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Colonelul Traian Tandin este un cunoscut poliflist prin reuøitele profesionale
multiple, fiind un reputat ofifler judiciar, discipol al marelui criminalist, general
de brigadæ, Dumitru Ceacanica. Experienfla poliflieneascæ a „Comisarului TT“,
cum este supranumit, nu poate decât sæ îi fie de folos în realizarea proiectelor
editoriale complexe pe care øi le propune. Numærul impresionant de scenarii
øi cærfli (peste 60) semnate de Tandin trædeazæ, în primul rând, pasiunea realæ
a acestuia pentru meseria de detectiv.
La editura Tritonic a mai apærut: Secte Criminale, 2008.



Traian Tandin este un poliflist°scriitor cunoscut în toatæ
flara atât de colegii sæi, prin reuøitele profesionale, cât øi
de marele public în urma editærii a 64 de cærfli, care au avut
un real succes de librærie øi de prestigiu, dacæ n°ar fi sæ ne
amintim decât: „Enigmele cæpitanului Roman“, „Dilemele
cæpitanului Roman“, „Bolidul verde“, „Pedeapsæ în stil ame-
rican“, „Cazul Rîmaru“, „Asasin færæ voie“ sau fermecætoarea
poveste a unui câine poliflist intitulatæ „Adio Ringo“.

Dupæ apariflia fiecærei cærfli, presa de specialitate øi
posturile de televiziune cu emisiuni de profil au elogiat
reuøitele autorului care a creat în literatura poliflistæ un
personaj foarte îndrægit de cititori — cæpitanul Roman —
nimeni altcineva decât prototipul eternului ofifler de
judiciar român (de ce numai stræinii sæ°i aibæ pe ei lor!).

Ofiflerul a mai scris 42 de scenarii de film, din care 34
pentru televiziune (væ amintifli de serialul „Enigma“ de la
TVR?), øi 8 didactice, în sprijinul pregætirii de specialitate
a cadrelor M.I., dupæ cum s°au turnat filme de cætre Ser-
viciul cinematografic al acestei instituflii („Câinele de
serviciu“, „Hoflii de buzunare“, „Ascultarea martorului“,
„Experimentul judiciar“, „Patrula de poliflie pedestræ“,
„Patrula auto de poliflie“, „Protecflia locuinflei“ øi „Acfliunea
Gladiola“).

La acestea s°au adæugat sute de articole øi reportaje
publicate în revistele Ministerului de Interne („Pentru
Patrie“, „Poliflia Românæ“, ziarele judeflene de poliflie) în
cotidiane, reviste sæptæmânale, bilunare, lunare øi
almanahuri.

Cuvânt înainte



O carieræ literaræ prodigioasæ, în care aduce prin tot ce
scrie sufletul adeværului øi al autenticitæflii faptelor
relatate, cæci acum nu mai este un secret pentru nimeni,
cæ meseria lui a fost similaræ cu a eroilor pe care îi creio-
neazæ. Cu ei se identificæ total, deoarece le cunoaøte munca,
el însuøi fiind un reputat ofifler de judiciar timp de 25 de
ani øi încununat în aceastæ carieræ cu diploma de „expert
în afaceri judiciare“ în urma absolvirii, în anul 1978, a
primului curs de acest gen din flaræ, cu durata de un an.
Iar ca dezvæluire a unui alt… secret, el este, în cærfli,
„cæpitanul Roman“.

„Micul detectiv al Grantului“, cum avea sæ fie denumit
în copilærie Traian Tandin, a devenit dintr°un vræjitor al
balonului rotund, alæturi de fotbaliøti cu faimæ ca Nichi
Dumitriu (Dumitriu II), fiifli Dumitriu (Dumitriu III) sau
Florian Dumitrescu, un „vræjitor“ al artei criminalisticii!

„Øpifl“, cum este el poreclit în lumea fotbalului din Grant,
a devenit, în vara anului 1966, locotenent de miliflie la numai
douæzeci de ani. Dupæ cinci ani de activitate la formafliunile
cercetæri penale, economic øi ofifler operativ de sector —
patru ani la Hunedoara øi un an la Circa 20 din Capitalæ —,
pentru meritele sale deosebite, a ajuns la dragostea sa
dintâi: judiciarul. Dar nu oriunde, ci în „Eiffel“°ul milifliei,
respectiv la Serviciul crime al Direcfliei judiciare din cadrul
Inspectoratului General al Milifliei. Aici a devenit un elev
sârguincios al marelui criminalist, pe atunci colonelul
Dumitru Ceacanica, cu care a înconjurat flara în lung øi°n
lat, rezolvând cele mai spinoase crime øi enigme crimi-
nalistice care altfel ar fi ræmas cu autori necunoscufli. Apoi,
øi°a luat „zborul“ singur… 

Cu ani în urmæ, venind vorba despre Traian Tandin,
ræposatul Ceacanica, prietenul meu de inimæ, cæruia îi aduc
un pios omagiu øi pe aceastæ cale, mi l°a caracterizat astfel:
„Dacæ literatura nu i°ar roade sufletul acestui minunat
comisar T.T., judiciaristul din el l°ar «ucide»!…“

Aceste frumoase cuvinte pot fi gæsite øi pe ultima copertæ
a cærflii lui Traian Tandin intitulatæ „Din jurnalul unui
poliflist“, prima carte poliflistæ apærutæ dupæ revoluflie, care
s°a bucurat de un imens succes. Un jurnal al unui
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criminalist de excepflie ce urmæreøte traiectoria devenirii
sale, a perfecflionærii mijloacelor proprii de investigare de°a
lungul anilor pânæ ajunge la cel mai invidiat serviciu din
toatæ miliflia: omoruri!

Botezându°l „Comisarul“ (øi aøa i°a ræmas porecla lui
Traian Tandin), Ceacanica øi°a exprimat satisfacflia de a læsa
în urma sa un discipol pe mæsuræ, care prindea criminalii
øi rezolva cazurile printr°un fler øi o finefle psihologicæ aparte,
aidoma comisarilor°meseriaøi de odinioaræ. De aceea, l°a
flinut „aproape“ øi, dupæ ce eminentul criminalist a ieøit la
pensie, cei doi se întâlneau la „øuete de tainæ“ øi de trei ori
pe sæptæmânæ (dacæ se putea), unde dezbæteau toate crimele
cu autori necunoscufli de care se ocupa „Comisarul“ øi unde
despicau împreunæ firul în patru, analizând pistele cele mai
„palpabile“ care trebuiau sæ conducæ la prinderea ucigaøilor.

Dar Traian Tandin (oare pentru cæ este næscut în zodia
Peøtilor?) cæpætase o altæ pasiune: cea a scrisului. Unde
înregistra succes de public, relatând numai cazurile pe care
le rezolva personal. De fapt, debutul sæu în literaturæ a
început în anul 1975, la revista „Pentru Patrie“, unde a
inaugurat rubrica „Enigmele cæpitanului Roman“. Un duel
al minflii, unde cititorii îmbræcau pentru o clipæ haina
ofiflerului de judiciar øi trebuiau sæ°l prindæ pe infractor prin
mijloace logice.

Nefiind de acord sæ rezolve numai o singuræ enigmæ pe
lunæ, dupæ cum apærea revista „Pentru Patrie“, singura din
peisajul publicistic de atunci unde se strecurau cazuri de
criminalitate din România øi care se vindea la negru, cititorii
i°au adresat lui Traian Tandin sute de scrisori prin care i°au
cerut o carte de „enigme polifliste“. Totodatæ, în flaræ s°au
format zeci de fan°cluburi intitulate „Enigma“.

Øi aøa a început evoluflia literaræ a „comisarului“ care a
publicat — bineînfleles, cu acelaøi erou, „cæpitanul Roman“
— nu una ci cinci cærfli de enigme criminalistice, toate dupæ
cazurile rezolvate de el.

Dar ofiflerul dorea sæ facæ mult mai multe lucruri bune
pentru cetæfleni. Fiindcæ starea infracflionalæ din România
nu era datæ publicitæflii (la noi, în acea vreme, totul era
perfect, iar criminalitatea „inexistentæ“), el a scris o carte
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foarte complexæ intitulatæ „Cum sæ ne ferim de infractori“,
bazatæ pe experienfla polifliøtilor români øi stræini. Asta
pentru cæ, în realitate, starea infracflionalæ era destul de
ridicatæ, iar cetæflenii nu øtiau nimic, fiind lipsifli de cele mai
elementare nofliuni de autoapærare în fafla infractorilor.

Aøadar, cartea era destinatæ pregætirii antiinfracflionale
a românilor, pentru publicarea ei, fiind necesare avizele
Cenzurii (securitæflii) øi øefului Inspectoratului General al
Milifliei, generalul°locotenent Constantin Nuflæ. Securitatea
a dat aviz favorabil considerând lucrarea beneficæ atâta timp
cât nu se publicau statistici despre criminalitatea din
România, ci numai sfaturi la obiect. Generalului Nuflæ i°a
plæcut øi lui foarte mult inifliativa øi, apreciind cæ lucrarea
va avea mare efect la public, a intenflionat s°o semneze el,
ca øef al Milifliei Române.

Traian Tandin, care avea pe atunci gradul de cæpitan øi
era un mare entuziast (ca tofli tinerii), n°a acceptat propu-
nerea generalului Nuflæ (chiar dacæ acesta i°o fæcuse în biroul
sæu, la o cafea îmbunætæflitæ cu coniac Metaxa). Urmarea
a fost dezastruoasæ pentru ofifler. Deøi la vremea respectivæ
era cotat ca cel mai bun specialist din flaræ în materie de
omoruri, fiind citat prin 32 de ordine de zi ale Inspecto-
ratului General al Milifliei, drept mulflumire pentru rezol-
varea respectivelor cazuri spinoase, Traian Tandin a fost
mutat ca simplu lucrætor la Circa 21 miliflie din Capitalæ.

Iatæ, aøadar, cât a avut de suferit un expert în probleme
judiciare din cauza celei de°a doua sa pasiuni: scrisul, pe
care îl dorea benefic în slujba compatrioflilor. Dar lucrurile
nu s°au oprit aici.

La experienfla profesionalæ pe care o avea ofiflerul, el nu
putea ræmâne la o circæ de miliflie, generalul Vasile (inspec-
torul°øef al Capitalei) promovându°l imediat ca øef al
Brigæzii furturi auto°moto din cadrul Serviciului Circulaflie
I.M.B. Brigadæ prin excelenflæ cu profil judiciar, în anii ’80
înregistrându°se în Bucureøti peste o mie de furturi de
autovehicule øi motorete, anual.

Aici, Traian Tandin øi°a format o echipæ din tineri ofifleri
øi subofifleri øi a început „asaltul“, reuøind ca în anii
1982°1983 sæ reducæ furturile de auto°moto la cifra de 300,
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anual. Totodatæ, în aceøti doi ani, brigada sa a fost declaratæ
cu cele mai bune rezultate judiciare la nivelul Milifliei
Capitalei. Însuøi generalul Nuflæ l°a mai citat pe flaræ prin
14 ordine de zi ale Inspectoratului General al Milifliei, iar
multe ziare øi publicaflii au relatat pe larg despre succesele
brigæzii sale (descoperiri, în afara hoflilor de maøini øi
motorete, a autorilor unor omoruri, lovituri cauzatoare de
moarte, tâlhærii, violuri, escrocherii, spargeri de locuinfle,
øi a altor infractori de tot felul).

În urma acestor succese øi crezând cæ generalul Nuflæ
l°a iertat, Traian Tandin a comis o a doua „greøealæ“. În
sensul cæ, în vara anului 1983, a publicat la editura Dacia,
din Cluj°Napoca, o interesantæ carte de enigme polifliste,
dupæ cazurile recente rezolvate de el øi intitulatæ „Bolidul
verde“. Cartea a avut un deosebit succes la public, devenind
foarte repede carte de export. Astfel, ea a fost tradusæ în
fosta U.R.S.S. în 500.000 de exemplare, statul român
încasând o sumæ mare în valutæ, respectiv în ruble. Titlul
cærflii în limba rusæ: „Zelenâi meteor“.

Când generalul Nuflæ a aflat, la sfârøitul anului 1983,
de aceastæ carte a „comisarului“ (neangajând instituflia
milifliei, nu mai fusese obligatorie øi aprobarea øefului
I.G.M., ci numai a „cenzurii“) s°a fæcut foc øi paræ. Færæ a
fline seama de meritele ofiflerului cu brigada sa în stârpirea
stærii infracflionale pe raza Capitalei, precum øi de faptul
cæ statul român încasase de pe urma acestei cærfli o sumæ
considerabilæ în valutæ, el a ordonat imediat mutarea lui
Traian Tandin la Circa 3 miliflie din Capitalæ, ca simplu
lucrætor de judiciar, cu menfliunea sæ fie „supravegheat“ øi
interzis când sæ mai fie în vreun fel promovat.

Mai mult, tot din ordinul lui Nuflæ, øeful Milifliei Capi-
talei, colonelul Marin Bærbulescu, l°a chemat pe ofifler øi øi°a
pus sæ dea o umilitoare declaraflie scrisæ prin care se obliga
sæ nu mai scrie absolut nici un rând, la prima „abatere“
urmând sæ fie dat afaræ din miliflie. Øi comisarul a scris°o
plângând…

Iatæ unde a dus furia agramaflilor øi a infractorilor°afa-
ceriøti care conduceau miliflia în vremea respectivæ. Dupæ
revoluflie s°a dovedit cine au fost generalii Nuflæ, Mihalea
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(locfliitorul primului) øi colonelul Bærbulescu. Niøte biøniflari
øi infractori de drept comun, care lucrau mâna în mânæ cu
capii lumii interlope, strângând averi în bunuri, bani, valutæ
øi bijuterii. O altæ parte provenea din jefuirea banilor
lucrætorilor de miliflie din Capitalæ øi din flaræ care trebuiau
sæ cotizeze cu mari sume de bani pentru sprijinirea clubului
de fotbal „Victoria“ Bucureøti (club al Milifliei Capitalei, al
cærei preøedinte era colonelul Bærbulescu), bani care nu se
înscriau în evidenfle (negri) øi intrau în buzunarele celor trei.
Dacæ vreun lucrætor de miliflie îndræznea sæ nu cotizeze
(sumele erau fixe) era dat imediat afaræ din instituflie…

În fafla acestor bandifli, „comisarul“, care împlinise 20 de
ani de poliflie, a trebuit sæ stea „ascuns“ la biroul judiciar
al Circumscripfliei 3 miliflie, pânæ la revoluflie. În tofli aceøti
ani, fiind declarat disident (în materie de scris, evident) nu
a mai publicat nici un rând, nici chiar cu pseudonim. A scris,
însæ, pentru sertar, intenflionând, færæ sæ bænuiascæ vreo-
datæ cæ se vor schimba vremurile, ca în momentul când
acumula 25 de ani de vechime în muncæ sæ se pensioneze
medical pe fond neuropsihic (exista aceastæ posibilitate
printr°un aranjament cu doctorii psihiatri din refleaua
medicalæ a M.I. care°l cunoøteau øi°l îndrægeau). Dupæ
aceastæ pensionare putea sæ°øi publice cærflile, nemaiavând
probleme cu generalul Nuflæ sau altcineva din comanda
milifliei. Era nevoie doar de avizul „cenzurii“, compusæ din
trei ofifleri de securitate, oameni de litere care øi ei îl
îndrægeau pe „comisar“.

Dar n°a fost sæ fie aøa. Traian Tandin, fiind un dæruit
al judiciarului pe care l°a slujit cu abnegaflie, a rezistat pe
„baricadele“ acestuia pânæ la revoluflie, când totul s°a
schimbat pentru el øi nu numai.

Noua conducere a Polifliei, recunoscându°i cu adeværat
meritele de profesionist øi scriitor, l°a numit pe „comisar“
redactor°øef al tinerei publicaflii care lua fiinflæ „Poliflia
Românæ“. Dupæ 36 de ani de poliflie, în luna martie 2000,
Traian Tandin a fost pensionat la limitæ de vârstæ, fiind
felicitat personal de ministrul de interne pentru întreaga
sa activitate în slujba polifliei.

10 l    TRAIAN TANDIN



Cât priveøte cartea „Cum sæ ne ferim de infractori“, pe
care voia s°o semneze generalul Nuflæ, ea a apærut dupæ
revoluflie, sub semnætura „comisarului“, bineînfleles, la
Editura Ministerului de Interne.

Continuându°øi mai departe vechea preocupare de a fi
cât mai util compatrioflilor sæi, Traian Tandin a mai publicat
douæ cærfli în sprijinul pregætirii antiinfracflionale a
populafliei, intitulate „Sus mâinile, domnilor infractori!“ øi
„Sæ ne apæræm, cunoscând limbajul infractorilor“. Dupæ
aprecierea specialiøtilor în materie, cu aceastæ ultimæ carte
„comisarul“ a intrat în istoria filologiei, dicflionarul sæu cu
argoul infractorilor fiind studiat de studenflii la litere.

O activitate prolificæ, pe mæsura experienflei sale de
expert în afaceri judiciare øi a talentului literar.

Pe mæsura bogatei sale activitæfli de poliflist øi scriitor,
Traian Tandin a excelat prin zelul sæu øi în strângerea unei
impresionante arhive judiciare din care øi°a tras seva publi-
cærii unor cazuri øi articole de excepflie, precum øi a cærflilor
„Din arhiva unui comisar de poliflie“, „Evadæri celebre“,
„Jafuri celebre în România“, „Criminali condamnafli la
moarte“, „Erori judiciare“, „Comisar la omoruri“, „Din
jurnalul unui poliflist“, „Femei criminale în România“,
„Discipolii crimei în România“, „Paranormalul în
criminalisticæ“, Vânætorii de criminali“, „Crimele læcomiei
în România“ etc.

În contextul aceleiaøi preocupæri se înscrie øi cartea de
faflæ — o antologie cutremurætoare a celor mai odioøi
criminali români, cæreia îi prevæd un succes indiscutabil.

EUGEN TEODORU 
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1. ION LACHE

Tâlharul care în a doua jumætate a secolului al XIX°lea,
împreunæ cu banda sa, a terorizat locuitorii multor sate din
judeflele Argeø øi Ilfov

Începând cu anul 1859 o cumplitæ bandæ de tâlhari a
terorizat locuitorii din multe sate ale judeflelor Argeø øi Ilfov.
Aceastæ bandæ era formatæ din 44 de tâlhari øi era condusæ
de fiorosul Ion Lache, zis Ciuciu, fligan færæ domiciliu per-
manent.

În contul acestor bandifli, rechizitoriul procuraturii Ilfov
din 14 ianuarie 1902 reflinea 53 de infracfliuni grave de omor,
tâlhærie øi furturi. Pentru a væ face o imagine asupra
cruzimii acestor infractori, væ prezentæm doar un singur caz:
omorul de la Cernica, aøa cum a fost relatat în presa vremii:

„Banda tâlharilor, în funte cu Lache, intræ în pædurea
Cernica. Cum mergeau ei de°a curmeziøul spre a se ascunde,
Lixandru Florea (alt infractor notoriu) spuse celorlalfli cæ
a væzut un pædurar cu o puøcæ în spinare. fiiganii o luaræ
la fugæ, dar, din nefericire, pædurarul reuøi sæ°i zæreascæ.
A fost sfârøitul lui, fiindcæ tâlharii øtiau cæ°i va da de gol.
Aøa cæ færæ nici o ezitare se repeziræ øi°l înconjuraræ. Lache
descælecæ øi°i zise: „Stai pe loc“, îi puse apoi mâna în piept
luându°i puøca øi geanta. Nefericitul, care tocmai în acel
ceas ieøise la vânætoare, avea øi o cæfleluøæ cu el... Bæbeanu,
un alt tâlhar fioros, îi luæ cojocul. Lache îi legæ mâinile cu
un cæpæstru øi°l duse la un loc unde era mai mult desiø.
Toatæ ziua au stat acolo fliganii, cu pædurarul legat de coate,
øi fiecare dintre ei îl pæzeau pe rând. Îi mâncaræ apoi øi
merindele din geantæ. Când se fæcu searæ fliganii începuræ
a vorbi pe limba lor. Lixandru Florea a fost primul care a
adus vorba despre uciderea pædurarului: aceasta ar øterge
(zicea el) urmele trecerii lor prin acele locuri. Dinu Simion
— pædurarul, înlemni când a auzit cæ tofli fliganii au fost
de acord cu executarea lui. Tâlharii se împærfliræ pe echipe:
unii care sæ°i facæ groapa, unii care sæ°l omoare, alflii care
sæ°l acopere.



Stan Ion Chiriflæ, Stancu Mihai, Øtefan Gheorghe, Alexe
Gheorghe al Lupului øi Alecu Bujor sæparæ groapa cu
briceagurile lor de la brâu, în lipsæ de alte unelte. Când
groapa fu gata îl aduseræ pe pædurar. Acesta când o væzu,
simflind cæ era a lui de veønicie, i se înmuiaræ genunchii
øi începu a se ruga sæ aibæ milæ de el cæ are øase copii, casæ
øi nevastæ. Se jura cæ nu o sæ spunæ nimænui nimic. Rugæ-
minflile au fost zadarnice. Lache Ion îi aruncæ un lafl pe
dupæ gât øi începu sæ tragæ de el împreunæ cu alfli tâlhari,
pânæ când curmaræ zilele pædurarului. Apoi îl culcaræ în
groapæ, îmbræcat cum era, punându°i pælæria peste el.
Væzând cæ totuøi mai respiræ, în agonie fiind, Bæbeanu se
repezi asupra pædurarului øi°i aplicæ lovitura de graflie,
înfigându°i cuflitul în beregatæ. Totul se terminase. Dinu
Simion era mort, øi fliganii începuræ a arunca peste el
pæmânt amestecat cu frunze. Îl bætætoriseræ apoi cu picioa-
rele. Nu se mulflumiræ cu atât. Stan Ion Chiriflæ se duse la
cæfleluøæ, îi dete un ciomag în cap de o omorâ, apoi o îngropæ
øi pe ea. Credeau cæ astfel va dispærea orice ræmæøiflæ a
îngrozitorului lor fapt.“

Ion Lache øi cei 24 dintre bandiflii care participaseræ la
cele mai cumplite asasinate au fost condamnafli la moarte
øi executafli. Restul, care se fæcuseræ vinovafli doar de
tâlhærie øi furturi, au fost condamnafli la muncæ silnicæ pe
viaflæ.

2. LIXANDRU GHEORGHE PETRE

În vârstæ de numai 17 ani, este autorul unei crime înfioræ-
toare care, la începutul secolului al XX°lea, a zguduit
cartierul bucureøtean Dudeøti

9 iulie 1906. Tinerii din Calea Dudeøti s°au adunat la
hora din Bujaverca. Doi dintre ei, o fatæ øi un bæiat, pæræsesc
grupul, mergând — la propunerea bæiatului — sæ se scalde
în Dâmbovifla, „dincolo de Vitan“. Cei doi tineri se cunoø-
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teau de douæ luni. Îøi scot hainele, ræmânând numai în
cæmæøi, øi intræ agale în apa Dâmboviflei. Fata, mai rapidæ
decât bæiatul, înoatæ înaintea acestuia. Profitând de prilej,
tânærul scoate de sub cæmaøæ un cuflit, pe care îl înfige cu
repeziciune în spatele fetei. Pe apæ apar pete de sânge. Deøi
corpul fetei nu se mai miøcæ, însoflitorul acesteia îi mai aplicæ
câteva lovituri de cuflit. Bæiatul iese din apæ cu priviri
hæituite, se îmbracæ în fugæ øi strânge hainele fetei,
fæcându°le ghem. Se uitæ în oglinda sângerie a Dâmboviflei
øi aruncæ cuflitul în direcflia ei. Sare gardul unei curfli øi
îngroapæ hainele fetei acolo. Este searæ, øi puflini oameni
se mai aventurau la o asemenea oræ sæ se scalde. Silueta
tânærului se pierde curând în noapte.

Cadavrul pescuit din apæ

Palele morii bat apa ritmic. Ciclul acestora este între-
rupt brusc. Iniflial, morarul a crezut cæ una dintre buturu-
gile care pluteau pe apa Dâmboviflei i°a blocat instalaflia.
Dar constatæ cu surprindere cæ în apæ se aflæ corpul unei
tinere, aproape dezbræcatæ, prinsæ în roata morii. A fost
anunflat postul de poliflie de la Tânganu. Cercetærile efec-
tuate la fafla locului au dus la concluzia cæ fata a fost prinsæ
între paletele morii, dar cæ murise anterior, stare doveditæ
de cele øapte lovituri de cuflit care i°au fost numærate pe corp.
Fiind vorba de o crimæ, primarul din Tânganu a anunflat
Parchetul Ilfov øi Prefectura Polifliei Capitalei. De la Parchet
s°a telefonat la Primæria Tânganu, cerându°se „sæ se pæ-
zeascæ cadavrul pânæ ce vor sosi la fafla locului reprezen-
tanflii Parchetului“. Ulterior, judecætorul de instrucflie
Negrea øi medicul legist Ionescu s°au deplasat la fafla locului,
cei 34 de km fiind parcurøi cu ajutorul unei træsuri în douæ
ore. Între timp, sætenii au pescuit cadavrul din apæ, iar
medicul legist a putut sæ°i facæ autopsia. Conform primelor
observaflii medicale, fata nu era „de bune condifliuni“, din
cauzæ cæ „avea tælpile picioarelor puflin îngroøate, ceea ce
dovedeøte cæ a umblat desculflæ“ øi, în consecinflæ, procurorul
a considerat cæ fata provenea dintre lucrætoarele „din
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marginea Capitalei“. Pe corpul fetei au fost numærate douæ-
sprezece lovituri adânci de cuflit, dintre care cinci lovituri
aplicate dupæ decesul fetei. Corpul ei fusese acoperit cu
câteva cârpe, resturile cæmæøii în care a fost aruncatæ în
apæ dupæ ce a fost înjunghiatæ.

Cu moarta în cæruflæ prin toate satele

Cum asupra cadavrului nu au fost gæsite acte de iden-
titate, reprezentanflii Parchetului au urcat corpul inert într°o
cæruflæ pe care au însoflit°o în comunele învecinate. Dupæ o
zi petrecutæ în praful øi soarele verii, reprezentanflii justifliei
au observat cæ „sætenii priveau îngrozifli la cadavrul fetei
øi dædeau din umeri“. Râvna celor de la Parchet nu s°a oprit
aici. Cadavrul a fost dus la Morga din Bucureøti, urmând
a fi expus celor care doreau sæ°l identifice. Agenflii polifliei
au fost trimiøi prin tot oraøul „pentru a cerceta øi a înøtiinfla
pe cei interesafli, care ar fi avut vreo femeie tânæræ lipsæ
de acasæ, despre cele întâmplate“. Doi medici de la Fabrica
de Tricotaje au fost chemafli la morgæ dupæ ce au declarat
cæ „niøte lucrætoare“ lipsesc de mai multe zile de la serviciu.
Deøi medicii au dat curs cererii procurorilor, nu au reuøit
sæ le uøureze acestora munca. Zilele treceau, însæ identi-
ficarea cadavrului bætea pasul pe loc. În disperare de cauzæ,
judecætorul de instrucflie Negrea, constatând cæ servitoarea
propriei mætuøi lipseøte de câteva zile, l°a chemat la poliflie
pe concubinul acesteia pentru læmuriri. În acelaøi timp, la
poliflie s°a prezentat øi doamna Janeta Bersa. Aceasta a
precizat cæ are o fiicæ de 21 de ani „care lipseøte de douæ
luni de acasæ øi care are semnalmentele cadavrului“. Nici
una dintre cele douæ piste nu a dat rezultatele aøteptate.

Mama Anicæi recunoaøte cæ fata nu s°a mai întors
acasæ de la horæ

Oamenii continuau sæ vinæ la poliflie cu sesizæri. Astfel,
Scarlat Niculescu a susflinut în fafla subcomisarului Vasile

16 l    TRAIAN TANDIN



Muøetescu cæ îl bænuieøte de crimæ pe propriul sæu fin,
Lixandru Gheorghe Petre, de 17 ani, pe care l°a væzut de
mai multe ori în compania fetei Anica Picu. Subcomisarul
a prezentat informaflia comisarului°øef Adrian Popazu.
Sfætuit de superiorul sæu, subcomisarul s°a îmbræcat în civil
øi s°a deplasat la domiciliul bæiatului sæ verifice dacæ acesta
este acasæ. Constatând cæ bæiatul lipseøte de la domiciliu
de mai multe zile, subcomisarul s°a deplasat în Øoseaua
Vitan, la locuinfla fetei, unde — spre surprinderea sa — a
constatat cæ mama tinerei a negat cæ ar avea o fatæ cu
numele Anica. Curioasæ din fire, femeia l°a întrebat în cele
din urmæ pe subcomisar de ce este aøa de interesat de fata
respectivæ. Aøa a aflat cæ Lixandru Gh. Petre a furat 1000
lei, fugind împreunæ cu Anica. Informaflia oferitæ de agentul
polifliei nu era realæ. Acesta voia sæ constate dacæ existæ o
legæturæ între Lixandru øi Anica. Dialogul dintre cei doi a
continuat, femeia recunoscând cæ are o fatæ, Anica, care
„lipseøte de duminicæ, de când a plecat la hora din
Bujaverca, în Calea Dudeøti“.

Poliflia pune ochii pe Lixandru

Poliflia Capitalei l°a reflinut pe Lixandru Gh. Petre (13
iulie 1906), la ora 7.30, fiind dus la Circa 33 de Poliflie.
Comisarul Adrian Popazu l°a interogat pe tânær. Încolflit de
întrebærile comisarului, Lixandru Gh. Petre a recunoscut
cæ Anica a fost amanta lui øi a omorât°o pentru cæ „îl
urmærea în continuu øi°l plictisea cu dragostea“. Comisarul
Adrian Popazu anunflæ Prefectura Polifliei despre declaraflia
suspectului. Romulus Voinescu, Øeful Siguranflei, se
deplaseazæ la Circa 33, continuând interogatoriul, din dorinfla
de a afla unde sunt hainele fetei øi arma crimei. Lixandru
afirmæ cæ hainele fetei au fost ascunse într°o grædinæ de pe
malul Dâmboviflei. A doua zi, Romulus Voinescu, Muøetescu
øi Adrian Popazu s°au deplasat împreunæ cu suspectul la
fafla locului pentru reconstituire. Dupæ câteva minute de
cæutæri prin desiø, s°a gæsit o legæturæ care conflinea o bluzæ
øi o fustæ de culoare albastræ, un jupon roøu, o pereche de
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pantofi galbeni øi un øorfl. Arma crimei nu a fost gæsitæ, deøi
agenflii de poliflie øi°au dat toatæ silinfla.

Deøi se iubea cu Lixandru, Anica era însærcinatæ 
cu altul

Romulus Voinescu a considerat mobilul crimei ca nesatis-
fæcætor. Cei doi tineri erau la vârsta la care bæteau la porflile
vieflii. În mod cert, între cei doi ar fi trebuit sæ intervinæ
un ibovnic al fetei, ceea ce ar fi putut provoca gelozia
bæiatului øi reacflia violentæ a acestuia. Anchetatorii au mai
luat în calcul øi posibilitatea ca fata sæ nu fi fost totuøi
surprinsæ de prietenul ei în compania altui bæiat. De la
mama Anicæi, procurorii au aflat cæ fata fæcuse douæ avor-
turi øi cæ în momentul în care fusese omorâtæ era însærci-
natæ în luna a doua. Lixandru a observat la horæ cæ Anica
a fost curtatæ de mai mulfli tineri, prilej de a afla, „turbat
de mânie“, cæ fata are un amant. Øtia cæ este însærcinatæ.
Øi°a spus cæ este posibil sæ nu fie tatæl copilului care urma
sæ se nascæ. În acel moment, s°a hotærât sæ°øi omoare iubita.
Cuflitul l°a cumpærat cu 1,60 lei de la un armurier din Piafla
Sfântul Anton. Lixandru øi Anica se cunoøteau de douæ luni.
Ambii lucrau la o grædinæ. Fata era deosebit de frumoasæ
øi trecutæ de 20 de ani. Bæiatul, slab, palid, avea 17 ani
împlinifli øi „fæcea parte dintre nenumæraflii pungaøi din
Vitan øi din împrejurimile Abatorului, care desfæøoaræ
teroare printre locuitorii din partea locului“. Lixandru Gh.
Petre a ajuns unde îi era locul, la închisoarea Væcæreøti.
Doamna Voinea, mama lui, a fost singura care a regretat
moartea fetei. Potrivit declarafliei pe care a fæcut°o la
tribunal, îøi considera odrasla „un bæiat ræu, leneø, øi chiar
pe mine m°a ameninflat cæ mæ aruncæ în Dâmbovifla“.
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