine nimeni să mă înscrie la şcoală 
şi să-i prezinte certifi catul de naştere, m-a trimis acasă. Unchiul aştepta să 
primească certifi catul de la bunici. Eu mă obişnuisem cu şcoala şi nu mai voiam 
să stau acasă ca să păzesc vitele, mai ales că şi Sandu trebuia să meargă în clasa 
a patra la şcoală în Berchezoaia.
 Aşa că n-am spus nimănui de alungarea mea din clasă şi continuam 
să merg la şcoală ca de obicei, numai că, în Pădurea Bisericii, lăsam drumul şi 
coteam la stânga într-o poieniţă unde mi-am găsit un loc de joacă. Curând am mai 
ademenit încă vreo doi colegi şi ne-am construit o colibă. Toate au mers bine până 
într-o zi când învăţătorul Jula se plânse părinţilor celor doi copii că au multe 
absenţe şi nu vin la şcoală. Ca să descopere cauza absenţelor, a doua zi părinţii 
şi-au urmărit copii şi au dat peste noi tocmai când ne mâcam merindea. Cu toate 
că din partea mea nu era niciun reprezentant tutelar, am încasat şi eu câteva 
nuiele peste cur.
 După acest eveniment, se părea că „studiile mele” pe anul în curs se vor 
încheia. Asta şi datorită faptului că surorile mamei, care încercaseră să-i dea de 
urmă certifi catului, susţineau cu părerile altora că eu am fost născut în 1942, mai 
târziu cu un an. Asta, până ce bunica, fără să fi  urmat măcar un an de şcoală, 
socoti ceva pe degete şi le spuse: „Tu, când am născut-o eu pe Rusanda?...” „Pe 
vremea căpiţilor!...” Luna iulie, mi se pare... „Apoi i-am dat şi lui Victor ţâţă... 
Dacă-i aşa, cum nu vă daţi seama?!...” Aceste amintiri o făcură să intervină din 
nou la unchiul Dumitru ca să-i ceară să mă dea la şcoală.
 La Remecioara, fără certifi catul de naştere nici nu se putea pune 
problema, mai ales, după isprava mea cu cei doi elevi. La Remetea Chioarului şi 
la Berchezoaia şcolile erau prea departe. Ca să scape de mine, unchiul Dumitru 
m-a trimis la fratele lui, la Finteuşu Mare. Acolo, moara era aproape de şcoală. 
Cred că unchiul Vasile se cunoştea bine cu Pop Ghiţă, directorul şcolii, altfel nu 
mă putea înscrie în clasa întâi atât de târziu şi fără certifi cat. Şi el, şi mătuşa 
Mărie mă sfătuiseră, dacă mă întreabă cineva unde am învăţat înainte, să spun: 
la Remecioara.
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Unchiul Eftenie începuse construcţia unei mori lângă podul Coaşului, sperând să 
obţină o cădere de apă fără iaz. Însă canalul de aducţiune a apei era săpat într-un 
teren nisipos, care se surpa mereu, reducând debitul de apă. În cele din urmă a 
fost nevoit să construiască şi el un iaz.
 Unchiul Eftenie avea o mare dragoste pentru cărţi. Înainte să fi e morar, 
a fost ucenic la moara lui Urdea din Mănăştur. Avocatul l-a purtat la şcoală 
şi înainte să vină comuniştii la putere, absolvise o clasă de liceu. Uneori seara 
citeam împreună cărţile de poveşti pe care le aduceam din biblioteca şcolii. Astea 
pe lângă multele întâmplări auzite de la veteranii de război, care îşi prezentau 
drept mărturie picioarele de lemn, braţele cu cârlig de fi er şi câte un ochi de 
sticlă. Problema era că cele auzite din gura lor nu se potriveau deloc cu lecţiile de 
istorie din manualele şcolare. Unii invalizi luptaseră în Est, alţii în Vest. Unii 
se retrăseseră cu nemţii, alţii se înrolaseră în Divizia Tudor Vladimirescu. Unii 
îl plângeau pe rege, alţii îl scuipau. Fără nicio îndoială începuseră să-mi placă 
tot mai mult „Amintirile din Copilărie” ale lui Creangă şi poeziile lui Eminescu. 
Molipsit de cei doi scriitori, am păcătuit şi eu scriind nişte versuri. Mai târziu 
le-am aruncat în foc.
 În anul 1953, slujbaşii puterii au început mai ambiţioşi ca oricând 
lupta nedreaptă şi ucigaşă pentru colectivizarea ţării. Tăvălugul proletariatului 
agricol a ajuns şi la Coaş. Pop Eftenie a refuzat să se înscrie cu moara în colectiv. 
Autorităţile le-au mărit cotele şi impozitul. Apoi l-au făcut chiabur şi l-au băgat 
în puşcărie. Aceeaşi soartă a avut-o şi unchiul Vasile. Acum locuia la Remecioara 
unde-şi făcuse o moară nouă. Având de vândut nişte purcei, pornise cu alţi 
cetăţeni cu o căruţă să-i vândă la Ileanda, unde auziseră ei că porcii se plăteau 
mai bine. Pe Dealul Mesteacănului au fost arestaţi de miliţia economică şi trimişi 
în judecată pentru infracţiunea de speculă. A vinde un animal în alt judeţ, chiar 
şi în târguri limitrofe, pentru comunişti era o faptă penală.
 După terminarea celor şapte clase, în anul 1955, am plecat la Vima 
Mică să-mi caut certifi catul de naştere ca să mă pot înscrie undeva la o şcoală 
profesională. L-am căutat prin toate registrele, dar nu l-am găsit. Îndrumat de 
tot felul de funcţionari, am căutat şi prin arhivele raionale din Târgu Lăpuş, prin 
cele regionale din Baia Mare, n-am găsit nici urmă. Cineva mă sfătui să caut şi 
prin registrele parohiale la biserici, unde sunt trecute datele de la botez, poate 
găsesc acolo ceva. Acelaşi rezultat. Ultima părere a funcţionarilor a fost aceea 
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 Având certifi catul de naştere la mână, unchiul m-a întrebat: „Unde, la 
care şcoală vrei să te duci?...” Având puţină încredere în el, mi-am adus aminte cu 
cât respect ne vorbea mama de doctori, de toţi aceia care au operat-o de plămâni, 
dar nu i-am spus unchiului nimic. „Ce ai vrea să fi i tu?...”, îmi repetă el întrebarea. 
I-am răspuns că aş vrea să mă fac doctor. „Nu-i mare lucru, m-a încurajat el. Mai 
întâi trebuie să-ţi termini liceul. Du-te la Şomcuta Mare şi te înscrie...”
 Mi-am luat diploma de absolvire a celor şapte clase, certifi catul de 
naştere şi am plecat. Când am bătut la uşa secretariatului o doamnă mă luă în 
primire: „Ce doreşti?” „Am venit să mă înscriu la liceu”. „Adeverinţa de stare 
materială a părinţilor, unde-i?...” „N-am părinţi, sunt orfan.” „Să-mi prezinţi 
adeverinţa de stare materială a tutorelui tău. Fugi după ea!...”
 Încă nu ştiam cine îmi este tutore. I-am întrebat pe bunici. De la ei am 
afl at că tutorele meu ar fi  Micle Vasile. M-am dus la el şi l-am rugat să mă ajute 
să pot obţine actul de care aveam nevoie. Unchiul m-a trimis la Sfatul Popular 
din Remetea Chioarului ca să-mi scot adeverinţa. Acolo mi-au făcut una aproape 
identică cu cea a fetei lui, Laura, înscrisă şi ea în anul acela la liceu. Când m-am 
prezentat la secretariatul liceului, mă luă în primire un tovarăş, care îndată ce-mi 
văzu dosarul, se repezi la mine făcându-mă pui de chiabur şi exploatator, cât pe 
ce să mă ia la bătaie. „La muncă, la Canal cu tine!” îmi strigă el aruncându-mi 
dosarul în braţe. De la o doamnă care venise cu fetiţa să o înscrie la liceu am afl at 
că bursele pentru internat se acordă numai elevilor ai căror părinţi au un venit 
impozabil sub 1400 lei. Adeverinţa de stare materială a unchiului meu adeverea 
un venit de 3800 lei. Să-mi achite cineva internatul sau plata unei gazde cu 
chirie, nici nu puteam visa.
 Văzând eşecul cu înscrierea la liceu, unchiul Dumitru şi mătuşa Catiţă 
s-au arătat foarte revoltaţi, zicându-mi: „Las-o dracului de şcoală!... Eu am 
numai patru clase, îmi spuse unchiul şi am construit până acum două mori cum 
nu s-au mai văzut pe apa Lăpuşului. Şi pentru tine o să găsesc un loc!...” Mătuşa 
Catiţă, aprobă şi ea: „Ce-ţi trebuie ţie liceu?... Să te faci doctor şi toată viaţa să 
auzi numai ioi! Şi vai! Mai bine stai la noi, lucrezi la COMRAIPROD şi câştigi 
bani! Când o să te întorci din armată, unchiul tău o să-ţi ajute să-ţi faci şi tu o 
moară, că roate are destule!...”
 Bunăvoinţa lor am văzut-o doi ani mai târziu când tăierile din pădure 
au încetat. La COMRAIPROD se produsese o fraudă. Miliţia economică făcea 
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Ca să nu mă ia la armată, am depus o cerere la Comisariatul Militar din Baia 
Mare, anexând şi adeverinţa primită de la liceu, cu rugămintea de a-mi amâna 
serviciul militar până după terminarea celor patru ani de şcoală.
 În luna octombrie 1961 am fost chemat la Comisariat şi trimis în armată, 
tocmai la Securitate. Zadarnic i-am spus ofi ţerului care se ocupa de recruţi că eu 
am depus cerere pentru amânarea serviciului militar, nu m-a luat în seamă. Am 
cerut audienţă şi la Comandantul Comisariatului, acelaşi rezultat.
 Am coborât din tren la Câmpina. Când am ajuns la unitatea militară 
am afl at că am fost recrutaţi pentru compania auto, unde, după perioada de 
instrucţie de trei luni, o să facem şcoala de şoferi. Peste nouă luni am dat examenul 
de conducător auto şi am luat un permis cu toate categoriile care se acordau în 
armată, adică A, B şi C. După obţinerea permisului am fost repartizat şofer la 
Direcţia politică a trupelor MAI Bucureşti.

Compania auto care deservea trupele MAI era la Băneasa. Uneori lucram 
pe două şi chiar pe trei schimburi. Dimineaţa mă prezentam la Direcţia politică, 
îl luam pe maiorul Diaconiuc şi îl transportam cu IMS-ul la diferite unităţi 
militare, subunităţi, chiar şi puşcării, unde avea programate lecţiile politice. 
După masă, trebuia să-i aducem la Băneasa pe scriitorii şi gazetarii care lucrau 
la ziarul „Apărătorii Patriei”. Noaptea îi duceam înapoi la domiciliu. De multe 
ori pierdeam ora mesei şi veselarii uitau să ne lase porţia de mâncare. Condiţiile 
de viaţă erau foarte grele. Soldaţii din trupele de pază au început să se împuşte. 
Unul s-a aruncat de pe clădirea în care se păstra post-mortem un panou de onoare 
în cinstea eroului Belade Alexandru, care a fost ucis de partizani în munţi.

În primăvara anului 1963 m-am îmbolnăvit de plămâni şi am fost 
internat în Spitalul Militar Central din Bucureşti. În vara acelui an am fost lăsat 
la vatră, cu menţiunea de: „Inapt serviciului militar cu scoatere din evidenţă” şi 
propus pentru pensionare. În această stare de sănătate nu mă puteam angaja 
la mină, nici în alte locuri cu condiţii grele de muncă. La pensionare nici nu mă 
puteam gândi, socoteam că ar fi  o situaţie ruşinoasă la anii mei. La îndemnul 
unchiului Eftenie, am depus o cerere şi am fost încadrat ca învăţător suplinitor 
la Şcoala elementară din Coaş. În 1964 am plecat din învăţământ şi am instalat 
un atelier de dărăcit lână în casa părintească din Dealu Corbului. Intrând în 
confl ict de interese cu familiile Belingher, care aveau şi ei dăraci, unul din fraţi 
fi ind soţul mătuşii Maria, cea de-a doua soră a mamei în ordinea lor crescătoare, 
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un zeu tânăr şi slab de minte.
În timpul comuniştilor, nici nu mă puteam gândi să tipăresc o carte. 

După 1989, am încercat la redacţia „Gutinul” şi la alte redacţii din Baia Mare, 
dar costurile pentru tipărirea unei cărţi depăşeau posibilităţile mele băneşti. La o 
discuţie cu scriitorul I.M. Mihai, acesta mă sfătui să mă adresez şi directorului 
Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare, poate mă va ajuta. Într-o zi 
m-am prezentat cu cartea „Visul ca pedeapsă” la domnul Teodor Ardelean şi l-am 
rugat s-o lectureze şi dacă o să considere că este vrednică de tipărit, să decidă în 
limita posibilităţilor.

Ca niciodată în viaţa mea, la vreo patru-cinci zile, într-o duminică 
seara, domnul director m-a sunat şi mi-a spus: „Victore, ţi-am citi cartea şi mi-a 
plăcut... Vino să stăm de vorbă...” Mai trebuia de rezolvat problema coperţilor 
şi corectura.

Cartea mi-a fost tipărită în cadrul Programului „Maramureşul perpetuu”, 
Seria „Debut”. Coordonator program: Teodor Ardelean. Apariţia cărţii m-a 
determinat să-mi pun şi eu o legitimă întrebare: „Câţi români de o asemenea 
anvergură există în ţara asta?...”

A doua carte „Visul ca iertare” am tipărit-o cu sprijinul fi nanciar al 
Consiliului Judeţean Maramureş şi S.C. LOGO Baia Sprie, cărora le mulţumesc 
cu recunoştinţă.

Al treilea volum, „Visul ca ispită”, se afl ă pe masa mea de lucru şi sper ca 
în anul viitor să-l pot tipări. Mai am în lucru câteva scrieri literare, printre care 
şi romanul „Moara dintre Ape”, prima mea încercare literară de proporţii, la care 
ţin mult. Printre altele, mă gândesc şi la publicarea unui volum de proză scurtă 
şi a unui roman autobiografi c. Cam astea ar fi  priorităţile mele literare. Cu multă 
muncă, puţin noroc, sănătate şi cu ajutorul lui Dumnezeu, toate sunt posibile.
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1961 – Şcoala profesională de 3 ani la Grupul Şcolar Minier Baia 
Mare; 

1966 – 1970 - Liceul de cultură generală „Gh. Şincai” Baia Mare. 

Activitate profesională:

1955-1957 – Muncitor forestier;

1961 – Mecanic de mină la I.M. Săsar;
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Premii literare, diplome:

 2004 – Premiul pentru proză la manifestarea „Cărţile Anului 
2003”, pentru romanul Visul ca pedeapsă; 

2005  –  Diplomă acordată de Cenaclul Scriitorilor din Maramureş 
şi Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare, la împlinirea a 15 ani 
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ISPITA

Prologul volumului în curs de apariţie: Visul ca ispită

 - „Ceauşescu eroism! România Comunism!...”, scandă Boaru cu 
o secundă înaintea benzii magnetice, reuşind să-i stârnească zâmbetul 
Secretarului General, schiţat cu o jumătate de gură, zicându-le parcă 
delegaţilor chioreni: „Bravo tovarăşi, măcar atâta să faceţi şi voi! Eu 
am scris Tezele din Aprilie, le-am dat viaţă, voi trebuie să le faceţi 
nepieritoare...” 
 Vocea primarului se potrivea de minune cu cea a lui Botoran, 
la fel de puternică şi explozivă. Ecourile lor se revăsau dirijate de 
operatorii de sunet spre mijlocul sălii unde, după buna dispoziţie a 
Secretarului General, pluteau în aer sau căpătau amploare şi inundau 
tribuna Congresului. Cei doi erau sufl etul delegaţiei PCR din Chioar 
care, prin voioşia lor, antrenau şi alte delegaţii din jur.
 Cameramanii erau cu ochii pe ei. Datoria lor era să imortalizeze 
toate acele răbufniri ale congresmenilor ca pe nişte explozii de 
bucurie ale oamenilor muncii şi ale încrederii lor în conducătorii de 
partid şi de stat. Acelaşi simţ al responsabilităţii le impunea şi datoria 
de-a ocoli anumite zone prea reci sau fi erbinţi, unde erau localizaţi 
delegaţii „problemă”, fi e că erau prea reţinuţi în timpul aplauzelor şi 
uralelor, fi e că descindeau de la vârful puterii şi se manifestau prea 
independent, asumându-şi un plus de libertate, cum era şi fi ul „iubiţilor 
conducători”.
 Cameramanii, cei care nu erau orbiţi de fastul puterii, ştiau că 
toţi acei congresmeni, care băteau frenetic din palme şi strigau lozinci 
cu gurile întinse până la urechi, duceau o viaţă de huzur şi nu cunoşteau 
ce-i sărăcia, frigul şi întunericul din locuinţele oamenilor muncii. 
Camerele lor de luat vederi, depistau de fapt evoluţia ireversibilă al 
unui cancer social intrat în metastază, care îmbolnăvise toate instituţiile 
de partid şi de stat de la vârful şi până la baza puterii.
 Poate de aceea îl şi invitase primul secretar la Congresul PCR, 
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şi oraşe, ridicând astfel nivelul de trai al poporului, pe cele mai înalte 
culmi de pace, civilizaţie şi bunăstare...”
 Cuvintele Secretarului General se topiră în urechile lui Boaru ca 
un cântec de leagăn. „Soldatul partidului”, cum îi plăcea lui să-şi spună, 
îşi puse pe nas ochelarii fumurii, se îndosi după delegatul din faţa lui, 
îşi rezemă capul de spătar, închise ochii şi se lăsă sedus de nişte viziuni 
măreţe. Era o altă dibăcie de-a lui, dobândită în timpul şedinţelor de 
partid. Era expert în a dormi iepureşte. „Cum reuşesc”, le spunea acasă 
fetelor. „Am cinzeci şi ceva de ani experienţă... La comandă, toate 
simţurile îmi aţipesc...” „Şi bunul simţ”, observa uneori Tovărăşica. 
Fetele râdeau şcolăreşte. „Numai simţul auzului îmi stă de veghe. Când 
tovarăşul ridică tonul, mă trezesc.” Când era în toane bune, nevasta îl 
privea suspect şi-i zicea ţuguindu-şi buzele: „Când eşti droghi, sforăi 
ca un porculeţ.”
 Se văzu teleportat într-un viitor nu prea îndepărtat. Era în toiul 
verii. Zbura. Dădea din mâini, îşi ţinea picioarele întinse ca o pasăre. 
Plana peste un teritoriu aparţinător primăriei lui, având ca reper spinarea 
dealului care desparte Sălnicul de Râpeni. În dreapta îi apăru satul 
natal, îmbătrânit ca o stambă veche. Ici şi colo, grupuri de cooperatori 
lucrau la câmp. Trecu pe deasupra lotului de cartofi , sătenii dădeau din 
sapă, nu l-au observat. Când ajunse deasupra grădinii de zarzavat, o 
femeie dădu cu ochii de el, era baba Iuli. Cum îl zări de departe, începu 
să-l drăcuie furioasă: „Şi acolo te-ai cocoţat, diavole? Du-te-n pustie şi 
nu-ţi bate joc de sat!” După ea se alarmară şi alţi lucrători şi începură 
să arunce după el cu ce le cădea în mâini.
 Boaru lopătă din palme până îşi luă înălţimea de siguranţă apoi, 
fără să-şi piardă buna dispoziţie făcu un tur de recunoaştere peste sat, 
după care le întoarse spatele şi trecu de partea cealaltă a dealului. Acolo 
descoperi o altă faţă a comunei. Cu toate că noua înfăţişare a satului 
nu-i era străină, se întrebă totuşi: „Unde a dispărut cătunul ţiganilor 
Afumata, unde-s cocioabele lor?...” Şoseaua ce ducea spre Chioar era 
liniştită, nu se vedea niciun beţiv, nicio ţigancă gureşă, niciun puradel 
în pielea goală, care să facă pe cascadorul sărind peste capota unei 
maşini şi dându-se de a berbeleacul, ca pe urmă, părinţii lui să se poată 
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lângă pădurea bisericii.”
 Pe columnă apăru o fundătură de teren pe care se ivi o casă 
dărăpănată, învelită cu şindrilă. Pe prispa casei, trei mâţe se scărpinau 
de pureci. În odor, pe un ţol vechi de lână, cu găuri cât palma, prin care 
se vedea troscoţelul, şedeau tolăniţi o femeie, un bărbat şi trei copii. 
Bărbatul era culcat cu capul în poala nevestei şi cu picioarele desculţe 
în iarbă. Asupra lor roiau mai tare muştele. Femeia îi răvăşa şuviţele 
de păr şi îi vâna paraziţii. Copii nu aveau răbdare, îşi înghesuiau şi ei 
căpşoarele în poala mamei scâncind care de care: „Puca-mi şi mie!...” 
Femeia le îndepărta capetele, zicându-le bucuroasă: „Staţi!... Mai văd 
unu, doi, tri!...” „Puşcă-mi şi mie!” se răsti la ea copilul dolofan care îi 
semăna lui Boaru-tatăl şi împinse capul bărbatului din poală. „Tu n-ai 
păduchi şi lindini,” îl linişti mama. „Ba am, că mi-au crescut!...” „Şi 
mie!... Şi mie!...” strigară fraţii scărpinându-se pe la urechi.
 „Biata mamă! oftă nostalgic primarul, ştia să numere numai 
până la trei. Când o întrebam câte degete are la o mână, îmi răspundea: 
„Tri şi încă două...” „Până a apărut DTT-ul şi organele sanitare au reuşit 
să ne stârpească paraziţii, ne păducheam pe ziare” îşi aminti activistul. 
Mămuca aşternea «Scânteia» pe masă şi ne pieptăna. Cădeau păduchii 
ca seminţele de in. Noi îi puşcam pe unghii de le săreau maţele pe 
nas. Pe cei din haine, mămuca îi opărea cu apă clocotită. Cei laţi nu se 
lipeau de noi că nu aveau unde se ascunde. Purici, aveau şi bocotanii, 
nu ţinea nimeni seamă de ei. Cînd nu avea ce să ne dea de mâncare, 
mămuca ne îmbrăca cu haine peticite, dar curate, ca să nu-i zică lumea  
«femeie puturoasă» şi ieşea cu noi la cerşit. Fiind mai mare între fraţi, 
îi ceream tot timpul de mâncare, să ştie lumea că suntem fl ămânzi”.

Pe columnă apăru Sălnicul şi Uliţa Mare, unde o femeie desculţă 
cu coşul în spate, cu faţa zbârcită şi nasul roşu, privea iscoditoare la 
porţi. O însoţeau trei copii, unul în coş, altul în braţe şi Boaru care se 
ţinea de rochia ei. Intrară în curtea unui cetăţean, unde îi întâmpină un 
căţel care îi lătră până ieşi o femeie din casă, apoi îşi văzu de treaba lui. 
Toţi câinii o cunoşteau pe Cuţoaie. Dând cu ochii de gazdă, cerşetoarea 
clipi des din gene şi printre lacrimi îi ceru gazdei ceva de lucru, „orice”, 
se milogi ea, „numai să le pot cumpăra copiilor ceva de mâncare.” „Nu 
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pionieri, apoi la UTM şi tot el m-a trimis la şcolile de partid şi m-a 
ajutat să devin activist.” 

Pe columnă apăru sala de festivităţi a Comitetului raional de 
partid, în care un grup de tineri întorşi de la diferite şcoli de partid din 
ţară erau felicitaţi cu strângeri de mână din partea secretarului raional 
pentru succesele obţinute - printre ei şi Boaru. Acesta a fost momentul 
în care noi, nişte tovarăşi ambiţioşi, ne-am unit forţele şi am pus temelia 
Gospodăriei Agricole Colective din Sălnic. Ne-am riscat viaţa luptând 
cu partizanii, nu-i aşa tovarăşi?” întrebă primarul, cel de pe ecranul 
ofi cial. „Chiar aşa!”, îi răspunseră susţinătorii din sală. „Ne-am luptat 
cu sabotorii şi chiaburii, nu-i aşa?! „Chiar aşa!”, îi confi rmară tovarăşii, 
răsplătindu-l cu ropote de aplauze. „Bocotanii n-au vrut să-şi împartă 
averile cu noi. Unelteau pe ascuns, aşteptând să vină americanii. Noi 
i-am demascat pe duşmanii poporului şi i-am dat pe mâna Securităţii, 
i-am lichidat... Însă lupta de clasă nu-i terminată... Şi urmaşii lor îşi 
arată colţii! Şi ei se opun bunăstării şi fericirii noastre... De aceea, 
tovarăşi, până mai există elemente duşmănoase, trebuie să ne unim din 
nou forţele şi să-i stârpim din rădăcini!

Încurajaţi de avântul lui revoluţionar, tovarăşii din sală începură să 
se agite, să ceară pedepsirea uneltitorilor în numele poporului. Pe toţi 
îi cuprinse setea de răzbunare. Primarul socoti că a sosit momentul ca 
să supună la vot demolarea Sălnicului. Marcat de o puternică emoţie, 
se ridică în picioare şi le spuse susţinătorilor: „Tovarăşi... Această 
localitate nu mai dispune de niciun potenţial economic. Nu-şi mai 
poate asigura viitorul, trebuie să dispară! A fost ştearsă din noul plan 
de sistematizare rurală. Nu mai există... Pentru demolarea Sălnicului 
avem aprobarea organelor superioare de partid. Avem o strategie bine 
gândită. Iată cum se vor desfăşura forţele în teren ...”

Pe columnă apăru din nou Sălnicul, cel de azi, cu multe gospodării 
pustiite, construcţii vechi şi sărăcăcioase. Singură casa primarului, 
construită pe grădina Săcărenilor se ridica semeaţă printre coroanele 
nucilor seculari, făcând să-i lucească până departe acoperişul din tablă 
de aluminiu. 

Localitatea părea asediată. Un cordon cenuşiu de soldaţi 
înconjuraseră vatra satului. Copii de la grădiniţă şi cei din clasele 
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spre vila lui Boaru. Văzând-o, primarul, cel din amvon, în carne şi 
oase, strigă disperat: „Opriţi demolarea! Cine a dat ordinul să dărâmaţi 
casa mea?”

Toată strategia suferi un declin. Până şi columna făcu o mică 
întoarcere înapoi. Primarul, cel în carne şi oase, destupă sticla 
cu coniac şi trase o duşcă zdravănă. Cel de pe ecranul ofi cial îşi 
umplu paharul cu apă şi bău cu sete. Cel de pe columnă continuă să 
fraternizeze cu „elementele duşmănoase” strigând lozinca hibridă. 
Vila lui Boaru se tot înălţa semeaţă şi se prăbuşea printre coroanele 
nucilor seculari. 

„Linişte!” - porunci primarul, cel din amvon, dar nu-l ascultă 
nimeni. Cel ofi cial continua să-şi umple paharul cu apă şi s-o bea cu 
sete. Tovarăşii din sală scandau lozincile ceauşiste şi băteau frenetic 
din palme. 

„Linişte!” repetă el comanda şi mai trase o duşcă de coniac. 
Când se uită la ecranul ofi cial, îl văzu pe „iubitul conducător” că 
se aşezase pe scaunul lui şi repeta insistent ordinul: „Continuaţi 
demolarea...” În clipa aceea îşi pierdu controlul şi cuprins de furie 
începu să scandeze şi el lozinca răzvrătiţilor: „Jos cu el demolatorul!” 
Tovarăşii din sală îl susţineau, strigând şi ei „Ura! Ura!” 

Se trezi din vis numai când cineva îi trase un ghiont în coaste 
şi-i spuse apăsat: „Taci din gură nebunule!” Îşi aruncă mai întâi 
privirea spre tribuna Congresului. Secretarul General era cu ochii pe 
el. Împietri de spaimă. Se uită pe furiş la Botoran. Acesta aplauda 
furtunos ca şi cum nimic nu s-ar fi  întâmplat. Încercă să aplaude şi 
el, dar nu reuşi. Palmele îi erau ca doi magneţi cu polaritate identică, 
refuzau impactul. 

Tecar Victor 
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„Aşa s-a întâmplat cu romancierul Victor Tecar, cu care ne-am 
pus obraz în faţă la obraz, alaltăieri, în scorbura zăpezii. Nu-mi dăduse 
cartea lui Visul ca pedeapsă, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, Baia 
Mare, 2003, cu o consistentă şi pertinentă prefaţă, Dezîmproprietărirea 
ţăranului român, semnată de Ion M. Mihai cu următoarea remarcă pe 
pagina a treia: „Cartea Visul ca pedeapsă de Victor Tecar apare în 
cadrul Programului «Maramureşul perpetuu», Seria «Debut», iniţiat 
de Biblioteca Judeţeană «Petre Dulfu» Baia Mare. Coordonator 
program, Teodor Ardelean” şi m-am întristat că nu voi avea un punct 
de sprijin în vorbirea cu pixul despre prietenul meu. S-a făcut luntre 
şi punte şi mi-a dăruit-o cu dedicaţie, ocazie cu care am băgat seamă 
ce mult îşi iubeşte autorul opera. Cartea era învârtită într-o coală albă, 
semitransparentă, prin care abia de se vedea grafi ca de pe coperta întâi, 
semnată de Maria Mariş Dărăban, că pe patru stă autorul privind cu 
ochi albastru ziua ce trece. […]

Victor Tecar trăieşte dramatismul acestei ordini creştine, 
zguduitoare prin frumuseţe şi dramatism, proprietatea, pruncuţii care 
fără „vacă” nu pot trăi şi la urmă, tot timpul la urmă, ţăranul român. 
Şi peste această iubire trăită până la arderea de sine completă şi atât 
de fi rească, vine comisarul şi toate relele care-l însoţeau, pârjolind şi 
smulgând din ordinea ei fi rească viaţa românului întors de pe front. 
La moară la Remecioara, unde în tinereţe a fost morar, un bătrân îl 
întreabă: oare cât or sta aiştea peste noi? Tânărul de atunci dă un 
răspuns în şoaptă şi cu fereală: cam zece ani, la care bătrânul începe 
să lăcrimeze, rostind ca pentru sine: mă tem că n-oi mai trăi atâta. 
Dramatic. Acest schimb, pentru un om oarecare, fără nici o relevanţă, 
dar zguduitor şi care, după cum mi-a mărturisit, l-a marcat, l-a chinuit, 
l-a purtat ca pe o obligaţie morală, l-a angajat să scrie cronica acelor 
vremi. O cronică atât de reală, de zguduitoare, cu personaje identifi cate 
până la confundare cu cele de la mine din sat, care au populat câţiva ani 
vieţile noastre, şi din ţara aceasta încât, citind romanul lui Victor Tecar, 
te întorci în timp şi revezi totul ca într-un fi lm demult turnat. Victor 
Tecar nu-l poartă pe cititor într-o altă lume, cel puţin pe o parte dintre 
noi, ci şterge praful de pe o lume pe care am trăit-o. Cu dramatism, cu 
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Sălnic – din Chioar (Maramureş) şi redă viaţa de acolo din perioada 
respectivă, cu toate tribulaţiile şi cu convulsiile sociale de atunci, 
reuşind să creeze o panoramă a satului românesc cu specifi cul locului, 
din acele vremuri de restrişte. Sunt redate aspecte din viaţa cotidiană a 
oamenilor, cu neliniştile care-i stăpâneau, relaţii familiale, între rude, 
vecini, prieteni şi reprezentanţi ai opresiunii, cu anchetatori, torţionari 
şi cu lumea concentraţionară, totul fi ind verosimil, parcă prins într-un 
proces-verbal, părând a fi  realitatea însăşi, nu operă de fi cţiune.
 Toate discuţiile ofi ciale, replicile, lozincile, îndemnurile, sunt 
exprimate în limba de lemn, atunci în curs de introducere în limbajul 
partinic: „lupta de clasă, duşmani ai poporului, consolidare, dezvoltare, 
element înrăit, mânie proletară, mânie tovărăşească, sabotor, avânt 
revoluţionar” etc., etc., fac parte din fondul principal de cuvinte folosite 
abuziv de către toţi activiştii de partid şi bineînţeles de personajele 
romanului. Ca să poată supravieţui, arată autorul, oamenii foloseau 
un mimetism continuu: una gândeau, alta spuneau şi altfel acţionau. 
[…].
 Romanul întreg este o mărturisire de epocă în termenii şi 
accepţiunile de atunci, bazată pe observaţii directe, unele evenimente 
chiar trăite, ci nu o invocare sau o analiză, o invenţie de scriitor ori o 
sumă de refl ecţii din perspectivă ulterioară. Autorul, care-şi păstrează 
pe tot parcursul scriiturii acelaşi registru stilistic şi aceeaşi tonalitate, 
apare ca un fel de grefi er al evenimentelor şi întâmplărilor pe care le 
povesteşte prin gura personajului narator, detaşat complet de acţiune. 
Personajele – pe de o parte ţăranii surprinşi, speriaţi şi consternaţi de 
cele ce se întâmplă, pe de alta, o lume de activişti reduşi şi leneşi, 
dar vicleni, perfi zi, ipocriţi şi profi tori, dezumanizaţi de voinţa de 
putere – se autodefi nesc prin faptele şi vorbele lor, conturându-şi astfel 
caracterele, exact ca în romanele tradiţionale. […].
 Deşi încă neomologat ca romancier de critica literară şi de 
cititori, Victor Tecar se impune totuşi prin acest roman unde dovedeşte 
putere de surprindere a unei realităţi social-politice aberante, în mare 
efervescenţă şi schimbare structurală, ideatică şi comportamentală, aşa 
cum a fost satul românesc, în timpul uzurpării dreptului ţăranilor de a 
avea pământ şi a transformării lor în fantoşe.
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„În vara anului trecut, în timpul festivalului „de mândre arte” 
de pe înalţimile Prelucilor, l-am văzut pe autorul cărţii din care încerc 
să desluşesc câteva sensuri, citindu-le de pe prispa unei case bătrâneşti, 
unor oameni – în mare parte ai locului – care-l urmăreau vrăjiţi. Le 
citea ceva, despre care păreau cu toţii că le era familiar; le citea ceva 
care venea direct din fi inţa lor şi ei păreau că înţeleg asta. La ora aceea 
târzie de noapte de vară se petrecea, pe nesimţite, o comuniune stranie, 
proprie numai artei adevărate. Sătenii din Dealul Corbului, din Preluci, 
din Arşiţa, din Copalnic, din Vima, din Sălniţa sau chiar din sate mai 
îndepărtate ascultau pe cineva dintre ei, care le spunea poveşti, pe care 
– parcă – le ştiau de undeva. Victor Tecar, autorul romanului „Visul ca 
iertare” (Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2008) – continuare a volumului 
„Visul ca pedeapsă” din 2003 – este originar din acele locuri şi pare să 
se identifi ce până la contopire cu ele. „Visul ca iertare” este un roman 
despre care voi afi rma întotdeauna că face cinste literaturii române 
din această parte de ţară, un volum cu calităţi indiscutabile, întreg, 
îndelung gândit şi lucrat, responsabil şi recuperator. În aparenţă, este 
un volum despre colectivizare, despre colectivişti şi despre problemele 
lor, dar în esenţă este o dramă a deturnării sensului normal al istoriei, o 
dramă a intruziunii unui corp urât şi străin în trupul sănătos şi normal 
al unei comunităţi venite din istorie, supravieţuitoare a unor nesfârşite 
încercări în faţa cărora a stat demnă şi din care a ştiut ieşi, mai 
întotdeauna victorioasă ori cel puţin întreagă. Cartea nu este, cum te-ai 
putea aştepta, didacticistă, moralizatoare ori desuet rurală, cu rol de a 
preamări şi obloji virtuţi închipuite ale comunităţii în care a trăit. Ea 
povesteşte bătrâneşte şi cu vână autentică de prozator despre ceea ce a 
venit deodată, ca o pecingine peste oamenii unui ţinut şi s-a întins mai 
apoi în toată viaţa oamenilor şi peste tot ceea ce era odinioară curat şi 
se desfăşura fi resc, după reguli venite din veacuri de convieţuire, cu tot 
ceea ce era în preajma lor. Satul lui Victor Tecar este unul arhaic, dar 
nu îngheţat în timp, un sat peste care colectivizarea a picat nefi resc şi 
neaşteptat, ajutată de chiar unii dintre oamenii locului care nu au fost 
capabili să înţeleagă şi să cultive adevăratele virtuţi şi valori, instaurate 
din vremuri îndepărtate de strămoşi, cu rol de pietre de hotar […].
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FILE DE ALBUM
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Împreună cu poetul Dorel Macarie (2002)

Cu V.R. Ghenceanu şi V. Sabău, la lansarea primului roman al 
trilogiei: Visul ca pedeapsă (2003)
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Cu Ion Burnar, Teodor Ardelean şi Maria Mariş Dărăban la lansarea 
volumului Visul ca iertare (2008)

Cu poetul şi pictorul Georgescu
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Aspect de la o lansare de carte în Salonul Artelor 
de la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare

Prof. Trente, Mitruş din Rus şi Victor Tecar
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Florin Pop şi Victor Tecar

O parte din grupul membrilor „Academiei OJT”



  Documentar biobibliografi c aniversar                                                                        123

Victor Tecar - 70

Victor Tecar alături de Săluc Horvat

Într-un moment de analiză cu o parte din colegii de condei
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Mătuşa Ruxandra (sora mamei), unchiul Vasile (fratele mamei) 
cu soţia lui, Maria, şi un nepot

Învăţătoarea Şofronici, soţia Mariana şi fi ul nostru Cristi 
la absolvirea clasei I
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Unchiul Iftenie, soţul mătuşii Genica 
şi mătuşa Genica, sora mamei

Unchiul Iftenie cu fi ica lui Lia
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Victor Tecar - 70

Nepoata Letiţia cu soţul Niculaie

Fratele lui Victor şi cumnata
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Victor Tecar - 70

Mătuşa Ruxandra - sora mamei

Generaţii...
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Victor Tecar - 70

Soţia şi nepoţii din partea fi icei noastre Sanda: 
Alex, Diana, Adam şi Rami
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Victor Tecar - 70

Împreună cu soţia Mariana şi nepoţii Alex şi Rami

Fiica Sanda, ginerele Oahid şi băiatul lor cel mare, Alex
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Victor Tecar - 70

Nepoatele Amira şi Maia

Nepoţii Amira, Rami, Maia şi Diana
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