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 Emoţie şi vis împlinit

 Pentru foarte mulţi din generaţia mea, 
numele lui Dan Chebac este sinonim cu 
emanciparea cailor liberi. Intens mediatizată, 
această piesă, Caii liberi, scrisă de DAN CHEBAC 
pe versurile poetului Adrian Păunescu, a fost şi 
este un imn închinat speranţei de libertate. În plin 
regim ceauşist, această piesă a însemnat un 
refugiu al sentimentelor noastre de antipatie şi 
descătuşare. Pornind de la aceasta, vom încerca 
să descoperim personalitatea unui folkist al 
vremurilor de la începutul unui gen fanion al 
Cenaclului.
 În spatele acestui mare hit, flamură a unei 
generaţii, silită a-şi stăvili impulsul neconformist, 
caracteristic fiecărei Noi descendenţe, se ascunde 
taina supravieţuirii unui neam, plin de talente, 
atitudini şi convingeri temeinic pozitive. Sunt 
puţine hituri atât de sincere şi profunde în muzica 
românească. Dacă vorbim de folk, îl putem 
compara cu Ai hai al lui Doru Stănculescu sau cu 
Andrii Popa, marele hit al lui Mircea Baniciu. 
Dacă vorbim de muzică pop, îl asemuim lui Bună 
seara, iubito al regretatului Adrian Enescu 
(piesă care a lansat-o pe Loredana Groza!) sau La 
fereastra ta a celebrei trupe clujene Semnal M, 
în fine, dacă vorbim de rock spunem Trenul fără 
naş marele hit (poate cel mai mare!) al grupului 
IRIS (compus de Mihai Marty Popescu pe 
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versurile lui... Adrian Păunescu!). Asta înseamnă 
un HIT! Odată cu acest mare succes în muzică, 
numit simplu HIT (şlagăr, cântec pe primele locuri 
într-un top), putem vorbi şi de apariţia unei 
vedete în mainstream.
 Voi (re)aduce în prim-plan povestea puţin 
ştiută de mulţi trăitori ai generaţiei cenaclului 
Flacăra şi complet uitată de generaţia Google, 
Facebook, sms etc, cum vreţi să-i spuneţi... ceva 
de genul... Pe trei paliere, Moştenirea, 
Povestea şi Cariera, vom încerca să refacem din 
amintiri şi întâmplări, povestea sinceră şi 
fermecătoare a simplităţii muzicii folk.

Interviuri rock 3

 Interviu cu Dan Chebac

 Moştenirea

 Aduce această piesă vorba de vremurile 
de mâhnire şi de suferinţele noastre îndurate sub 
comunism? De ce ai ales aceste versuri ale 
poetului Adrian Păunescu? Care este, de fapt, 
povestea acestui cântec profund emoţional?

 A trecut mult timp de când am scris acest 
cântec, împreună cu Adrian Păunescu, și nu pot 
să-mi amintesc toate detaliile. Dacă îmi aduc bine 
aminte, cred că eram la redacţia ziarului 
"Flacăra", unde aşa cum făceam de obicei, 
cântam ultimele noastre compoziţii pentru a le 
face cunoscute pentru viitoarele ediţii ale 
Cenaclului. La un moment dat, s-a apropiat 
Adrian care, auzind acordurile chitarei mele, mi-a 
propus să încercam să facem o nouă melodie. A 
început să scrie câteva versuri și împreună am 
încercat să le adaptăm cu muzica mea. În mai 
puțin de o oră am avut o piesă nouă, un pic 
diferită de celelalte, ca ritmică și energie. Cred că 
la început a prevalat ritmul și "strigătul de 
suferinţă" pe care piesa reuşea să le transmită și 
abia mai târziu a reieşit mesajul "metaforic" al 
acestui cântec. Cred că ideea de a spune o 
poveste adevărată (aceea de a sacrifica caii în 
primele momente ale "Colectivizării") a permis să 
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„mascheze" în parte adevăratul mesaj de 
libertate și revoltă pe care acest cântec îl 
transmite încă şi astăzi. De curând, sfătuit de unii 
dintre prietenii mei din Italia, am început să re-
orchestrez acest cântec şi am încercat să traduc 
textul în limbile engleză și italiană. Până acum nu 
am reuşit să găsesc o versiune care să-mi dea 
același impact emoțional și forța din versiunea 
originală. Ca şi cum textul lui Adrian şi muzica 
mea ar fi inseparabile!

 Acest cântec apare pe LP-ul FOLK (realizat 
la Electrecord în anul 1978) la poziţia a şasea pe 
prima faţă, însă numele tău nu este trecut şi pe 
coperta principală, a cărei insignifianţă grafică nu 
susţine valoarea intrinsecă a acestei singulare 
colecţii reprezentative pentru acel moment. Îţi 
aminteşti cum s-a realizat acest LP, alături de tine 
fiind aproape toţi marii cantautori folk: Mircea 
Vintilă, Doru Stănculescu, Valeriu Sterian, Mircea 
Bodolan, Adriana Ausch, Nicu Alifantis, Mircea 
Baniciu.

 Am găsit această înregistrare întâmplător, 
mulți ani mai târziu, făcând cercetări pe internet. 
Cum se poate auzi, înregistrarea cântecului "Caii 
liberi" este „live" și probabil a fost făcută în unul 
dintre ultimele mele concerte, cred că la "Teatrul 
Mic"! Nu este o înregistrare făcută într-un studio 
muzical şi nimeni nu mi-a cerut permisiunea, 
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ceea ce poate explica de ce numele meu nu apare 
pe coperta albumului! Îmi pare rău, dar nu cunosc 
geneza acestui disc!

 Există o casetă audio, scoasă tot la 
Electrecord în acelaşi an, 1978 (1976 din alte 
surse, eu nu am prins-o la acea vreme!), în care 
participi cu piesele, Celor ce nu iubesc arta, 
Războinicii şi Toţi, toate având versurile scrise de 
Adrian Păunescu, ele fiind deja apărute pe single-
ul întitulat: Muzică Folk - Dan Chebac. Nu e cam 
puţin editat, - aceste două "mostre" folk -, pentru 
o generaţie de mari artişti cum a fost cea din care 
ai făcut parte?

 Probabil că DA, deși pentru perioada la 
care ne referim, această primă înregistrare a mea 
cred că a făcut parte dintr-un proiect muzical Folk 
al Electrecordului, iniţiat cu Mircea Florian 1 sau 2 
ani nainte. Pentru mine a reprezentat o absolută î
premieră i o mică contribuţie în procesul de ş
schimbare a scenei muzicale din România acelor 
ani.
 În plus, trebuie să ţinem seama de faptul 
că am renunțat să cânt în perioada 1977 – 1978, 
cu 3 ani înainte de a pleca din România, în 1981.

 Am amintit de acest single. Este adevărat 
că te-a sprijinit Adrian Păunescu? Cum a fost 
realizat acest single?
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 Nu, nu cred că a fost un ajutor direct al lui 
Adrian Păunescu. În acest sens, vreau să precizez 
că la înregistrarea cântecului "Toţi" (versuri A. 
Păunescu), am scos în mod deliberat ultimele 
două strofe, pentru că nu-i împărtășeam mesajul. 
Cei care l-au cunoscut pe Adrian, știu că era un 
om determinat când era vorba de apărarea ideilor 
sale și, cu siguranță, nu ar fi fost de acord cu 
"mutilarea" poeziei lui! În general vorbind, eu 
fiind unul dintre primii componenţi ai "Cenaclului 
Flacăra ", este posibil că Adrian să fi avut o 
influență indirectă.

 Să vorbim puţin despre Flacăra! Era într-
adevăr un cenaclu al tineretului? De ce lipseşte 
Dan Chebac de pe întregistrările apărute pe CD cu 
Cenaclul Flacăra după 1989 (cele 12 volume), dar 
sunt pline de alte înregistrări nerelevante pentru 
spiritul acestuia...(de ex. cele cu copiii lui 
Păunescu)?

 "Cenaclul Flacăra", aşa ca alte lucruri, a 
avut propria cale de dezvoltare. Eu am făcut parte 
și sper că am contribuit, împreună cu mulți alți 
prieteni, la nașterea acestui nou (pentru acele 
vremuri ) și important eveniment social, cultural 
și probabil politic. Așa cum am mai spus, am 
plecat din România în 1981, renunțând cu 3-4 ani 
înainte la participarea la "Cenaclul Flacăra". Din 
acest motiv, nu știu bine ce s-a întâmplat după 
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1981. Ceea ce-mi amintesc este că, după primii 
ani, în care am promovat această nouă mișcare, o 
parte din spiritul original care a animat "Cenaclul 
Flacăra" a fost pierdut. Îmi amintesc bine o glumă 
ironică a lui Dinu Săraru pe la începutul anilor '80, 
care a remarcat în mod simpatic că "Cenaclul" ar 
trebui să își schimbe numele în "Cenaclul 
Flacăra... pe versuri de Adrian Păunescu"!

 Mai ai alte piese neînregistrate pe care le 
cântai în concert? Ştiu că ai cântat Cosma 
Răcoare (muzica de Evandro Rosetti, versuri de 
Nicolae Labiş) alături de Mircea Bodolan. Mai sunt 
şi altele neştiute de marele public, la sertar cum 
se spune...?

 Da. Am alte piese, pe care le-am prezentat 
la Festivalul "Primăvara Baladelor", la festivalurile 
de muzică şi poezie organizate de „Institutul 
Politehnic Bucureşti" etc., cântece pe care le 
cântam în primele apariţii la "Cenaclul Flacăra"! 
Aș putea spune că sunt acele piese cu texte ale 
diferitilor poeți români, care mi-au adus primele 
succese și, probabil, mi-au permis să intru în 
Cenaclu. Odată cu trecerea timpului și întrucât 
numărul de participanți ai Cenaclului creştea 
rapid şi constant, pentru a face loc noilor veniți, a 
trebuit să reducem numărul cântecelor noastre 
prezentate în cadrul acestui eveniment.
 Acest lucru a însemnat că piesele cele mai 

cântate (în ultimii ani ai Cenaclului doar 3 sau 4) 
de care își amintesc cel mai mult participanţii la 
Cenaclu, au fost cele care "circulau" în cadrul 
acestui eveniment.
 Amintesc alte cântece pe lângă cele deja 
menționate mai înainte: 

 1. Rar – versuri de G. Bacovia
 2. Balada morţii – versuri G. Topârceanu
 3. Hanul Stăncuţei – Lirica populară
 4. Cine m-aude cântând… - Lirica populară
 5. Plouă – versuri G. Topârceanu
 6. Cântecul unui om – versuri I. Minulescu
 7. Contraste – versuri A. Păunescu
 8. Între rău şi bine – versuri A. Păunescu

 Un fapt curios pentru acele vremuri, este 
că, la începutul Cenaclului, am putut sa cânt în 
limba engleză! Îmi amintesc că în primele 
spectacole ale Cenaclului am cântat "Blowing in 
the Wind" de Bob Dylan (în limba engleză), un 
cântec de protest pentru acea perioadă, dacă ne 
gândim că eram în anii '70. În ziua de azi îl 
cântă copiii la gradiniţă... cel puţin aici în 
Italia! Adrian Păunescu a tradus acest cântec în 
limba română și de foarte multe ori l-am cântat 
împreună cu Florian Pittiş. Cred că se găseşte o 
înregistare a lui Florian Pittiș care o cântă în limba 
română (n.r. Vânare de vânt, Bob Dylan a luat 
premiul Nobel pentru Literatură, 2016).
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102 103



1981. Ceea ce-mi amintesc este că, după primii 
ani, în care am promovat această nouă mișcare, o 
parte din spiritul original care a animat "Cenaclul 
Flacăra" a fost pierdut. Îmi amintesc bine o glumă 
ironică a lui Dinu Săraru pe la începutul anilor '80, 
care a remarcat în mod simpatic că "Cenaclul" ar 
trebui să își schimbe numele în "Cenaclul 
Flacăra... pe versuri de Adrian Păunescu"!

 Mai ai alte piese neînregistrate pe care le 
cântai în concert? Ştiu că ai cântat Cosma 
Răcoare (muzica de Evandro Rosetti, versuri de 
Nicolae Labiş) alături de Mircea Bodolan. Mai sunt 
şi altele neştiute de marele public, la sertar cum 
se spune...?

 Da. Am alte piese, pe care le-am prezentat 
la Festivalul "Primăvara Baladelor", la festivalurile 
de muzică şi poezie organizate de „Institutul 
Politehnic Bucureşti" etc., cântece pe care le 
cântam în primele apariţii la "Cenaclul Flacăra"! 
Aș putea spune că sunt acele piese cu texte ale 
diferitilor poeți români, care mi-au adus primele 
succese și, probabil, mi-au permis să intru în 
Cenaclu. Odată cu trecerea timpului și întrucât 
numărul de participanți ai Cenaclului creştea 
rapid şi constant, pentru a face loc noilor veniți, a 
trebuit să reducem numărul cântecelor noastre 
prezentate în cadrul acestui eveniment.
 Acest lucru a însemnat că piesele cele mai 

cântate (în ultimii ani ai Cenaclului doar 3 sau 4) 
de care își amintesc cel mai mult participanţii la 
Cenaclu, au fost cele care "circulau" în cadrul 
acestui eveniment.
 Amintesc alte cântece pe lângă cele deja 
menționate mai înainte: 

 1. Rar – versuri de G. Bacovia
 2. Balada morţii – versuri G. Topârceanu
 3. Hanul Stăncuţei – Lirica populară
 4. Cine m-aude cântând… - Lirica populară
 5. Plouă – versuri G. Topârceanu
 6. Cântecul unui om – versuri I. Minulescu
 7. Contraste – versuri A. Păunescu
 8. Între rău şi bine – versuri A. Păunescu

 Un fapt curios pentru acele vremuri, este 
că, la începutul Cenaclului, am putut sa cânt în 
limba engleză! Îmi amintesc că în primele 
spectacole ale Cenaclului am cântat "Blowing in 
the Wind" de Bob Dylan (în limba engleză), un 
cântec de protest pentru acea perioadă, dacă ne 
gândim că eram în anii '70. În ziua de azi îl 
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 “Câte drumuri un om ar avea de făcut 
până ei să-l considere om?
 Câte mări pescăruşii mai au de bătut până 
ajung pe nisip pentru somn?
 Câte bombe vor mai sfârteca vieţi întregi 
pân' să le interzicem pe veci?
 Refren:
 Răspunsul prieteni e vânare de vânt,
 Răspunsu-i vânare de vânt.“
 O altă piesă în limba engleză pe care am 
cântat-o şi care a fost tradusă ulterior de Adrian 
Păunescu a fost "Your Song" de Elton John.

 Povestea

 Începutul anilor '70. Apari alături de 
Mircea Florian, Doru Stănculescu, Mircea Vintilă, 
Marcela Saftiuc, Valeriu Sterian etc. Cum ai 
debutat în lumea muzicii?

 Am început să cânt într-un grup pop/rock, 
deja în primii ani de liceu. Acesta a fost numit 
"Grup 120" și de multe ori am cântat la Institutul 
de Construcţii din București. Eu cântam la chitară 
(armonie) şi eram solistul grupului. Împreună cu 
prietenii mei din acest grup, dintre care îmi 
amintesc cu drag de chitaristul solist, Octavian 
Constantinescu, am compus şi muzica piesei de 
teatru "Sânziana şi Pepelea", prezentat în sezonul 
1971-1972, sub conducerea lui Alexandru 
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Tocilescu la Teatrul "Cassandra" pentru "Institutul 
de Artă Teatrală şi Cinematografică – I. L. 
Caragiale", la care au participat, Corina Chiriac, 
Ștefan Sloboda, Vasile Stan, Catrinel 
Paraschivescu, Radu Panamarenco, Andrei 
Belgrader și mulţi alţii...
 Cred că ideea muzicii „folk" s-a născut 
când l-am cunoscut, Doru Stănculescu, colegul 
meu de la Liceul Gheorghe Lazăr. Împreună cu 
Doru şi mai târziu cu Sorin Minghiat ne întâlneam 
pentru a vorbi de muzică şi pentru a asculta 
melodiile noastre preferate și, din când în când, 
pentru a cânta la chitară. Îmi amintesc că am 
făcut un mic concert ca un trio, cu Doru şi Sorin, 
prezentând cântecele lui Doru Stanculescu, pe 
care toţi le cunosc (cred că eram la Muzeul Stork 
cu “Cameral Folk Group”!)
 Mai târziu, am participat la festivalele de 
Muzica şi Poezie organizate de „Institutul 
Politehnic din Bucureşti" şi cred că prima 
adevărată confirmare în muzica Folk a venit cu 
câştigarea „Marelui Premiu" la festivalul 
„Primavara Baladelor" ediţia a doua (“ex aequo” 
cu Mircea Vintilă!).
 Cred că a fost George Stanca, care se 
ocupa la revista Flacăra de “Muzica Tânară” și 
care mi-a fost prezentat de Doru. Oricum, mi î
amintesc că am trăit o atmosferă de mare 
participare emoțională și intelectuală. Atât pentru 
mine şi cred şi pentru prietenii mei din acei ani, 

concertele din acei ani au transmis sinceritate şi o 
mare energie pozitivă, dorința de a participa la 
trasformarea societăţii şi determinarea (??) noii 
generaţii de a fi ascultată. Acesta a fost spiritul 
care cred că ne anima pe majoritatea dintre noi 
toți, indiferent de versurile cântecelor noastre.

 În anul 1974, la Cluj-Napoca, împreună cu 
Mircea Vintilă, ai împărţit Marele Premiu al 
Festivalului studenţesc Primăvara baladelor. Cine 
erau ceilalţi concurenţi şi dacă mai ştii din cine era 
format juriul acestui festival? Cum ai reuşit aici?

 Îmi pare rău, nu vă pot răspunde. Au 
trecut prea mulți ani și încât nu am păstrat un 
contact permanent cu prietenii mei din acei ani, 
am uitat multe detalii. Ar trebui să-l sun pe 
Mircea! Cu toate acestea, indiferent de ceilalți 
participanți / concurenți, componența juriului, pe 
care i-am respectat întotdeauna, am încercat să 
dau ce-i mai bun în tot ceea ce am făcut și sper că 
am reuşit să transmit cel puțin o parte din emoţiile 
pe care le-am trăit eu atunci.

 Să notăm şi alte premii pe care le-ai 
obţinut în timpul cât ai activat în Cenaclul Flacăra: 
"în 1974, Premiul revistei „Flacăra" 1974 pentru 
sensul muzicii sale, în 1975, Marele premiu al 
primăverii la Festivalul de primăvară „Flacăra" şi 
Premiul special al Cenaclului „Flacăra".

Dan ChebacInterviuri rock 3

106 107



Tocilescu la Teatrul "Cassandra" pentru "Institutul 
de Artă Teatrală şi Cinematografică – I. L. 
Caragiale", la care au participat, Corina Chiriac, 
Ștefan Sloboda, Vasile Stan, Catrinel 
Paraschivescu, Radu Panamarenco, Andrei 
Belgrader și mulţi alţii...
 Cred că ideea muzicii „folk" s-a născut 
când l-am cunoscut, Doru Stănculescu, colegul 
meu de la Liceul Gheorghe Lazăr. Împreună cu 
Doru şi mai târziu cu Sorin Minghiat ne întâlneam 
pentru a vorbi de muzică şi pentru a asculta 
melodiile noastre preferate și, din când în când, 
pentru a cânta la chitară. Îmi amintesc că am 
făcut un mic concert ca un trio, cu Doru şi Sorin, 
prezentând cântecele lui Doru Stanculescu, pe 
care toţi le cunosc (cred că eram la Muzeul Stork 
cu “Cameral Folk Group”!)
 Mai târziu, am participat la festivalele de 
Muzica şi Poezie organizate de „Institutul 
Politehnic din Bucureşti" şi cred că prima 
adevărată confirmare în muzica Folk a venit cu 
câştigarea „Marelui Premiu" la festivalul 
„Primavara Baladelor" ediţia a doua (“ex aequo” 
cu Mircea Vintilă!).
 Cred că a fost George Stanca, care se 
ocupa la revista Flacăra de “Muzica Tânară” și 
care mi-a fost prezentat de Doru. Oricum, mi î
amintesc că am trăit o atmosferă de mare 
participare emoțională și intelectuală. Atât pentru 
mine şi cred şi pentru prietenii mei din acei ani, 

concertele din acei ani au transmis sinceritate şi o 
mare energie pozitivă, dorința de a participa la 
trasformarea societăţii şi determinarea (??) noii 
generaţii de a fi ascultată. Acesta a fost spiritul 
care cred că ne anima pe majoritatea dintre noi 
toți, indiferent de versurile cântecelor noastre.

 În anul 1974, la Cluj-Napoca, împreună cu 
Mircea Vintilă, ai împărţit Marele Premiu al 
Festivalului studenţesc Primăvara baladelor. Cine 
erau ceilalţi concurenţi şi dacă mai ştii din cine era 
format juriul acestui festival? Cum ai reuşit aici?

 Îmi pare rău, nu vă pot răspunde. Au 
trecut prea mulți ani și încât nu am păstrat un 
contact permanent cu prietenii mei din acei ani, 
am uitat multe detalii. Ar trebui să-l sun pe 
Mircea! Cu toate acestea, indiferent de ceilalți 
participanți / concurenți, componența juriului, pe 
care i-am respectat întotdeauna, am încercat să 
dau ce-i mai bun în tot ceea ce am făcut și sper că 
am reuşit să transmit cel puțin o parte din emoţiile 
pe care le-am trăit eu atunci.

 Să notăm şi alte premii pe care le-ai 
obţinut în timpul cât ai activat în Cenaclul Flacăra: 
"în 1974, Premiul revistei „Flacăra" 1974 pentru 
sensul muzicii sale, în 1975, Marele premiu al 
primăverii la Festivalul de primăvară „Flacăra" şi 
Premiul special al Cenaclului „Flacăra".

Dan ChebacInterviuri rock 3

106 107



 Sunteți mai informaţi decât mine și mă 
bucur! Sincer, nu-mi pasă și nu-mi număr 
premiile / recunoașterile, deși nu pot ascunde 
faptul că îmi fac plăcere. Cel mai important lucru, 
care m-a surprins și mi-a făcut o mare bucurie, 
după atâția ani de "absență", este de a vedea 
persoane pe care nu le cunosc că se emoţionează 
şi preţuiesc ceea ce am făcut cu mulți ani în urmă. 
 Acest lucru mă face fericit și aș dori să 
folosească acest interviu pentru a le mulțumi 
Tuturor din inimă!

 Care este părerea ta despre Cenaclul 
Flacăra, având în vedere faptul că ai fost prezent 
de la prima "şedinţă" a acestuia şi ai activat cu 
mult succes în anii săi de glorie! O privire 
retrospectivă... te rog!

 Așa cum am menționat mai înainte, 
Cenaclul Flacăra a cunoscut o continuă 
transformare. Eu am trăit primele momente de 
afirmare ale Cenaclului, o fază intensă, însă 
foarte frumoasă. Aceasta este partea din Cenaclul 
care îmi place cel mai mult, chiar dacă îmi dau 
seama că pot fi părtinitor.
 Pot să spun că nu am reuşit să urmăreasc 
evoluția pe care a avut-o Cenaclul Flacăra după 
plecarea mea din România, şi nu pot exprima o 
opinie despre anii următori!

 Cum e ra  Român i a  pe  v r emea  
comunismului? Ce îţi mai aminteşti şi merită 
menţionat pentru generaţiile viitoare? Dar 
muzica şi activitatea ta din cenaclu nu a însemnat 
(practic) supravieţuire în acest sistem...?

 Cred că majoritatea oamenilor care au 
trăit în acele vremuri merită înțelegerea și 
respectul nostru. Cred că Cenaclul Flacăra, sub 
forma unui eveniment cultural, a dat generației 
noastre un canal de comunicare și a creat o scenă 
pentru exprimarea energiile noastre. De 
asemenea, cred că a permis ca anumiţi
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reprezentanți ai clasei politice de la acea vreme să 
înțeleagă și să aprecieze sufletul adevărat al 
generației noastre, cu ajutorul muzicii, poeziei, al 
artei în general.
 Cu siguranță că a fost modul nostru 
indirect, dar sper eficient de a face politică şi de-a 
contribui la schimbarea societăţii.
 Îmi amintesc că eram oameni tineri, plini 
de idei “nebune”, dar cu o mare încredere în viață 
și în viitorul nostru!

 Nicu Alifantis îşi aminteşte despre celebrul 
costum ecosez primit în dar de la tine în anul 
1986, cu care îl vedem pe coperta albumului Piaţa 
Romană Nr. 9. Un amănunt important, pe care 
colecţionarii de discuri îl apreciază şi care oferă 
farmec şi autenticitate unei reuşite "întâmplări" 
discografice... Povesteşte-ne despre prietenia cu 
Nicu!

 L-am "descoperit" an după an pe Nicu și 
pot spune că, de-a lungul anilor, am apreciat 
foarte mult consecvența și pasiunea pentru ceea 
ce face. Atunci când se întâmplă să trec prin 
București, dacă este posibil, voi încerca să-l 
întâlnesc. Mă bucur să-l revăd şi să depănăm anii 
tinereţii noastre şi ai noştrilor vechi prieteni.

 Înainte de a trece la al treilea set de 
întrebări, vreau să te întreb care a fost primul tău 

contact cu muzica şi dacă familia a avut vreun rol 
în educaţia ta muzicală.

 Am început să studiez vioara la șapte ani, 
dar m-am oprit după circa doi ani. Câțiva ani mai 
târziu, am primit cadou o chitară acustică Reghin, 
la care am început să interpretez cântecele acelor 
ani. A urmat întâlnirea cu prietenii de la 
universitate, cu care ne-am format "Grup 120" 
(120 a fost suma anilor noștri), și după aceea, a 
urmat tot ce am povestit mai înainte.

 Cariera

 Un coleg de-al meu, scriitorul şi jurnalistul 
Costin Grigoraş, te-a numit în cartea sa (Muzica 
prin gaura cheii, Editrex, 2015), "Rezidentul 
italian specializat în telecomunicaţii", iar marele 
poet Adrian Păunescu, într-un interviu acordat lui 
Gelu Diaconu spunea: "...Unul dintre cei mai 
talentaţi folkişti pe care i-am sprijinit, Dan 
Chebac. Acum este responsabil pentru Europa al 
unei mari companii americane de telecomunicaţii 
în Italia. A venit să-mi spună că fără mine şi fără 
cenaclu el nu ar fi putut rezista în competiţia 
americană şi cât a însemnat pentru ei faptul că le-
am insuflat încrederea în cultura naţională, 
încrederea în modernitate, în schimbare." Ai 
emigrat în 1981! Cum ai reuşit să fugi din ţară..., 
ai plecat direct în Italia?
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 Serviciul îţi ocupă tot timpul? Ai mai cântat 
după ce-ai emigrat în Italia?

 Răspunsul este NU. Cu toate acestea, în 
urmă cu câteva luni, întrucât am văzut că 
cântecul meu "Caii Liberi" este citat și reprodus 
destul de des pe Internet, m-am hotărât să-l re-
înregistrez într-un studio italian, într-o versiune 
actualizată, care sper să v-o prezint cât de 
curând!
 
 Ultimul cuvânt te las să-l adresezi 
cititorilor revistei Arta Sunetelor şi iubitorilor 
muzicii de valoare, muzica care trece dincolo de 

timp!

Vă doresc 
tuturor 

numai bine 
şi 

vă îmbrăţisez 
cu drag!

Dan

30 iunie 2016

 Este o istorie foarte lungă și personală şi 
vă prezint scuze că nu vă pot da detalii. Ceea ce 
este sigur este că, deși nu am continuat să cânt, 
concentrându-mă pe munca mea, întotdeauna 
am purtat în inimă amintiri speciale ale ultimilor 
ani petrecuţi în România. M-am dus să-l văd pe 
Adrian Păunescu, erau aproape 30 de ani de când 
nu ne văzusem, când am aflat despre situația 
precară a sănătății sale. Am vrut doar să-i 
mulțumesc pentru ceea ce a făcut pentru 
generația noastră și pentru amintirile frumoase 
pe care le port cu mine şi astăzi.

 Te-ai născut pe 3 ianuarie 1952, la Găeşti, 
şi ai absolvit Institutul Politehnic din Bucureşti. A 
fost greu să alegi profesia de inginer în dauna 
carierei de succes pe care ai avut-o în România? 
Ce satisfacţii ai ca inginer de telecomunicaţii?

 Nu a fost ușor, dar am crezut că ceea ce am 
făcut în muzică, cu pasiune şi cu un oarecare 
succes, era rodul acelei faze agitate și minunate a 
vieții mele, de întâlniri întâmplătoare, și a 
momentelor irepetabile, așa că am decis să plec 
în tăcere. În ceea ce privește profesia mea de 
inginer, am avut și încă mai am o mulțime de 
satisfacții, lucrând în cea mai mare companie la 
nivel internațional de analiză și de cercetare 
pentru sectorul ICT (n.r. Information and 
Communications Technology).
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destul de des pe Internet, m-am hotărât să-l re-
înregistrez într-un studio italian, într-o versiune 
actualizată, care sper să v-o prezint cât de 
curând!
 
 Ultimul cuvânt te las să-l adresezi 
cititorilor revistei Arta Sunetelor şi iubitorilor 
muzicii de valoare, muzica care trece dincolo de 

timp!

Vă doresc 
tuturor 

numai bine 
şi 

vă îmbrăţisez 
cu drag!

Dan

30 iunie 2016

 Este o istorie foarte lungă și personală şi 
vă prezint scuze că nu vă pot da detalii. Ceea ce 
este sigur este că, deși nu am continuat să cânt, 
concentrându-mă pe munca mea, întotdeauna 
am purtat în inimă amintiri speciale ale ultimilor 
ani petrecuţi în România. M-am dus să-l văd pe 
Adrian Păunescu, erau aproape 30 de ani de când 
nu ne văzusem, când am aflat despre situația 
precară a sănătății sale. Am vrut doar să-i 
mulțumesc pentru ceea ce a făcut pentru 
generația noastră și pentru amintirile frumoase 
pe care le port cu mine şi astăzi.

 Te-ai născut pe 3 ianuarie 1952, la Găeşti, 
şi ai absolvit Institutul Politehnic din Bucureşti. A 
fost greu să alegi profesia de inginer în dauna 
carierei de succes pe care ai avut-o în România? 
Ce satisfacţii ai ca inginer de telecomunicaţii?

 Nu a fost ușor, dar am crezut că ceea ce am 
făcut în muzică, cu pasiune şi cu un oarecare 
succes, era rodul acelei faze agitate și minunate a 
vieții mele, de întâlniri întâmplătoare, și a 
momentelor irepetabile, așa că am decis să plec 
în tăcere. În ceea ce privește profesia mea de 
inginer, am avut și încă mai am o mulțime de 
satisfacții, lucrând în cea mai mare companie la 
nivel internațional de analiză și de cercetare 
pentru sectorul ICT (n.r. Information and 
Communications Technology).
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