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Toate cele cuprinse în acest volum au fost publi<ale cu începere dela 1908 în revistele noastre

" “aailitare şi o primă edijie a apărut la 1925.
"Ediţia

aceasta este revăzulă şi adăugită.
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Căpitanul Costache
ssnai

te

i

multor :şcoli din

IP)

Călărăşeaniu;-absobucrit al:
ţară

şi străinătate,:stă: la

biuroul său," complect cirfundat: în” „deslegarea
unei teme: tactice:.
e
ti
- Tema -i. sta. propus de comandantul: regiinen-:
“tului, după clişeurile în .uz şi: cum el,: Costache:

*-Călărășeanu, nui. mai: este orcâne,în urma .aplica“ţiunilor tactice Ia care:s'a dedat în incintele: şcoa-

ilelor, se simte dator. să
;plectă, cu care
'să .bage
:pe şeful şi pe camarazii
„lâ. fiecare din; cele şease

:-Tema, precum

prezinte:o lucrare: com-:
în 'răcori: și să uluiascăsăi, răspunzând academic:
puncte, dela: „Se cere”...

am: spus, este

“încă. în vigoare la multe corpuri

“în: jurul: a “două armate:

după
: tiparul:
şi se: învârtește

una de Nord

şi alta

de: Sud... bine -înţeles:are, 'o ideie generală, în
„care, pe-o pagină întreagă, se arată rostul ace-.
-sltor: adversari

gigantici

şi o.ideje

specială,

în

„care.: este :varba. de-.conduita .escadronului- de la:
avangarda brigadei de cavalerie, â unuia din cor-

'purile de armată, în momentul când: patrula -de:
„ wârtul

avangardei

raportează: căpitanului,

"că. d,

4

.

fost primită cu focuri dela colţul de
durei Ileana.
-.
„Cum se vede, tema este simplă,
gătoare şi plină de interes, mai ales
"ca de obiceiu: Studiul terenului pe

N.-V. al păfoarte atrăcă se cere
care au loc:

operaţiunile între "Olt 'şi 'jiu, consideraţiuni stra-

tegideşi tactice, dispozițiunile luate de coman=
dantul escadronului (ordine-rapoarte), încolona=-

rea corpului de. armată şi. crochiuri,
:,,... | ar:
' Inarmat .cu .cele mai. autorizate cărți “de.
stra=-

tegie,. tactică, „fortificaţie, geografie, „topogra
fie:
ȘI istorie şi pierdut între suluri de „hărț
i, hârtie:
cadrilată și plombagină, memoratoare,
creioane şi
cerneală în .toate colorile şi alte.
mici:şi. mărunte
accesorii indispensabile în răsboiul
modern, Călă-rășa
nu

răsfoiește,

scrie, „desenează,

şterge. şi iar:
răsfoieşte.cu: nervositate, cule
gând de ici.de colo;;
ca .cea mai harnică albină,
spusele figurilor ilustre:
şi
:tot: ce. i:se pare că
poate

să producă efect...
.
„. . Dela 9 vreme, se ridică
în sus, face: câțivă:
Paşi mari . prin

“cameră, . netezindu-și:
cu “mâna.
în păr şi. răspăr țeast
a tunsă cu mașina;
aprinde
o. tgare ŞI soarbe

cu poftă „cafeaua,:
pe, care: or-:
donanţa, călcând încet
şi discret ca. o: stafie,
i-a,
pus-o :pe „colțul mesei,
Da, soarbe cu poftă.
şi.
se :îmbracăîn nori: de
fum, căci a stabilit:
defin
i...
tiv planul lucrării și acum
a 'pliri: de: satisfacţiune-:
și încre tere în sine, se
plimbă zâmbitor şi cugeti-:
cu'-orgo tiu, la -volum

ul:de -cel puţin -zece coal
a:
şi cinci crochiuri artistice,
cu.care:se. va prezentăr:

5
în chip de
“înaintea şefului şi camarazilor săi,
|
maestru invulnerabil.
şi«
“Apoi se pune băiatul pe lucru cu: nădejde
.de
vise
ce
știu
“împins de ambiţiune și de mai.
tabloului
“mărire, urmărit necontenit de: spectrul .
„de înaintare, scrie şi zugrăveşte mereu şi când
ul dise ?ngână ziua cu noaptea, de-ese luceafăr
-o
după
ca
t:
mineţei, termină şi se ridică ameţi
t;
obosi
» noapte. de orgie. .E peste. măsură de

se așează „iar pe scaun ŞI. ducând mânile împreu:

aza”
mate la ceafă, îşi trosneşte oasele. de: spete
şi
vă
buha
dă,
scaunului. „Are friguri; fața e pali
ă
amar
„descompusă; ochii. roșii i osteniţi, gura
i.
| și uscată de atâtea cafele şi tutun
„Pentru a zecea oară trezește pe sărmanul Loă,
«care. ma omorit pe nimeni, şi cere .0 dulceaţă
“şi un pahar -cu apă rece. Apoi. îşi. prinde. vaIuminoasa lucrare în agrafe. şi cuprins de o sufăcând. înzescitare nervoasă, 0. mai reciteşte
„cu
tând-o
confrun
şi
ări
«dreptări . peste îndrept
icoane
te
«cele cinci crochiuri -în chip. de adevăra
ruseşti.

pa

pe

_ Lucrarea este în “adevăr mai “cult decât, com:
plectă şi prea documentată.
„Ce putere. de: muncă! Ce aptitudini. de. „răs'boiut,. » Astfel. gândeşte Călărăsanu „Că Vor cu-,
getă și. alţii despre el. Sărmanul!. In. beţia .lui
nu-și dă seama că se găsește mult mai „aproape
„de sanatoriu, decât de câmpul de onoare.

6,

-
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un tablou. —:un : Huzar riegru, dela 1796 —

grăvit. de

un: maestru

cestui : maestru
său

francez!)

Iispiraţiunea, a=-

a fost: admirabilă, căci

este iîn adevăr cuceritor,

Huzarul.

4

- In faţa biuroului Căpitanului. Gălărășanui atirnă.

m

„In cele: din . urmă,. istovit;. pleacă capul pe
masă şi adoarme pc... iluzii! -.

-..,..

La hargineă! unei "păduri; alături de calul:
său
bălan;: cu'0 mână: pe “şold, cu cealal
tă” pe -garda
săbiei, cu: O-pipă 'uriâşă în: “dinţi
și în cea. imai
liberă” şi nepăşătoare atitudine;
Huzarul negru
priveşte
blândeţe Şi

cu “un amesţec: “curios 'de - “mând
rie,
ironie; “ori din ice: “parte
te-ai uită!

la el și pare că: “ți Pătriinde:
gândul şi sufletul.
și tot. are cevă de zis,.
EDER
2
E aşă de expresiv şi” : frunios
huzarul! acesta!”
Şi
nu

ştiu de 'ce, dar

e cu

neputinţă

să: priveşti

:
figura aceasta fără mustăţi Şi
mărginită de: coade-.
lungi de păr, ce atârnă „pe
lângă: urechi porniud.
de subt' fantasticul ciacou;
fără să "mergi cu anii.
înapoi: şi: să: 'cugeţi: melanc
olic. la vVremile! acelea.

de

vitejie

şi

poezie,

în

care

vieaţa

răsboinică.
ȘI: cea: patriarhală! se
asociau asă 'de bine!
Huzarul negru reprez
intă o “poveste - tainic
şi fe
ă:

rmeciitoare, „Pov
estea' v remilor de
atunci: şi
a cavaleriei şi:
iatăă pentruce : Căl
ărășanu, în 'tot-:
deauna-i- a dat
lo cul: de „ prefer

ii

îi

') Francois Flamen
g.

inţă Printre cele=-

I)

7:
lalte figuri, care - impodobesc” milităreşte odaia
it
Ri E
lui de lucru...
După o undă de” somn, căpitanul nostru. se
trezește singur. la “ceasul la: care! se':scoală::de
:ochi : buimac, 'sentinde şi.
:la că
obiceiu, - Se frea

ridicând -capul în: sus, "privirile 'sale se opresc

asupra Huzarului “negru. Frământat 'de:'atâteă .
cestiuni- de "cavalerie, se :uită “lung la: această
fericită: întrupare “a celor mai: frumoase : şi iscusite isprăvi de cavalerie din. istoria omenirii!

Incet; încet; cum sta buimăcitt! în faţa: Huza-

ruluii, î'se: desluşesc' ca dintrun izvor, din chiar:
acest .tablou tainic, isprăvile: din acele 'tinipuri;
una câte una, precum le-a prins în şcoală" din
studiul Istoriei militare şi toţi actorii “principali
ai acelei epopei îi vin în minte ȘI dela o vreme,
i se: pare: că” Huzarul, “care-l: inspiră, îi "vorbeşte

a,

şi-l judecă Şi tot: mai” ironic devine. ăi

nopțile stricând atâta hârtie Şi "cerneală: şi “zdrobindu-ţi nervii, stomacul, ochii, în fine“ săntitatea,

atât “de trebuincioasă: tuturor; dar mai "ales uiiui călăreț, vei învăţă' frumosul, “nemărginitul Şi îndrăcitul :inostru meșteșug?: Nu: ştii că "pentrir: a
fi 'huzari, trebuie: oameni: dinamici: şi foarte îm
pulsivi și 'năs truşnici; “pentr: icâre iuicoul: este
singurul obstacol ingrozitor şi "chiar mortal? Di
——

+

Vii.

+

pis

a
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1) Camera lui Călărăşanu, are “impodobită cu “copii
după pânze militare de: Neville,e, Detaille, Meissognet;

Plameng, Chaperon şi alţi. -

n

:

3
„i Priveş
cu băga
tere de seamă la tabloul din

peretele dela dreapta, lângă ușă.!) Vite
azul acela
frumos. ca un serafim și grozav ca
un leu ce saruncă la pradă,
care cu capul gol şi cravaşă
în loc de sabie, goneşte vrăjmaşu
l pe. câmpiile

dela - Jena, a. fost: una „din

cele mai

frumoase

ilustraţiuni ale ' timpului. Cred
că-l cunoşti: . e
Murat. Am călărit în urma lui
în. Italia şi nu-mi

aduc aminte

să-l -fi surprins vreodată isto

vit de
citanie,. ori, contribuind cu cevă hârt
ie -la sporirea
arhivei.

dela ministerul.
de. răsboiu. Citeâ
numai ceeace trebuiă : să, citească
pentru a..fi
stăpân pe; meșteșugul:
său şi scriă foarte, foarte

Puţin.;;

.

E

aa

a

E
Fi
„Cum se; făceă răsboi
în timp
ulul lui Matusalem nu

vroiă să: ştie. Făceă numai
ceeace. trebuiă
să.facă el:și urmaşii lui ;.
dar. făceă atât.de bine!

„Şi

tot cam ,:în “timpul. acela,

am

cutreerat
câmpiile Italiei — de-am
măcinat tot. pământul
cu copitele cailor noștri
— sub comanda! celuia

dela stânga uşii,

care. aproape gol. şi. plin.
de

„păr,

zboară la inamic,

care

şi-a

năvalnie

și

fiorca.
osun
tigru. Neclintit în voinţa
şi credința lui și. pătruns până în: măduvă-.de.
simţul. câmpului . în
petrecut viaţa,

e. totdeaun

a sigur. de
izbândă.A fost unul din
cei mai. îngrozitori con-

ducători,

de cavalerie.şi e: cu nep
utinţăsă nu
“fi auzit de el: e generalul
Makart, care mergeă
la atac
că mare

desbrăcat 'şi “care; să văită.în
tot. timpul
part

e Să-și vopscască: şi el
sabia cu'roşiiii

9
- In adevăr, înaintea lui inamicul,
îşi pierdea
«cumpătul, întorcea: din. vreme spatele şi 'dracwl
mai: popreă până noaptea târziu. Ba' încă! îmi
0 :
vine a crede că unii fug şi-acuma.. Fă
„Ei bine află dela mine că în vocabularul

„acestui maestru de câmp nu se găseă cuvântul
„„biurou” şi: pot afirmă cu siguranță că. nici măcar la „Universul” nu eră. abonat!..
;
„::
„Şi tot eu, ăsta care mă vezi, am avut norocuil
-să cale în urmele şi pe umbra îndrăcitului, Lassalle, de ale cărui isprăvi ne leagă, pe noi. „hu
zarii, cele mai eroice amintiri.
:
-

„EL

tartorele, călăreţilor, copilul.. Tăsfțat! al

gloriei şi al Cezarului, el eră icoana şi visul
celor dornici de vitejii şi nebunii sublime.,
E „Şi acest luceafăr între luceferi-. — care. plin
de vlagă şi deplin încrezător în steaua | lui, a
“murit la Wagram, aşă vitejeşte cum a. trăit —,
-se potriviă tot aşă de bine cu masa. de 'scris,
cum se” potriveşte șoimul cu broasca “țestoasă,
; Ah, de câte ori, mai târziu, în captivitate,
rătăcind din garnizoană. m! garnizoană şi târân„du-mi ruginiţii pinteni prin noroaele! străinătăţii,
gândind la: o moarte banală şi burgheză,” nani
regretat , amarnic” şi: 'am plâns în desperare că
inu mi-a fost.dat să..mor în tovărăşia sublimă
-a: uriaşului,:
ale: cărui” şarje măturau imensele

câmpii, : ducând. fiorii. morţii
Rusiei! a,
"Şi: la âvangarda

până

în

stepele

Daia
“maestru
acintrecut
acestui

10
de-:câmp, se'găscă. în totdeauna mititelul:'cela„uscat și scăpărător 'care,; din 'cadrul său de lemn,
poleit; -priveşte- încă așă 'de'.isteţ: este Curely,
renumitul cercetător, comandantul și profesorul.
ilustrului de Brak,: î.en
„Acest Curely, ca' ȘI: Lassalle, mă avut” nici-odată Vreme să' scrie mai mult decât: pretindeă.
ibovnica lui 'din' cine” ştie: care sătuc! depărtat:
și - ascuns... : Aveau ” inimă - acești

îndrăciți, “ cari

azi: 'nici la examenul de plotonieri
cu' ştiinţa lor...
e

„ŞI
teşti

mar „reuşi
:

cu toate acestea "dacă tot trebuie să 'că-.
cevă, citeşte: istoria: lor

=—

istoria

cavaleriei:

chiar — Și cfede-mă, te vei “lumină, te. vei nălţă,.
şi, te” vei apropiă tot mai “mult de “umbrele lor:
uriașe, care

pe veci adtipostesc! mormintele” “atâ-.

tor viteji călăreţi,

- Aa

SI

.

Si
|
ași, puteă. să- 4 număr încă o , sumedenie;
căci, mulți, sau vit Și. format la şcoala. acelor.
vremuri

de răsboiu - Și : multe

mi-a . fost

dat

să

văd, iar. trupul. meu. crestat -de . toate felurile:
de, săbii, care se încrucişau. pe. atunci în lume,
este. în “adevăr, un răboj. al. celor „mai iscusite:
Speraţiuni, şi minuni; de. “cavalerie,
„Amintindu- mi: de aceste isprăvi, mă infior;.
sângele mi: se aprinde, în urechile. mele: mișună.
şarjele legendare; aud mii își mii de teci izbind
în scări şi, în răzbubuitul tunului, dudue pă=
mântul; subt. potcoavele; cailor::noștri. Jar: prin. |

11
norii! groși de praf 'zăresc alămurile, săbiile;şi
pajura sclipind'în soare, și. zidul-de cârne.fără.
şovăire

se 'mișcă năvalnic ca o

fantomă; uriașă.

şi ca și cum lucrurile s'ar .petrece: acuma,
un

strigăt înfiorător . care

aud”

spintecă : bolta... şi..:

geniul morţii, al morţii vitejeşti: și sublime, își
întinde

aripa

și umbra

Şi :câte-am':văzut!. Şi

pe câmpia . îngrozită...

câte-ani: văzut! ..;

Iți poţi închipui, camarade;' dacă - cu, “Hutza.
rul negru, ştiu sau nu cevă, în materie de 'cavale-rie! Cred că Drevetul meu! nu poate fi contestat
de nimeni,: purtând” pecetea: 'de sânge și semnătu:rile: atâtor. figuri ilustre. - .. i
bea ta ta a

“Accastă' fiind 'câlitateă „mea, “îi permit, să
dau lecţii

la minori

presiimţiunea

gătesc

şi să fiu ironie când, „Văd

lor şi felul bizăr. îîn care s6' pre--

pentru meșteșugiil

ce şi -au. ales.

„Ba: încă, după - câte am inţeles,.; dumnezata
doreşti, să arăţi tinerilor ofiţeri de: cavalerie cunr:
trebue.să procedeze.
când . este vorba „de o lu=

crare, în: scris, ca. să. obțină. profitul *maxim . în:
interesul armei şi vrei. să: mai. creezi, și cevă-

cam

în felul' unei

doctrine, proclamând

chiar

principii, culese din, diferiţi -autori, care. de altfel.
te pot

încredinţă

eu,

că

de

cele

mai

multe ori,

mau nimic de comun cu cavaleria, ci" riumai” speculcază - câte. un - &venirhent izolat. din ultimele:
răsboaie;. mai mult: cu „scop “mercântil: ori că. să:
facă: vâlNă, "Unii vorbesc chiar de. falimentul. Ca.

A2
"valeriei şi găsesccă ' această: armă, departe. de
-a fi.sporită, trebue redusă 4);

Ai

ae

a cai

“Ei bine,'află că misiunea cavaleriei . este 'ace-

“iaşi

ca.şi "pe: vremea-mea: —: doar

cu alte. mij-

„loace şi 'procedee — şi-.că ea: se: deslușește, de

:minune,
din faptele. celor: ce au condus în adevăr |
„ cavale
la izbân
ri
dăa: şi glorie, FI
.
„Şi pentru. izbândă:
nu : trebue. multă, - multă
“Ailozofie:şi erudiţiune, generală,ci inimă, credânță,
*sănătate,: cunoştinţe speciale şi. foarte mult, bun
simţ, - care: bun. simţ, nu. se dobândeşte: şi. nu. se
cultivă între patru ziduri, şi-un” crâmpeiu. de hartă
”
şi care este cel mai util volu
ce. se;po
m.
ate

con-

ssultă. în operațiunile de, cavalerie, unde
nu este

«mult imp de pierdut.
Pa
__ Dar, vei zice că vremile mele s'au schi
mbat.
:Se prea poate şi. este chiar lucru cu och
işi cu
:sprâncene. De sigur că azi este nevoi
e

şi de oar6-

'care' cunoștințe aşă zise generale; 'dar
'.nu înțeleg
„de ce săpierdeţi nopiţile şi sănătate
a şi: apoi și
bunu

l simţ, citind nebunește volume pest
e 'voHume, când azi cu desvoltarea ce a luat
tiparul, e
“dea
juns

să 'citeşti' zilnic! câtevă

gazete 'şi apoi

„câtevă reviste lunare Sau “Săptămânale
,
itără ilustraţ
“pent
ii
ru ,:ă “fi totdeauna”

:) N.A. a 1915, când

cu sau
la! curent

tipărit volumul ediţia;
„Răsboiul actual ne va sa
invederă încăsi mal muit
“loasele

1-a

to:
unei cavalerii numeroase,
bine pregătităsi mai
-ales .bine condusă. Răsbolul
de
tranş
ea
excl
ude cava.
„leria. Dar o campanie nu
începe şi nu se termină ln
=Şee şi nici nu'se poate tace pest
trane tot răsboi de tranşe
ea,

43
cu mersul lumii, fără să: mai treceţi.. şi pe ep:
Govora,

i:

i:

:

Daia

„Pe vremea: noastră .. nu :erau, atâtea” aparate-

intelectuale, dar tocmai de :aceia. bunul simț:
înlocuiă .totul şi: se.: desvoltă .ca instinctele ; la.
animale,

ca un

organ..care. funcționează, . iar. în

spitale nu se găseau decât: militari care : intra=
seră în foc...
ai
ai
pl

„ Desbrăcaţi-vă, fără părere de ru, de: tot.
ce este netrebuincios, -fiţi: oameni

întregi, gân=

diți-vă numai la trebuinţele - răsboiuluiși veţi.
aveă dreptul să năzuiți la izbândă. :Ocupaţi-vă.:
serios de ofițeri şi veţi aveă soldaţi!::
|

„„Nu

pierdeţi. timpul

învățând. pe .ofiţeri:.să:

dreseze cai: pentru circ, ori .să antreneze. cai.
englezeşti ca să fugă 2.000 de metri, căci. nu.

după doi chilometri de goană pe:un covor. de:
Persia, se

va sfârși

răsboiul viitor; Inlăturaţz

caruselul şi alte, păpuşerii; căci vremea lor a .tre-

cut de mult şi apoi cu escedentul:de. femei ce::

aveţi

în țară, nu mai.poăte

fi vorba. de. răpirea.

Sabinelor, prin. reprezentații de arenă.
| „Incetaţi''cu abuzul ce.se 'face de: obstacole
imaginare .și imposibile. Vă- preociipă
până la

nebunie mormântul şi bâncheta irlandeză-t).
“Sunt

bune și acestea la cevă..; Dar nu uitaţi că
ele pre-tind un material cavalin: excepțional:.
i aia

„De altfel, aceste: obstacole” nu 'se: ess
e! de--

i
-

.

1) Obstacole. clasice la. şcoala de.
16 cavalerie. Ea

A4
cât în irlanda;: unide: în adevăr,: 'desvoltarea. lor.
«chilometrică este aproape să întreacă desvoltarea
„reţelei "de tramvaie electrice din: Sahara!- Dar, nu

"trebue să vă temeţi de asemenea obstacole,. căci „după: cum 'se arată: orizontul. politic, este . pro-

“Babil.că în. acest mileniu .și chiar în: cel armător,:
nu "veţi: face. încă: invazia proiectată. în Irlanda;
„Apoi rapoartele excelente, în care: trăiţi: de.
"când: lumea: cu . vecinii din. Groelanda..şi Lapoznia,: War -puteă dispensă de. a. mai-.zăpăci şi 02
-bosi caii. şi. călăreţii, ' sărind. ziduii “de. patru
palme. înălţime.:. Dacă 'nu :vă 'încumetați :a sări

-ziduri de doi şi 'trei stânjeni, cuni' făceă haiducul
"vostru : Codreanu, când eră, gonit; 'de -poteraşi,
:mai bine ocoliţi-le, “căci nu. vor, fi: mai: Jung ca.
„zidurile. Chinei. -: tie
a
= „Nu „speculaţi prea :mult îndemânarea şi : în«drăzneala firească a: bravilor. voştri ofițeri, căci
“căzând în extrem îi veţi intimidă Și veţi: ajunge
“la rezultate opuse...
pi
i
„i Faceţi să înceteze: legeida, că un: “cal care.

a

alergat

în..curse. militare: sau:a

pentru „raite- sau distanțe

fost. antrenat.

mari, trebue

neapărat

-Să moară sau.să. „dea în tignafes şi furbură,
ŞI

să înceteze credinţa

că la cursele

de. bri.

adi, „caii . de..trupă “trebuesc. antrenați. ca

-sângi.

Ei

nu: pot. suportă acest

mu. este. acesta „rostul. curselor
făceau

“puri

şi pe vremea

de: pace; :dar

noastră

se :iuan

supliciu

de brigadă.

în puţinele

caii

din

pur- -

şi: nici:

Se

răstim: :

escădroane

15
aşă „cum: se găseau şi se. puneau

să alerpe; iar

„din felul cum; se. prezentau după curse, 'ne..dam
socoteală de. vigoarea 'şi pregătirea escadroanelor.

„de calitatea :remontei,. de. modul : mai mult „sau
mai:puţin progresiv;și 'judicios în care: Sau ur:mat exerciţiile zilnice, de destoinicia. ofițerilor
Tarte
şi. îndemânarea huzarilor. e
„Şi se făceau, pe vremea noastră, și curse aşă
zise de patrule, străbătând distanţe mari combimate. cu terenuri dificile: pe. „cai: aleşi : din ; escdadroane, fără a fi urmat, înainte o pregătire savanti
„alta, decât exerciţiile zilnice, Aşă.eră şi. firesd, ..
"„Alteoii sc:. puncă: la: încercare întreg: esca- :
străbate o:'distanţă - oare“dronul, : dânduii-se.:a
țelor ' şi .aţioi” se :examină
trebuin
e
limitel
în.
--care:
şi a huzairlor, deducâncăilor!
a:
ă
“starea. general
tu se; pregătirea ce au avut pentru răsboiu,
AŞă. dar faceţi “curge 'câte. vreţi, “dar. nu: „le
confundați cu cursele de pursângi, care urmăresc
şi. trebue .să. urmărească: niumai-i- selecţionarea rept
-productorilor.::.PERII e IER
ă- calul
curioasc
să
vostri!
ofițerii
pe
i
i aInvăţaţ
trebue
ce:
”
le
“arătaţişi”
trupă:
de
şi mai ales 'calul:
cal
acest:
la“
'de:
ceară
să:
„ȘI :mai vârtos: ce poate.
“fără. a-l .vătămă.! Aşttel veți aveă cai, carei Vor:
Iuseră :cu precizie: în front şi: vor străbate: cu uşi
rință

distante

mari

pe

eşicherul

strategic cu „0b-

i
i
a e
-stacolile Îi
CUs- “faceţi: astăzi, “dredagiul. şi ruină
a ĂŞĂ
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sunt: două cuvine: sinonime,

și: de: câte ori în-

ireprindeţi. o raită, ofiţerul devine calâul ca—
tului”. său. Din cauza. neștiinţei îl consideră ca

pe o-mașină vie şi-i cere imposibilul. ri
„»mvățaţi deci pe 'ofiţeri
“să vadă în' cal: un.
camarad. preţios și

să: pună

mare! băgare

i de:

seamă și mai ales milă: când 'vor 'să facă educa=iau
e
De |
i Invățaţi-i “să. treacă “obstacole “naturale, te=-

renuri dificile și' mai ales ape în toate felurile;:

apoi să 'străbată: păduri cu siguranţa că vor eși:
acolo -unde' trebue'să: iasă, adică: deprindeţi-i. să:
se. orienteze, ca să poată recunoaște și să facă.
în .adevăr oficiul

de. porumbei. călători când: va:

fi nevoie. Daţi o 'desvoltare”
cât de mare vână=(torilor..: Desigur - galopul“ întins în' grămadă 'pedistanţe: mari, întrun teren variat şi necunoscut,

constitue cel mai
. bun Şi mai firesc mijloc de:

educaţie de răsboiu, ... .,
--»Învăţaţi
: pe

.
De
i

ofiţeri:să “facă.

ize

CC

|

educaţ
” recru
ia=

ților și să-şi conducă uunităţile cu-sigur
anță şi.
apoi. aplicaţi -cu' ei: în, câmp,; la. lumina
cerului
liber,., principiile: .de „tactică consemnate
în :câtevă pagini:de reuglamente, fără multe
comenzi:
inutile, ori formaţiuni.şi mişcări, complecte;
care
îngreunează

un

manevrele

folos, .... ..

„Propuneţi

şi ostenesc. caii fă ră nici
de

teme

simple

şi conforme

i

cu .rea--.

litatea și gradul. celui.
este .c
cheme
at să le des-

17DE.
lege, lăsând la o parte corpul de Nord, şi cel de”
Sud, pri idei “generale. și. speciale; şi încă: 62.
dată: nu uitaţi, că. aplicaţiunile îîn “terei “surit” “cele
mai “rodnice, căci sunt operaţiuni” pe: vie:
| „Astiel, în scurtă vreme, veţi” aveă ofiţeri: şi
prin urmare soldaţi ' gata 'să între! în canipanie:
Şi. asemenea ofițeri, pătrunși. de. “meşteşugul căi
ruia s'au devotat, „vor aveă încredere ' în” forţele
lor şi ca unii ce scoboară' din heamul lui Ceza:
şi al lui Traian, vor şti să "sară „peste! morminte
şi chiar în morminte și .cu. cravașa: în mână: zor
şti să sfideze moartea; gonind pe
|
vrăjmaşii, nea:
mului până în. pânzele albe..: Dia
iai
„Şi aşă se va preface şcoala: de: echitație îutr* 5

Ness

ă

adevărată

şcoală * "profesională de. “cavaleriei: -

„Dar zici că în țara - românească “sunt iernile
nesfârşite şi aspre, cu riopți lungi şi. zile scurte
şi nu totdeauna este. cu putinţă a eşi la' câmp:
„Inţeleg foarte bine şi-mi aduc aminte cu
groază, cuim trosneau de frig, chiar aci în odaie,
coardele cadrului meu, astă iarnă. Inţeleg, sun- “
teți nevoiţi să lucraţi şi în cameră pentru a întreţine cunoștințele şi: a pătrunde pe ofiţeri de
rostul cavaleriei. ,
„Lucraţi

dar

şi în camere,

însă numai

atunci

când în adevăr nu e chip să ieşiţi în câmp.
„Daţi ofiţerilor să. studieze
teme foarte

simple, având la început şi deslegarea
lor
alăturată, dar “fără. justificări, lăsându-i pe
-Huzarul

negrii

- 18
ei singuri să-și puriă întrebarea; de ce s* au: luat
anume. dispoziţiuni Şi dacă altele nu: ar fi: fost
mai bune. ori; mai. rele. Aceasta le va ' desvoltă
dragostea de, învestigaţiune sau cercetare, scnti:

ment indispensabil “pentru educarea” spiritului, unui ofițer de cavalerie.
RE
Și astfel „ofiţerii -vor căpătă ŞI deprindered
sreditaţiunii, atât de năpăstuită şi. uitată şi to:
tuşi atât. de prețioasă.
„n. adevăr, cum să izbândim ' în întreprinderi
«despre cari am citit ici şi colo câte cevă, “dar

- asupra

cărora

ales, . în

ce

nu

am

meditat

priveşte cavaleria,.

niciodată?
chiar

Mai

manevrele;

subt” orice formă, nu ne dau decât o foarte
paJidă imagine a realității. Cea mai temeinică!
vir=
tute a ei — efectul moral — nu se poate imaniSestă, căci inamicul de carnaval ştie bine că zidul
viu, care galopează năvalnic spre cl cu
strigăte
înfiorătoare, trebue să. încremenească la
109 metri depărtare şi să bage sabia în teacă.

_Şooala patrulelor şi a recunoaşterilor
de asc:
menea este falşificată în. manevre,
căci
prudenţa — complimentul îndrăznelii
utile —- este

mesocotită atâta vreme cât
nu există. un glonţ
tnăcar. ŞI astfel, frământarea de
minte, di care
itrebue să iasă combinaţiunile”
cele. mai fceicite
întru atingerea scopului,
nu are loc.
Patrula
merge . fără sinchiseală pe
drumul cei mai bun
ŞI apucă
de

EL

coarne

inofensivul

bine, “camarade,
ii
e

Si

temele

taur.

ce Propuneţi

tra-

19
Hbue: “să provoace - meditaţiuinea :“asupra: detaliilor
“de. exectițiune;” = deci - să “fie: simple,: să. “admită

“ «lispoziţiuni multiple și să fie tratate foarte scurti

*Căci nimic nu înspăimântă și: depărtează. dela
“studiu pe tinerii cu temperament răsboinic, 'ca
«cimiliturile cu: o singură . deslegare — aceia i din
capul 'scamatorului „— şi -neisprăvita! lor : expu-nere de motive, înşirându-se toate! rolurile: ar“mei şi pagini întregi -dintr'un curs: de. tacticii:
'=Şi alte „umpluturi, care “urmăresc: mai: mult:
ne arătă gradul înalt de erudiţiune- militară « a
«celui ce a scris tema.
„Propuneţi ofițerilor în regiment, şi momente
-tactice a căror deslegare să se facă într un; timp
“foarte mărginit, potrivit cu, caracteristica armei,
«care este iuțeala. ...
. .
„Asemenea lucrări. nu trebue” date “ofiţerilor
acasă, ci pe. loc în faţa. hărții, unde ofiţerul
trebue să arate, fără multă gândire, :dispoziţiu“male ice a luat şi cel mult” ordinele ce a dat,
fără
“părafrazări !şi speculăţiuni, care îl deprind
. cu
“întârzierea. în hotătîre,
„Cu chipul acesta nu i se va tipi 1 nici, „timpu
"hecesar spre a se ocupă de oamenii săi
ori a
;eşi în fiecare zi 'călare afară, cât de puțin,
pentru a-și întreţine cu Orice preţ dragostea de.
câmp,

-care - “dragoste trebue să stăpânească

«ca cel mai tiran vițiu,
”

Căci numai

i

-

adevărații “amici

în „măsură. si

dovedească

pe huzari

a
ai

şi în

terenului

vor

viitor 1ocul
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ce

de:.onoare

: teatruf
cuvine cavalerieipe:

se

de. operațiuni: şi

numeroasele împrejurări,... înţ... :

care, ea. mai

ca. orice. altă „armă, , poate .inz.::

mult

fie. „pe; jos, Cu: carabinâș..

terveni în, mod; fericit,

fie călare.. ! peur
„Pe. "*remea.

noastră, însă, :eram.. bine: încrâz-.

dinţaţi că nutrebue,să
bina. ceace

puteam

căutăm: a obţine cu cara"

obține 'cu sabia.....

„Rezultatele obținute călare, erau
însutite și crau hotăritoare.
.:.. n
„Cavaleria 'eră-o armă

bitor.

-,,

înzetite: gg
ci ct

de efect. moral zdro- “

DR

„Prin

mobilitatea

cai

«i, intervenind

spontanca- a

colo: unde inamicul se aşteptă mai puţin, detertermină -totdeauna chiar în cel mai oţelit. Nrăjmaș,

A

„Un

stare

sufletească

dezastroasă.

atac călare” bine pregătit

şi

A

a

biac. con lus,.

făcea
ca cea mai dârză fire și cele mai „Vân=
joase mâni să arunce la pământ arma înciircată.
şi să. fugă

în

desperare,

nădejdea

în chiar

fără

asemenea

un

ducând

spaima

trupe proaspete
uragan

şi des—

dinapoi,

pustiitor

ar

poate o pildă de virtute osăștească.
„Ascultă bine Camarade, căci am

cari.

fi. fost

trăit să.

Năd't tot ce: spun şi nici nu pot spune tot cc.am.
văzut la' Marengo, la Ulm, la Austerlitz, la Iena,.
la Wagram, la Friedland, „la: Moscova, lă Wa
terloo. Cavaleria călare cia: îngrozitoare Şi - cef.
ce vrea so vadă, în adevărata ei piele. de Pan
po”

.
ae

i

.

.

..

pa

..

”
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m.

a.

dia să-și pună imaginaţia, la: contribuţie; căci
“precum. ţi-am mai spus, nici : manevrele, nici! ci| rmeinatografele nu ne pot lămuri realitatea: Pe
„deplin. -

Ia „Dar. pasca

ialtanteriei băteă la 200 de paşi

Și se încărcă pe la gura

țevii, iar tunul care se

“încărcă tot pe la. gură, băteă cam la 800. metri.
Astăzi, după .cât sunt informat, a apărut în"etimpul: tactic o dihanie care se chiamă mitra_? “lieră Si. au “apărut puşti. cu repetiţie şi fără fum,
cari, bat la mii de metri şi tunuri mari cari
varsă “du o iuţeală îngrozitoare dela zeci de mii

| “de metri „zeci de feluri de proectile...
„Cu durere în "suflet şi cu inima cernită tre“ue să vă spun:- „puneţi cruce poeziei noastre. de
Btunci: puneţi-i. cruce, căci.a trăit; puneţi-i cruce
şi plângeţi dacă. vă doare, . dar. nu mai căutaţi . a
“obține cu sabia. cejace înzecit şi însutit „puteţi
| “obține. cu jocul.
|
E „Puniţ-vă: imaginaţia. la: contribuiţe,. Cura. face
orice” poet, închipuiți-vă
că săbiile: şi 'lăncile, s'au
«lungit. de. o :mie. de ori, mişcaţi-vă călare . cu

„avânt îr' afară de focul inamicului, apoi descălicați

şi deslănţuiţi ; focul. prin surprindere. şi... «veţi
„egăsi: poezia : cavaleriei. şi „a: timpului - în „care
„trăiţi, pe care „voi. trebue să o înţelegeţi și. să -o
cultivați, căci a' voastră. este și. fără.:ea. muriţi...
=ȘI fiindcă „veni vorba: de :iinapinaţie, “su tre“buc să -vă închipuiţi că o:cavalerie,: ca să nu fie

22.
criminală, e. datoare să.
« „galopeze pe câmpul dă
luptă '24 de.ore pe zi.
, „Dal: o cavalerie care stă este criminală, așăi
ziceă

și

Impăratul

nostru.

Dar

nu

credeţi, cum fac.pe. la. „manevre unii

trebue

şefi

să.

nervoşi:.

şi setoşi! de lauri, că a nu sta, însemnează a se-

încură cu. es cadroanele. „dela o aripă. la alta a
froritului de bătaie, căutând să intre în, acţiune:
peste tot. Saui inai bine. „nicăeri,
| „Procedând astfel, o „cavalerie se sinucide ăn:

a. ajunge la. inamic, căci caii. se! prăpădesc' go;nind. şi momentele” în. care cavaleria, poate intră:

cu folos în acţiune, sunt. aşă de „trecătoare... |!
Această consideraţiune | poruncește deci a ste

la pândă, bine. înţeles : pe câmpul tactic, ca la.
bătaia. de lupi, . „ceeace nu trebue să asămuiţi:

“cu asta de grau, căci diferitele! antene (patrule).
ale celui ce. pândeşte, sunt într:o Stare de 'fier-bere, care. ne aminteşte un stup de, albine” în:
toiul imierii.
i „lar - comandanţii- de cavalerie': nu trebue . să
se teamă că: de nu se. vor” arătă necontenit: =.
inandantului superior, vor fi prost apreciaţi
în:

ziua

şi ja

dare

lucrează

judecata. de: apoi, căci
cum: trebue,

o: cavalerie:

nici:“nu. poate Îi vă.

zută, acţiunile ci fiind ascunse 'şi îndrepiate spre:
«
aripi,: deci cevă- cam afară -din orizontul vizibil
al. comandanților, . care : ocupă “de

regulă: puncte-

centrale faţă cu frontul de luptă. .
?. Şi de altminteri :cred că poate cunoşti

răs..

ilustrului

punsul

general

de cavalerie

prusian,

Zeidlitz, când, la. Zorndoitf, i sa fost. poruncit

We. Marele Rege să iasă la iveală, căci inacțiurica
în care stă e€, condamnabilă ŞI va “răspunde” cat
căpul. „Majestatea Sa, zise Zeidlitz trimăsului
încremenit să știe că sunt” la pândă şi Să-mi: lase
zapul

cât timp

îmi

'mai

trebue

'ca so

— apoi facă cu el ce, va vrea»,

servesc

i

Puțin

după acest. răspuris, “sosină momentul,

victoria
zavă a

fu câștigată numai prin. lovitura grocavaleriei, care . pândise am 1 pândește

leut “elefantul.
Aşă dar. astăzi când. fronturile "sunt. ași de
întinse, cu, atât mai, mult un. şef: de cavalerie
“care vrea. să fie în adevăr util, „dacă a. terminat

cu explorarea,. „unde fără 'ndoială

a avut. „mult

de lușru și călare şi, cu pușca, hârțuind pe inamic,
“pre al recunoaşte, a-l întârziă, şi a-l intimidă. şi
sdlacă . în mai are ce: căută-- înainte : din: cauza

lipsei dej aer, va trebui să rămână sau va trece pe
aripa descoperită, unde va. găsi, aerul, trebuincios
cavaleriei Si, împănând terenul, cu:- -patrule.- a

: „pândă ascuns.
meroase, şi puternice, va sta -la
i „ŞI este cu nepuțință;. dacă veghiază. bine, ca
mai curând. sau mai târziu, să: nui. se; ofere. moinentul „tnult aşteptat . „de a . intră. în: acţiunea

brutală, „fe. pentru

a. cădeă. „asupra. cavaleriei .

adverse, care desigur nu va apare. la -aripa.'sprijinită,; şi a-i paraliză astfel acţiunea, fie prelun-

„gind

frontul, ; infanteriei

pentru..a se. opune

.

îs:

...

Ca

„24

tă „contra atac. sau a: contraatacă,
cupând * lateral” ani

pentru

punct

obligat

de

fie otrecere,

a feri, ; truipele. amice de
o învăluire,

sau, „pentrii ! a. învălui și
a amenință fiancul
şi Spatele adversărului,
înlesnind înaintarea tru-

" pelor. amice, . „le. Căzând !
ca' un
amei

rezerve,

a unui „grup. de

trăznet asupra

artilerie,

a

unei

tind apoi fără preget "până la
complecta.
ofganizare : a. „Vrăjmașului.
Ie
Un

'serva

asemenea

fel

des-

de q 'sta, permite

a obși. . Spatele inamicului
ȘI a . pune la cureiit
îîn toată clipa pe com
andantul

et

necontenit

fiancul

e înai, de căpeteriie

- cavalerii - vrednice

- Și

cu: “toate

îndatorire--a
acestea,

unei:

“nu. se

poate Obține, dacă
printr'un- criminal
“exces de
zel, alergaţi în „Zăpăc
eală dela-'o: aripă: la
alta:
Şi acuma, "fiindcă
se apropie ora de:
Cazarină
. Şi: nuj vroiest - iubite
: camarade,; să-te fac
a. Ajunge
-cai înt

„tivi ignoranța. -

“Citeşte,

mai

tristă

po-

iu

it:

a

ta
mai „celes- în: direcţia
. profesii,

dar Citeşte mai puț
in

şi cugetă 'imai mult,

ca: si

pe

- Cea

'de cavalerie, îmi
păstrez
vorbi altă: dată des
pre alte
"cavalerie; :“dar înaint
e de. a
ne: “despărţim Tămuriţi
:- să: jigneşti pe bătrân
ul. Gu:
puterea tiparului, ori:
să. Glii-

aa

fiind" aceasta

eaja pm.a

ârziere;

doabă':a. “ofițerului
dreptut de'a: mai.
cele: privitoare. la:
termină” "aş! „dori să:
„Citeşte, .nu'zic
“tenbei, nesocotind
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facultatea de adaptare. la
e
urţi, pierzi.
zări şi să nu devii sclavul orb al vreunei
“care azi "poate fi bună şi. mâine poate
„Cu alte cuvinte nu te rutină şi mai

îrprejudocttine,
fi falsă.
“alesinu
”

te mecaniză..

Ascultă-mă . bine: citeşte. mai “puţin, “cugetă
“mai mult şi dacă ai ceva "de scris, scrie. dar: nu
“da. drumul” condeiului. „ Nu căută să dei. pâinea
„Se scrie

2

prea

Pe. vremea

cugetători

mult...|

.

|

când nu erau „atâtea “cărţii: erai

mult. mai puternici, câre! au pătruns

:chiar „tainele cerului : şi. legile firii.” eg

ai

„Crede-niă, este de, ajuns. oricui 'a. se “instrui
“din cărţi îîn zilele urâte şi nopţile lungi: dei iarnă.
:Pe noi Huzarii, nimic, nu ne „poate instrui, mai
“bine și niinic nu poate. folosi mai miil€ corpiilui
şi spiritălui nostrii cercetător,

ca! o preumbiare

duri de preamărire: personală = „A mijlocul “înBa
3
urii, scăldaţi în lumină, “ ă
„Ia zilele frumoase: de 4 vară Sau Chiar: de: sarii,
când totul ne chiamă, la viată, și “cugetare! liberă,

a-şi citcumscri€ spiritul. în horme: şi: idei streine şi
mecoiitrolate, de multe: ori bolnave, şi a “primi de
bună voie tirania: lor, este. ași pietde “Dupul

sinucide sau a ?nebuni.

Fireşte-tel..

Li Stă ai
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In timpul acesta se aud pașii calui
ui,. “care vine:
să ia. pe Călărăşanu, la. Slu
jbă şi Huzarul negri,
oinul faptelor; sătul de vorb
ă, tace. :
:
Căpitanul deschide ferestre
le, soarbe cu poftă
bogatul aer
:
al dimineţii de toamnă
: Şi priveşte:
cu plăcere „frumosul „cal,
care „aşteaptă la: poartă:
Acum încinge sabia,
pune, chipiul pe: cap și.
privirile, „Sale“ alunecând
peste. voluminoasă lui
crare.. tact

iză, plină de compil
aţiuni şi „Pârafrazări sforăitoare, se
ruşinează și mânios,
o aruncă.
departe,

„rostind „cevă neînțeles
,
”
„Apoi. încalecă şi orie
ntat pe adetăratur
“4'driim
al cavaleriei, cugetând
necontenit la: „cele
spuse:
de „Huzarul „negru,
“cum, iese din orâ
ş,
păr
ăseşte:
Șoseaua, şi strângând
pulpele, 5 „ea la:
galoppeste. câmp.
lată-] află din: lan
ţul ? convențiilor
- teoretice și “stupide, iată-l
desbriicat de formele
și embiţiunile person
“scrise:
ale, iată-l liber,
redat” sie- Şi.
“Suverânului şi
Tărei departe de
Zidu
ri ,si. de
atmosfera lor bolnav
ă!
Atuma, „liber cu cug
etul, “îşi derveşte,
aria | cui.
toate ,„Puterile ce-a. îm

letul său. Și-a făcut
loc un ideal! „nespu
de frumos: “Cultul
s.
cavaleriei, în. servic
iul Patriei.
Şi. nstfel, Căpitanul
„Costache. Călărăşa
nu, *în:
fiecare - zi, singur.
ori cu. ofiţerii Şi
soldaţii săi.
Iuc

rează afară în câmp,
fără multe forme - scr
ise:

ci.

prumutat

„din coastele şi,
1utuul ei bogat,
dar nu mai sleeşt
e aceste! pu-teri pentru. câțivă
centimetri de sâr
mă
poleită.
În suf
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“şi speculaţiuni savante, încredințat că un ofiţer:
de cavalerie nu este niciodată destul
Şi CĂ un compromis fericit nu
1
poate
între câmp şi biurou,.
|
Aşă dar, veşnic în serviciul Patriei,
tcază caii şi oamenii, se aantrenează
își hrăneşte plămânii, inima: şi nervii

de rustic
aveă loc:
îşi antre-pe sine,
şi îşi cul--

tivă: ochii! şi simţul terenului — cu alte cuvinte:
vigoarea şi bunul
bine

simţ. —

fără de: “care;:a luat:

: seama, "că: zadărnic: încearcă -cinevă:să:
fie:

ofițer "de cavalerie. - n.
i
Tue
Jar seara, “după 9 d: de: muncă! sinzioăsă ! Şi.
folositoare, ars de soare şi bătut: de: vânt : ca un:

spahiu, se întoarce acasă: şi se „dedă la Odihuă .
bine meritată, “petrecând! cu! ai “săi :ori! “'cetindi
câtevă' patini alese: “Apoi” Fără frică: şi fără! pri .
lană se culcă 'și adoarme! liniştit, sub. farmecul:
și oblăduirea Huzarulăi negru.A

Ai "DUMITRU: 00406ARU

;.

„iii Noni.
aa orele mele. de. singurătate, nu
+ e cfistăi: it:
. șeere mai „mare,

decât

să

recitesc „Scrisorile care

“prins de recunoștință, "faţă. de. cei. ce inii le-au

" adresat, de multe ori în, „zile. triste: IS
ani

-. Multe din aceste. scrisori. sunt datorite. unor
! „catinarazi şi amici, care Sau stins. din viaţă!
Și

„printre ele găsesc azi, una. dela. „nenorocitul, Şi: ue>
«uitatul meu amic Costache C.
Cum în aceste rânduri se găsesc sentimente
„-xceduice de luare aminte a bunilor
ostasi, tedau mai la vale un fragment.

lei pe

„decât o neîntrecută dispoziţiune
sufletească peu-

tru

a înfruntă

viaţa

râzând, ' trăiam

numai

din

ez
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lună, şi cum părinții mei... săracii |...
părăsi-:Seră planeta această, fără
a-mi
lăsă alta avere

ar por

precum știi, pe atunci

TE

__mÂveam,

e,

„In anul Domnului 1894, scrie amicul.
meu,
aeram sublocotenent în regimentul 11 de călă* saşi, la Brăila.

2%
aceşti bani. pe care::îi- orânduiam ;aștfel: 50, jei..
pentru o' datorie pe cal:la stat, 35 lei pentru haine...
la: iatelierul. ofițeresc: :din;- Focşani, 35; lei - entzută. :
camera în care.-locuiam . în: strada - Frații. Goleşi
:No; :11,. 40:lei pentru harnaşament luat -pe, daztorie dela un 'jidan: din: Bucureşti, :10, lei, „pentru. diferite reţineri în- corp 'şi-mi mai rămâneau încă :
50: lei: pentru. mâncare - şi alte nevoi: cum: tutun, ”

„spălăt,- luminat,- ări de citit,. jurnale, . reparaţii:
și alte mărunţişuri...
PE
zu
aCe maşi: îi Tăcut «cu, cu aceşti: 50 lei honito--

patici, : dacă: bunul Dumnezeu al, călăraşilor ni:
mi-ar fi scos: în cale pe Dumitru. .Cojocaru?: +

„Acest. Dumitru, eră, de felul lui: dela: marginea, Bărăganului,

târziu,

Când--eră

de :pe; lângă Țăndărei,
+:dar

aproape::să
- intre' în armată; .

ai. lui se.mutară la' niște neamuri 'în.:satul; lancă .
fin „judeţul Brăila:şi aşă a ajuris-el.să: fie soldat

permanent în regimentul :11-:de:călărași..!: iii:
„Când 'am. aşezat plotonul: la linie şi am în-trebat „cine -vrea_să vină ; la. mine :ca. ordonanţă,
au ieșit. mai mulți, .. -dar, eu am ales,pe cel :mai.plăpând. și punând mâna pe:umărul-său colțiiros;
am

-zis către. ceilalți:

„Voi . mai

voinici, - puteţi: :

înfruntă greutăţile, grajdului ; şi - alei frontului 7
„Așă dar; am luat .pe: Dumitru. “Cojocaru... Eră:
mititel ca şi -mine şi. tot. ca mine! costeliv; dar
păreă mult mai nevoiaș -prii paloarea feţei “sâleşi oarecare sfiiciune: Apoi capul lui: mic şi uscat
se. pierdeă până la „vârful. nasului 'într?o:: capelă.
ete

it
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zuriașă,

care-l--pros

teă.:de-a-binele. Mantaua imult |
:mai "mare: decât măsura lui;
:eră par'că. aruncati
“cu- furca :pe:el şi: mânicele foa
rtelungii: nui-iriper-..
“miteau să :ducă-:mâna
! la ".Vizi€ră spre :a salută,

“decâtîn “patru sau ciaci
timpuri. De-. ciste .-rui
“nai :vorbesc -mult, “priviri
dis-le “trebuiă :.să. caşti

ca şi

ele. In fine: niciunul 'din seinnele:
exterioare
„de ':respect: nu “-Întovăr
ăşeau “pe acest ..miurit
or
Plăpând:și oropsit.
.

„L-am

dus

-.

1,

i

tă

A

TEae

:

la magazia „escadronului,
“Ian :îu-

“tolit' cu haine noi-de.ordonanţ
ă, l-am “tuns; i-au
Pus 'o..şapcă potr

ivită -pe -Sprânceastă
:. şi il-âna
trimis acas
la min
ăe.
a
«Cum: serviciul -de. or
donanț-la.
ă un ofițer .neînsurat nu' diferă.

mult “de munca :
uşoară, ce se
bolnavilor prin sana
torii, încet, încet
s'a înciocălat, -a prin
s culoare “la : faţă,
-s'a: înviorat şi. prin
prescrie
Dumitru

iagerimea -lui: nu-.mâi::
difereă
mult de un 'Pisoiu' mit
itel; care se'leagă.
de toate

,

pe
-mă''niujeam cu :o probă “de
la cazan, cat
e :.eră înfri-

m

ădevotat, . ..
i
“sPe vremea. aceea,
''mâncam la “n
“unde apucam.și «de:
ămiază
cele':riai mu lte.
oii
shum

ige

ca pe'un-copilaş,
-:i:
“uiTot ce făceă, făceă'
.
:din dragoste pentru
*Şi. numai “<u--gându
mir
ie
l, - cum să'mă "m
ul țuimsască
„mai bine, — Er

a

- tulşi -Băseă necontenit
: de:

1ucru ŞI când nu:miai
aveă ce face :pe
acasă, fugeă! iute
Ia: grajd cu
“louă-trei bucățele
de: pâine pentru
Cazacu, calul
:meu,"pe icare îl răs
făţă.-
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„coşat de Dumă, căci eră 70 bani” raţia Ostaşului
pe zi.. Seara: nu: : mâncam,, mă oprise. 'casierul
regimentului şi mai aflasem dela un doctor, că
cine

se umilă.seara,

visează

uilt. Dar tpe : când

citeam la” lanpă .un regulament sau 'oărecari: ver:suri foarte uşoare. pentru stomac, Dumitru întră
vesl cu un „pahar de ceaiu şi “două felii de 'pâine
“prăjită, pentru. care: plăteam' 20 bani la ceinăria
de

drum.

peste

„Sobrietatea

e

muma

tuturor

virtuților”, ziceam eu în. gândul meu; “dar. Du:
Şi văzând căi
“mitru nu “cugetă aşă. “adânc
„joacă pulpele în carâmbi, a căzut! la gânduri. Ei
„Intruna din zile ma “rugat 'să- i dau drumul
“până la anca, ca să vadă pe. maică -sa. La trei
zile, cum mă: întorceani dela cazarmă, fluerând
a: sărăcie .şi gândindu- -mă la ce camara să mă
;poftesc. la masă, găsesc în odaie. la mine, „MASA
,
- pusă ca la orice: boer gospodar.
„Un

castron

cu ciorbă

aburise geamurile.

de

“nu se mai vedeă uliţa; o mămăliguță pătăioasă
:se. tolănise la colțul mesii alături de o strachină
cu. ouă proaspete şi. subt masă, cârâiă o nado;
leană priponită. EI, Dumitru, sta după ușă și
văzând

uimirea mea, cră în slava fericirii, râdea,

- Eu iam: înţeles gândurile „lui: bune, şi ; după
ce Pam lăudat ca:pe.un camarad credincios şi
bun, după ce-apoi l-am întrebat cum. a:găsit pe

cu mare 'greucei de acasă şi ce fel a petrecut,
lei, dovediur
că
trei
primeas
să
state l-am: făcut
,
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4

ia

duri i că oricât eram, de sărac, tot mai săracă eră
sriaică-sa, văduvă cui, cinci copii. . i
Ea:
SI Am trăit. bine mai multe zile și pe urmă ant.
mai. postit, o „săptămânii și iarăşi a. plecat Du
mitru, Ja, Ianca: şi. „apoi. şi-a luat: vânt ȘI. „regulaţ
plecă: Şi: veneă . cu „bunătăţi eftine, pe care. le: .
„pregătea . la. fuptorul” unui "plăcintar din apropiere;, „Şi „pe.
;
urmă. nu

cunoşteă o “plăcere mai:

inarej. “decât! să. mă vadă dând

răşuflate.. .-

din fălci pe ne

Atunci. am văzut: şi eu; că unii „se ingraș
ă.
privind la alţii, cum mănâncă !..,
„La. rândul imeu, luam ,„Seama să nu- i
lipsească
lui. „Dumitru nimic din cele trebui
ncidase' spre:
a fi sănătos şi curat „ŞI dacă uneori
din vreo 1u-țeală. de flăcău tânăr şi năbăd
ăios Îi ziceam:
vreo. vorbă „aspră şi-l vedeam
apoi ploat şi opărit
la .“distanţă, nu Ştiam cum să-i:
îmbunez inima:
şi-l puneam - să-mi mai spun
ă un obiceiu sau;
altul de pe la ei, iar bie
tu Dumitru se apropiă
binișor ȘI ște

nea

mului rostru.— eră
.
vactul' veacurilor de
urgie, trecut. din părinţ
i:
răspărinţi: în- sufletul.
și
ţăranului; care. cântă.
eu ascultam: „Cucer
..
Şi
nic, „ce
a. mai „tainică. Câ
nt
i are.

za
mi 000

vaetul “lui armonios
mă dureă şi mă
şi: totuşi eră. aşă de
alinător:—— era _po-„Vestea lungă şi:tristă
a
frângeă

az

cârpa! pe ici

p-

rgând' cu

pe colo; spu-ncă; puneă şi îi trecea..
. IL auzeam: apoi cântând''cu' cavalul în odăiţa
” lui şi: cântarea lui: eră
aşă: de măiastră şi aşă
de duioasă1... Plângeă.:
cavalul : Și:
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câte

din

sunt pe

lume, -şi în atmosferă. aceea:

de dulce, nespus -de: dulce. melancolie, adormeam

.
senin. ...
„Dumitru eră, cum vezi, o: comoară pentru
mine și mie îmi-eră drag, căci eră în adevăr un
suflet bun de român și îngrijirea şi grijile mele
găseau întotdeauna răsunet îÎn inima lui.
unul de altul 7 cum: : priteam
AŞă, îngrijind

- cisam trimis

bine, “într'o bună dimineață

mai

mele

să le lărgească

carâmbii

se

şi Dumitru

văită că-l ștrânge: cămașa..; Eram doi ostași mulie
fumiţi. Ce mult e-deatunci!...
„Intro. zi venind dela! cazarmă; am spus: paz
dei să pună un bilet la geam, că: „eu sunt mutat
la Craiova. :
„Pe vremea” - aceea, ordonanța inu se: “putea
rută cu ofițerul -şi vorbele: mele au căzut ca
plumbul topit pe sufletul bictului Dumitru; s'a:
uitat întrebător şi galeş la : mine, apoi! încredințat că vorbeam -drept, a început a clipi re-.

pede genele. şi pe urmă a- dat cu dosul palmei
pe la ochi ȘI s'a depărtat oftând înăbușit, — Eră
foarta amăritu

: .

.

.

:

„A doua zi, în faptul dimineţei, a luat trenul
şi "a

dus

la Ianca,

să-mi:

aducă

rufele

— „le

spălă maică-sa; apoi mi-a adus niște. ghete de
la pingelit şi pantalonii dela ' bazonat; în. fine

Dumitru

se învârteă. mereu ca prins

„In -toată - amărăciunea
Huzarul Negru

lui

aveă

de friguri

o:

singură
3
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mângâere:

îi făgăduisem

că-l iau

cu

mine

la

Craiova şi că-l mai ţin cât'o mai.fi cu putință.
„Am

plecat

deci

împreună.

Dar

cum

ne-am

stabilit în. Craiova, mau. luat frigurile de baltă.

„Bietul soldat se uită la mine cum tânjesc

şi mă împuţinez
pe zi ce treceşi Ianca, singura
lui bază de opearţie, eră aşă departe.
_

„Ne. mai putând face altcevă,.
sta pe lângă

minecu ibricu de ceaiu-şi alte mirodenii și
mă
îngrijeă ca o mamă.
i
|
|

- Cum

să uit eu goana

care imusculiță

care-mi

lui nebună după

da

târcoale

și

fie-

cum

să

rugă de.copii, de precupeţi, de chirigi
i

şi

uit grija ce aveă ca să fie linişte în jurul
casei?
Se

de toată suflarea să treacă încet,că
e 'om bolnav

în casă, Eră în adevăr ca o mamă!

'!

„„Dela o vreme am adus acasă
şi pe Sârbu
„Ion, -soldatul care trebujă să-l:
înlocuiască, Re
gimentul

poerea

11

făcuse hârtie, prin care

lui Cojocaru cât mai

cereă îna-

neîntârziat.

o

. „Mie însă nu-mi. vencă
să mă despart de el,
ȘI NICI nu aveam, puterea
să spun acestui om,
care se apropiă tot mai mult
de mine,că tre.
bue_să plece. Mă gândeam
la soarta care-l a
Ştep

tă la cazarmă,
cu frontul,.. |

pe el, care. rupsese.. de mul
t
i
NE
A

„Cine știe la cineo nimeri 2...
r.
RI
„Şi aşă tot l-am mai
inut câtevă. zile, iar
în. dimineaţa
zilei „sor

|

ocite,

în . care: trebuiă să

.
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plece, cum eram gata să încalec spre a mă duce.
în tabără, l-am chemat şi. după, ce i-am. dat.
bani de cheltuială și foaia de drum, i-am zis:

„Dumitre, pe la ceasul 11 pleacă trenul,

noş:

fo să' ne mai vedem. Ai fost bun şi vrednic
şi
camarad; umblă sănătos, Sauzim. de. bine
aduţi aminte. de mine, că şi eu... şi mai de-

parte mam mai putut. rosti nimic; m'am. înecat, ,sârme. de foc simţeam pe. faţa mea slabă Şi: gal: .
benă, plângearm: El mi-a luat. mâna şi mi-a sărutat-o şi toată părerea lui de rău, şi tot adâncul
sufletului lui l-am, simţit în tremăratul genelor
|
sale ude...
„l-am şters obrazul cu mâna mea rece, apoi.
l-am mai privit așă, printre lacrimi, ca prin ceaţă

e

clipe,

am încălicat şi

nu

l-am

mai

'vă-.

„„„ dar parcă prin“vis sau într”o lume: aevea
am uit un stins și .dureros „să-trăiți domnule
sublocotenent”... şi împovărat de gânduri triste, |
m'am dus Și. nu
auzit...
„Când

m'am

l-am

mai

inapoiat

din

văzut,
tabără

nu l-am mai
IN
la

namiază;

mi-a „eşit Ion la poartă şi înspăimântat, abiă
răsuflând de frică, mi-a zis: „să trăiţi domnule
sublocotenent,

m'am

dus. la fântâna . Jianului

să .

iau 'apă şi când mam întors” şi am dat să pun |
urciorul lângă ladă am înlemnit.... lada spartă
şi Dumitru plecase”.
„Intru în odae, mă. i uit uluit spre ladă şi aş .

36. vrea să -nu mai

de. un: singur

văd, să fiu

belciug...

tare otrăvitoare!

-.:

orb. Lacătul

Dumitru
..

hoţ! Ce

.

atârnă.

cuge-

„Se învârteşte- casa “cu mine, ochii “mi
'se:în-.

păinjinează, picioarele nu mă mai țin
și mai. mult
cad decât mă așez pe scaun. ..
Sa
; Dumitru hoţ! Cum se. poate! Nu;-:nu
este

cu putință, nu trebue să fie!- Atâta povară cum
:

să rabde sufletul: meu singur'el.
Eram. prăpădit,
“nintro clipă se nărtiise tot sociul pe
care! re-

zemasein eu frumoasele: mele credi
nțe ostășeşti: „Niciodată, Pânăîn clipa 'aceea,
nu suferisem:
o, lovitură mai crudă, care să nime
rească mai

adânc şi mai -dureros Sărmana

Am

mea inimă.

rămas astfel aproape fără. gândire,
“cu”

nervii” răsuciți, cu ochii pironiţi
pe, locaşul bel- ciugului scos, pe dovada celei
mai scârboase ţi- !
căloșii omeneşti, care “păreă
că-mi zice:! „iată
ce buruiană creşte”pe pământ
ul la'ale cărei ho-:
tare te-ai legat 'să străjueşt
i şi cu prețul vieței
tale să le păstrezi neștirbitew
|
Aa
"Eram

aşă

de opăcit

şi abătut!

Incet;-

încet,
şi şovăind m'am apropiat de
ladă. O! cât. aş .
fi dat şi cât-aş fi dorit să nu
fie decât o închi. :
puire,-să fie

cum

altcevă,

fusese

cât

na

și Dumitru

servit, iar

săi - fie curat -

cu! săvu “pot .zice -

soldaţilor-.

Teza

a fi, am

insuflat
mei numai iubire și
«devotament, ..

d

cu mândrie, că țăranul: est
e bun. şi cinstit :şi. că
felul meu de

prin

” „ŞI -poatefi -pentru un ofiţer demn. un- apanagiu .sufletesc mai preţios ca.acesta? :Iată de
ce fără să-mi dau, bine seama, stam, încremenit
lângă ladă și nu îndrăzneam să ridic capacul.
„Acolo subt capac. erau: ori mormântul, ori leagănul “speranţelor mele. :.- |
„O dungă de lumină :par'că străbătăr intunericul sufletului meu'rănit şi ne mai, putând răbdă
fiorii nedumerirei, +mă” aplecaiu.. cu”. hotărîre -şi
„ridicaiu capacul..; :
aaa
ln

ladă erau

toate

aşezate” ca : de

obiceiu;

“nici'o urmă bătătoarela ochi. de vreo. iăscolire.
Dar întrun colţ subt rufe aveam eu, o' cutie
de chipiu' cu ' diferite scrisori, amintiri, odoruri!

scumpe... şi m:ai erau acoloși 60 .lei, despre
fiinţa.şi locul cărora, numai. Cejocaru ştiă.:
„Aşi fi dorit ca acest colţ să fie neatins; dar
desamăgirea

mea

fu

ele . erau . mişcate,.

ultima

speranță

eră

completă

și grozavă.:;,

Tu-

crudul : adevăr . sc : lămurise,

pierdută...

Dumitru

“un

blase aci.. Ce grozăvie!
Omul acesta, care mi
se; devotase şi pe care L-am răsfățat;, „de care
mă : despărțisem. plângând ca un-copil,-şi de a.

cărui amintire.mă credeam legat pe viață; omul
acesta în al cărui: suflet. neprihănit, topisem cu
sufletul poporului dela ţară; întruparea - aceasta
admirabilă a-bunătăţii. şi credinţei străbune,. n'a
fost decât o :minciună,.și o 'mască amăgitoare,
care în faţa ispitei s'a pogorit-pe cea' mai neagră
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şi mai murdară. treaptă a ticăloșiei, a furat. Ce
“ticălos! Aşă sunt-toți. țăranii; așă sunt: toţi sol"dații; săraca ţară românească!,.. |
ii

„Astfel cugetam -plin de amărăciune, când cu

“mare silă îndrăznii să arunc teancul de rufe subt
care se găseă cutia. Ridicaiu apoi capacu- l
cutiei și zării un petec

slova lui Dumitru.

de hârtie, pe care recunoscui

Pusei mâna cu nădejdea

care se întinde naufragiatul spre scândura

pluteşte, îl întorsei

spre lumină

cu
care

și cetii: „er-

„tați-mă, domnule sublocotenent, că. n'am
putut
plecă fără poza dumneavoastră; ertați-mă
că nu

sunt hoţ”,
Şi în adevăr din cutie lipseă numai
grafia care mă înfăţişă călare pe Cazacu.

foto-

Bietul Dumitru! Cu ce ispită sublimă
şi-a

trudit 'el vreme îndelungată
lui de camarad devotat! Cu

pus

el chipul meu

deauna!,:

mintea şi sufletul
câtă evlavie va fi

în sân, plecând

pentru

tot-

i

„Nu, Dumitre, tu mai fost hoţ şi nici
ni
cunosc un om mai vrednic ca tine de
lumina
soarelui”,

-— Şi cine-şi

poate

închipui

fiori

de

înduioșare şi supremă iubire, care
mi-a străbă
tut trupul şi nervii mei apăsaţi,
şi cine să-şi
închipue

pervazul nespus de strălucitor
în care
printre lacrimi mi s'a arătaţ
soldatul meu, în
clipele acelea de blagoslovită
răsplată ?!|,..
„Apropiin

du-mă de fereastra
luminoasă în care
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se jucau razele soarelui, am gustat cea mai pre„ertaţi-mă
țioasă odihnă sufletească recitind:
fără
plecă
putut
mam
că
domnule sublocotenent,
poza Dumneavoastră”...
„Cu ochii umezi, am privit spre Bărăgan, încolo,

către

răsărit

spre

casa

lui

Dumitru

şi am

stropit cu lacrimi curate de copil înimos și vrednic, țarina blagoslovită pe care cresc aseme&
nea flori, ogorul pe care sta născut Dumitru Cojocaru, pământul pe care m'am legat” să-l stră
juesc Şi să-l cetluesc cu sângele meu.
7

PILDE.BUNE
|
Şi

|

Lui

dragul

meu,

-

Popescu

Toma d

poate ai băgat

și „tu. de

seamă, că de când reducerea termenulu
i de serviciu subt arme a devenit o necesita
te, literafoarte

a soldatului,

mult

de

De altfel,

educa-

un

subiect vast și generos, care
permite o sumă de
variante și poate fi tratat
cu uşurinţă în fraze
pompoase şi chiar sentiment
ale.
; Numărul scrierilor de toat
e mărimele, al broşurilor şi catehismelor
creşte uimitor. Circulările, năvălesc pe la corpur
i și servicii, anunțând
că tezaurul. nostru literar
sa îmbogăţit încă cu
„noi opere de valoare,
cari nu trebue să lipsească din biblioteca ofiț
erului” şi afară de aceasta, aproape nu este
număr de revistă militară română sau stre
ină, în care să nu
descoperim o rejetii magică,
care permite a transf
ormă
repede pe soldat înt
run tel de »Supra-om
”?,
pabil 'de toate virtuțile
cacerești și pământeşți.
1) Azi general.

E Ma nai

ocupă

fi . a

se

aa

morală

1

militară

_

țiunea

”

tura

4
“Aceste scrieri, la baza cărora de multe ori
stă un interes personal mărunt, izbutesc să influenţeze lumea militară şi astfel mai prin toate
corpurile de trupă, se stabilesc anume. ore, în
care ofițerii, cu sau fără cădere şi talent, de multe
ori. prea: tineri pentru a-şi da seama de valoarea
autorilor ce consultă, se inspiră și vorbesc soldaților despre tot trecutul nostru istoric și despre
cele mai. sublime virtuți şi îndatoriri, filosotând
în. termeni „care vindecă şi cea mai rebelă - în

somnie.

-

Această oră de somn reparator: poate, -ar fi
o mare, binefacere, 'dacă nu sar cere: apoi biqilor soldaţi să repete cele expuse, 'sau să răspundă la unele întrebări: prin fraze anume şi
cuvinte de efect, care prin caracterul lor enigr
matic :obosesc și prostesc: întru atâta, că nimic
nu poate concretiză mai bine amestecul „de idei
şi de vorbe

goale,

ce

își găsesc

loc

în

creerul

omului, în: puţinele. și: răsleţele ciipe de atenţiune, decât zicătoarea românească: „COCOŞ, - biserică, epure, colac, pește, pupăză” . |

Şi în adevăr, “soldații, după sforțări uriașe,
izbutesc să
s înşire: cuvinte sforăitoare,. dar tot
atâta de fără. înţeles, că numai ştiind despre ce
este vorba,

abiă.poţi lămuri puțin:

pelul, onoarea,

abnegaţiunea....; apoi

nastiri a. zidit Domnul

Alexandru

cel

Bun,

patria,

dra-

câte. ino-

Ştefan, cât de bun a fost

câţi boeri

a înţepat

Vlad
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Țepeș, câte capete de Turci: a 'spart Mihai
Viteazul și câte alte” năzdrăvănii,- menite
să: determine, sau să desvolte: în sufletul obosi
tului soldat patriotismul și devotamentul...
Să
“Dar tot în legătură cu educaţia :moralii se găsesd oameni cari la ocaziuni rostesc poezii 'patrio:
tice, monoloage de spirit şi chiar joacă teatru
cu oarecare măestrie,! Aceştia sânt în gerieral
cu termen: redus;

ei sânt mai

bine trataţi.

și-a

făcut

mai

mult

decât

datoria,

şi

mult

mam:

compania,

bateria sau escadronul este gata să
realizeze
idealul nostru politic!|...
?
Cu toate acestea însă cazurile de
indisciplină,
hoţie, neglijenţă în serviciu, insulta
superiorului
şi alte greşeli grave sporesc
și justiţia militară
are tot mai mult de lucru.
Nu mai vorbesc de
atitudinea
militărească:

de

zut soldat vesel şi mândru
deprimarea

ia

Proporţiuni

de uniforma
tot

mai

mai

vă-

lui, iar

mari.

Sol-

mama

tineri

și îmbrăcaţi, ca unii ce salvează aparențele
pe la
inspecțiuni, şi sânt scutiţi de multele poveri
ce
apâsă cu atât mai mult: pe cei mai puţin
înizestrați — și totuș destul de bine înzestra
ți pentru
a observă deosebirea: ce se face —
şi astfel mo”
ralul lor crește,... în jos! - Cum spusei, parte din soldaţi izbutesc ssă spună
câte cevă de efect, şi de multe ori, cu cât unic
tatea numără mai mulţi asemenea: “papagali,
'cu
atât este mai bine cotată. “Educatorul
“militar
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datul, până și cel smiai "tembel, bagă de scamă
-că de cele mai multe ori educatorul, în conduita
lui de toate zilele, face altfel de cum spune la
teorie,

Incet,

încet,

îndoiala “își face

loc

în

su-

fletul său şi astfel, el rămâne perfect încredinţat,
că tot ce i se spune, şi trebue să repete, nu. are
de scop binele

lui,

al armatei: şi

al

patriei, ci

“miunai și numai gloria şefilor la inspecțiuni.
In inima sa teoriile moralizatoare nu găsesc
nici un răsunet şi cu cât se învecheşte în
|
zarmă, cu atât se perverteşte.
Să nu ne facem

iluziuni,

să nu ne furăm

casine

guri' căciula, așă stau lucrurile. Dela teoriile de
norală și alte invenţiuni, care obosesc și dispun
rău, nu putem aşteptă nimic, dar absolut nimic, fără pilde bune,
a
„Acestea singure alcătuesc cea mai bună reli-

giune ostășească, cea mai simplă şi mai rodnică
metoadă

de educaţiune morală.
1 In fața virtuţii și cel mai răsvrătit devine
cucernic, se devotează.

„Şi zadarnic vom vorbi oamenilor despre “drapel și semnificarea

lui, dacă

noi înşine

nu ne

arătăm plini de respect de câte ori trece acvila

de aur; zadarnic le vom spune jurământul, dacă
în timpul serviciului divin! fumăm şi glumim,
în faţa lor; zadarnic le vom cântă: respectul
şefilor şi camaraderia, dacă în fața lor bârfimi
pe cei mari și ne pizmuim; și la ce să mai vor-
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ălecăm și Ia cuartierul cutării sau
cutărui
ofiţer se încinge şi fierbe miacaua,
cu vin de Dră„Bășan,"

Odobeşti, Nicorești... după
regiunea în
care : manevrăm? Sânt. ofi
țer
: cari
i zilnic repetă

oamenilor că trebue să-şi
iubească “mult. caii,
„s: ăîngrijea
i
scă, - să nu-i, împovăreze,;.
şi apoi
la -cet „dintâi ma:rş
aruncă. pe: calul sau ;bra„țele ordonanţei sale, sabia,
pelerina, mantaua, Binoclu,

geanta, sticla cu băutură, pach
ete cu: alimente şi tot ce i se pare
că îl stânjeneşte, ,.|
„Soldatul îşi amin
teşte de. teorie,

vede că educatorul, singur nu crede ce
Spun
e,
şi
ceeace. zice
„el încet, sau cugetă

se poate. scri aci...

despre

ofițer

și teorie

DR

nu

Şi tot astfel, zadarnic
vom vorb
' desp
ire răbdare şi sobrietate sau
cumpătare, dacă cei
dintâi

care 'rămâne la amb
ulanță: ca obosit
ori altuţ,
care în faţa soldaţilo
r flămânzi şi însetaţi,
desface coburii, scoate
pachețul cu, alimente.
și
tai
e
frumo.ofel
sie

de salam şi alta de fra
nzelă,. pe
care, după ce le înghit
e cu lăcomie, le; str
opeşte
cu -Câtevă. înghițituri
"de vin „bun şi le
afumă
cu. o havană parfumat
ă, Dă Di Di
Da
„+ Cazulse repetă des
şi trebue să fie un so
ldat
bun - şi
abiă

răbdător ca -să. nu: mu
rmure,

la miezul

nopții

i: se dă ciorba.

când. - lui
n o

aa

bim contra jocului -de cărți și beţie
i, când abiă
desc
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“Nu trebueînsă
. să credem

că numai

fiindcă

l-am îndopat toată iarna cu morală şi catehismie, *
la bunele lui calităţi naturale se va mai adăogă
şi ceea ce urmărim noi în prima linie „devota-

mentul”,

-

.

DDR

-.

Pe

:

”

De sigur, nu avem dreptul'să
, aspirăm la aşă -

cevă, 'căci ceea-ce cugetă: el; când priveşte şi
- rabdă, seamănăcu dramele-ce se petrec în fun- „dul apelor, liniştite la suprafaţă.

Tăcerea şi li- -

niştea sânt numai aparenteiae
A vorbi deci oamenilor fără 'a- uni vorba -cu
NE
fapta, este nu numi
riculos. *
-

nefolositor,
a

dar chiar pe- m

Şi tot astfel, dacă acţiuriile şi toate gest
urile
noastre sânt îri: armionie
cu “principiile de mo-:
rală, putem fi” muţi şi totuşi foarte buni
educa-

tori,

-

-

.

-

Du

D

a

i

.

.

|

N

Dar nu

voiesc să zic că trebue să renunțăm.
cu desăvârşire a mai vorbi oamenilo
r. Nu de-.
sigur, dar cred că este bine să prof
ităm, când
se prezintă
ocaziuni

prielnice, când

sântern

si. |
guri de atențiunea oameriilor,
când! terenul este
apt a

primi sămânţa şi â o face
să încolţescă, “
ŞI încă atunci să fim scurți lă
vorbă! ? o
-

Aşă de pildă:

ae

„Dacă unul 'dintre ostași'a însi
ltat” în Orice !
chip o femeie, îi oni reaminti
lui și [a toţi cână
se adună pentru exerciţiu, apel
Dei
sau masăt:
Cuvinte” simple, că au acasă
mamă” şi surori

45,
că desigur nu, sar bucură dacă ar află că au
Aa
fost batjocorite.
.Dacă unul a băut prea muit sau a făcut «scan-

patimi

îngrozitoare.

“De a

făcut altul vinovat de hoţie, cu toată

- asprimea îl vom
“tat

mea.

dal; îl vom, pedepsi cum. se cuvine şi. tot atunci
vom arătă oamenilor urmările” triste ale acestei

oamenilor.

pedepsi, după ce-l vom
la

apel. şi

vom - fi

fi ară-.

erat

cum.

trebue această mizerabilă apucătură.
ȘI tot astfel.vom arătă la toţi pe cei ce
« au fost
bravi ori s'au distins cumvă şi vom preţui vi:- |
tuţile bune ca: onoarea, disciplina, patriotismul,
demnitatea,

tem

abnegațiunea,

spune câtevă cuvinte

eic.,

despre

care

pe înţelesul

„ Cuvintele - spuse în asemenea

împrejurări, cu

un caracter mai mult sau mai. puțin solei
nn,
presionează adânc şi constituesc
episoade

viaţa militară, - pe care, soldaţii mult
ă
după liberare, le povestesc la vetre
le lor

cu

cuvând,

înconjurându-le

de

pu-

tuturor,

aureola

imain

vreme
cuvânt
virtuţii.

Acestea sânt fapte trăite, adevărate
pilde, care
stăpânesc: pe: vieaţă: sufletul omul
ui și îi în.
dreaptă credinţa spre bine.
Dar mai trebue încă noi
înşine, acei care'
vorbim
, „lăudăm

şi dojenim, să fim ogiind
a calităţilor frumoase, pentru
ca pilda să fie desăvârşită și efectul ci! sigur.
Să ne facem „deci educafiunea
noastră, sia.

-

| a,
soldaților va decurge în mod firesc, fără multe,

discursuri şi complicațiunj de program. pi
Să fim cu băgare de seamă în velațiunile noastre cu trupa, să nu me arătăm slăbiciunile
, să.
ne preocupăm de.soaita zilnică a soldat
ului şi
ne vom încredință curând de adevărul
ce exprimă

tolul?,

Românul

zicând: „Cum

Da

e Turcul. ŞI pis-

a

Cercetând istoria, vom află
că. moralul. tru-.
pelor în armate
lee, care au: cucerit
. celebr
lu-

mile, se întreținea şi se cultivă
mai mult prin-:
tr'o activitate fizică şi prin pildel
e bune daţe
de sus, şi adevărații conducători
au izbutit să
galvanizeze și să mişte m
asele, numai prin vir-,
tuțile lor și prin câtevă
cu vinte şi gesturi bine.
inţelesc, aruncate la tim
p.

Alexandru cel Mare arun
că în faţa soldaţilor.
insetaţi cupa de apă ce i
ne adusese din depărtare, spre

a-și potoli setea în mijlocul
deșertului,
„Voiu bea, când vom
bea cu toții?
Și cu aceşti Oameni a
mers
zicând:

el la hotarele Indiei.
Cezar a 'cucerit lumea
cu Oamenii în frunte
a
cărora mergeă

toată ziua pe jos
Justinian inspectândarma
ta sa în marș, sparse
toate butoai

ele cu vin, zicând:
„vom beă când
vom luă dela inamici”?
şi aşă a făcut armata
'sa.
" Frederic cel Mare în
faţa soldaţilor care
mur
murau şi se

răsvrăteau din cauza
pâinei rele,
mănâncă o jumătate
şi le zise: „Nu este
bună:
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dar 'se poate mâncă? Cu, acești oameni s'a dus:
la Rosbach. * .
îi
'Mareșalul

Davoust

şi faimoşii

săi divizionari,

mult

este. adevărat

la - înfrângerea armatei. ruse,

în moralitatea

că

valoarea

unei

întru a-

armate.

stă:

ofițerilor ei,

Noi sântem însă departe de :a consideră ma-.
rea importanță a pildelor bune ca mijloc de edu-,
cațiune sufletească a ostașilor; totuşi. răsar ici,
colea, destul de rar, ofiţeri, care sau încredințat
de zădărnicia vorbelor. plănuite și meşteşugite!
Şi, începând

obținut
Am

prin

a-și îngriji

devotamentul
văzut

la spitalul din : Buzău

care, pe patul de moarte,
„Său

ca

să-l

educaţiunea

întrebe

ce

lor, au

soldaţilor.
un. fruntaş |

a chemat pe căpitanul .

mai

fac cei doi

umezi,

priviă

cai

rotaşi

al căror conducător și îngrijitor eră el.. Și
l-a
mai întrebat dacă înlocuitorul său îi îngri
jește
bine și este blând cu ci; apoi făcând o sforțare
zadarnică «spre a se ridică, spuse cu vocea stinsă
„ dacă este nevoie, el se îmbracă şi merge cu!
îi căpitan la cazarmă;
iar căpitanul înduioșat:
de atâta suflet și biruit de: suferinţă, fără! să
poată

grăi,

ceea-ce- mai

cu

ochii

rămăsese

din voinicul

clipind. la

şi

devotatu] :

o ERE

buit
tâta

a

întocmai ca Anibal,. dormeau pe paie, lângă sol-:
dați şi se hrăniă la fel cu ei. „Se Cunosc isprăvile”
corpului III francez.
Japonih a învins prin călităţite morale ale ofi-.
țerilor, iar destrăbălarea ofițerului Tus a contră-:

ge
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fruntaş român,

care

uitând

de

sine, îşi trăiă

ultimele clipe pentru șeful și caii săi, pentru armată,

pentru

patrie.

|

O lacrimă ferbinte, o lacrimă frăţească se
prelinse pe faţa nespus de întristată a :căpita-

nului

şi se opri

pe

patul

muribundulăi.

Eră

aceasta în adevăr.-o legătură sufletească indisolubilă, între aceşti doi* camarazi, între sondat
şi șeful său. .
a
_ Curând după” aceea. “ ostașul ÎȘI “dete sufletul
cu. ochii pironiţi cucernic, spre cel ce stas€ înaintea

bateriei ca cea

Fericit tânărul
in religiunea,

fletul!

mai

bună

pildă!

care moare deplin încrezător.

în care:cu . grijă

i s a îngrădit su-

.

Fericit căpitanul care a “ştiut să cunoască pe
Român şi prin grija şi atitudinea sa a.ştiut, fără

multe vorbe, să sădească în sufletul soldaţilor
cele mai frumoase virtuţi ost tăşești: devotamentul
şi uitarea de sine.

Mi

|

_

Și fericită ar fi armata noastră, tânără şi viguroasă, dacă toţi căpitanii ar. înţelege odată,
că sufletul „Românului se înclină 'spre virtute
şi se devotează până la abnegaţiune, dar numai și numai prin pilde bune.
|

Huzarul Negru

,

:

-

4

“GĂLĂRIA-AAFARĂ:
„Dar cutrierând regimentele
noastre” “de “ca. :
Valerie delă Severin: la! Bot
oșani, te “vei “încre“dință; “fără multă greutătă,
amicul meu, “Că dragost

și se între

i

cu. Câini „Sau cu alte

i:

o
Se: poate vedeă în împr
ejurări foarte desc,"
'şi
Vai ales” pe la! matievre
, Ofiţeri câre, di.
lipsă
de dragos

Pa

peste “graniţă

anitnăle drăguţg ii

e e

de cal : şi de călărie “1
mulţi: din

ei

ea

ofiţerii
post, “este un sentiment
cu desăvârşire. platoni
„Unii * încalecă. riuinai “câ
nd se! _Porunceşte
tii Și chiar nici ătunci.
Unii 'm au' căi Sau înca„lecă „pe mârţoage. Alții
pleacă să-și cumpere Cai

ajustarea harnaşămentu
lui
nu-i
preocupă; și dacă la
acestea “inai adăogăni ''0
atitudine popească,
când sânt călări, uşor
ne
voim da seamă de acel
e răni adânci şi aproap
e

cu groază Ja caii lor,
it,

ur a.

incurabile pe care le vedem
după câtevă zile de lucru;

pe E i

sitor să încalice ilar,
“mai ales după
ce a ușurat dăsagii, încărc
ându! -şi însă stomacul,
” Alegerea” şi

CR

te

şi de deprindere, îric
arcă prea mult
calul, sau nu-l mai
descâlecă ore întregi,
pentruă este' obo

.

BI

Dacă” utinăriţi mai” departe] pe“Sfiţerii deă câte
vorbesc, îi veţi ajunge seara, tocmai în--îii6mentul când

în fine: descalecă;” lăsârid: însetătul,

flămândul” şi obositul “lor'-cal;: în : seama -uriui
oarecare lon sau Gheorghe, pe care cu toţii! A
cunoaștem: şi: ştim ce: grije: poate: aveă, -inai! ales
când
nul

dovedeşte
său.

po

puţină indiferență
a,

dela!

stăpâ-

pd

” Acest Ion, obosit şi'el, nu îiitârzie a' se” lășă
somnului
dinții

lângă

nefericitul. animal,

care” stă” cu

la stele în timp 'ce ilustrul: său “stăpân

se.

ospătează la popotă,. povestind isprăvile: zilei,
visând note frumoase său "văitându-se de greitățile unei zile. de manevre, greutăţi despre: care
numai calul 'ssău ar aveă dreptul să se plângă.
„. Această purtare vrăjmășească.

faţă. de un. o-

varăş nepreţuit, această indiferenţă (în cazul, cel
mai bun) o atribui, „faptului, că. ofițerii. noștri
nu-şi

dau

seama

de înrâurirea

binefăcătoare

a

călăriei, de -miraculosul . fel în care. acest sport
contribue. la. menținerea vigoarei, a, tinereţei,: a
frumuseţii fizice ȘI. chiar, intelecțuale şi, morale.
In câtevă

pagini, voiu încercă

să: ridic -presti-

giul acestei .arte, care în: ţările înaintate 'a.ajuns
la : rangul de. „cult? :și': constitue: un:: puternid
mijloc de „educaţiune: fizică -şi; morală! ji ai
Voiu aminti un proverb 'diti” ale: călui “mai
vechiu: popor, icârei ă'“cultivât: calul: şi: “călăria
iar tâlmăcirea! acestui proverb! cred că "va 'puiie
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A

în, adevărata
„besc,,

. E

sa lumină
ă

ia:

sportul
E

despre .care vor-

E

E

af

„+ Zicătoarea „este arăbească şi se poa. te
spune
în câtevă

cuvinte:. „Paradisul. e. pe spinarea

DP

ca-

2

e.

„.” Da,: mulţi -se vor miră şi vor socoti pe vechii

„arabi drept nişte vizionari fanatici și. fantastici;
cu toate acestea nu este nevoie de prea: multă,
bună voință spre a ne

convinge că acei oameni au

dreptate.
Da
„In adevăr, mulți, dintre noi, poate că îşi amin-

" tesc imomente

de

supărare

și de întristare,

sau

chiar de turburări fizice, în care le-a venit ideia
de a încălică şi a eșila câmp, fără a se gândi
că aceasta

ar fi un leac. Şi fiecare își “amin-

teşte cum gândurile cele rele sau 'evaporat ca
Prin minune, sprea face loc: frumoaselor -imagini ale naturei scăldată în lumină şi aer,
care

au schimbatîn plăcere şi: voie bună o' stare!
sufletească boln
,
' supă
av
răto
ă,
are. !
ŞI am văzut camarazi,

care

în viaţa

de

toate
zilele ancvoie 'se hotărau a înstrăin
ă o. bucăţică .
de aramă sau nichel,și cu toate astea,
în urma

unei frumoase preumblări călare,: fermecaţi:
şi
transformați, spre. uimirea tutur
or, 'Sau oferit
a plăti mai inulte rânduri de bere,
a zvârii go-

loganii la ţiganii care cântau, şi a da.
bacşișuri
meu

căpitanul

X, care . şi-a

pe ami-

recăpătat -liniş-

a DT

cul

Sa

văzut pe un bolnav neurastenic,

e

Am

it

la cei ce îi serveau.
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tea numai după ce a. reluat obiceiul de a: călărizilnic afară; și am văzut camarazi grosolani,stângaci,

care

- împrumutând

pe. nesimţite”

pu-

țină inlădiere dela caii pe cari “încălicau, au devenit grațioşi, eleganți, : chiar - seducători. . -.;
Cu toți am avut: prilejul, île în: galerii, în
saloane, prin vitrine sau pe cărţile poştale să:
vedem

tablouri

uimitor - de

frumoase,

care

ne.

înfăţişează unul sau mai “mulți : călăreţi orien-:
tali, în fantasticele lor costume,: călări 'pe 'cai!
superbi

arabi

şi

înconjurați de

mulţimea,

care:
€

îi admiră.
Adesea în aceste tablouri - zărim un colţ de.
fereastră, unde perdearia se ridică puţin și ochii:
visători ai unei

frumoase orientale,

caută

nici spre! fericitul călăreț, spre fericitul

cucer-

deţină-:

"tor al „Paradisului pământesc”. : -.i

Se:

Dar să lăsăm la o parte aceste icoane arabe,
izvorite de 'multe ori din imaginația artiștilor,
să părăsim strimta. atmosferă a piețelor şi uliţelor orientale, să ne reîntoarcem în țara noastră
frumoasă, şi pe un cal oarecare să străbatem'.
în pas liniștit un frumos crâmpeiu de ţară, să

călcăm șerpuitele “drumuri
terioasă, ori -pietruitele
și coboară munţii.”

ce tae pădurea mis-:

și surele

cărări ce sue:

|

|

„Gândurile rele dispar ca prin farmec, obrajii
se înviorează, o rază de căldură, un val de fan-:
tezie străbate

sufletul,

care se îmbată

de

plă-

cere şi astfel omul cel mai prozaic şi cel mai

54

|

La

ursuz , devinei; Ppeli = cântă! : — Nu: este, „atunci
în: -paradiş? mie,

“i

pr

[23

7

.

i

1. _

„Dar. 'săp: pornizn. puţin, la: “trap... „Ce ușor, „ce
lin':se leagănă. corpul şi. inima, noastră. în: trapul,
cadenţat .al::unui. cal: voinic]... „E cea mai. dulce. legănare -a- celor mai: frumoase gânduri... “Tainic,
povesștitor. răsună. drumul. subt. bătaia regulată.
a..copitelor, şi. această bătae.. ritmică, „unindu-se.
cu- cântul -păsărilor,;.cu

sgomotul

nelor.de;insecte,..cu. foșnetul
„ trece

alinător.. -zefirul,

; surd

al milioa-:

frunzelor, prin care

«dă. cea

mai plăcută . ar-.

monie — armonie sublimă, îngerească, care. odihneşte atât de bine sufletul nostru, „adesea zbuciumat: de: patimi” și de. suferințe! :.—— Şi, unde.
alt. undevă decâ[.. în .slăvile.

cerești,ÎN, paradis,

mai'-putem: aspiră - la asemenea... :senzaţiuni, pe.
care poeţii le numesc divine... ..:. î....
oa
„“Dar.

dacă

înaintea noastră

se.
« “desfăşurăi o Bo-

jană, ori o. câmpie, care ne. duce. cu .mintea. în:
cele nai frumoase țări; din frumoasele. poveşti,

cu: ce. frenezie sărim . ;Şanţul drumului . pentru.
a:
galopă mai liniştit -prin. ierburile mirositoare,

printre -căpițele de.:fân. nou. cosit, ari; sărim
buneşte

o gârlă îmbrăcată. în ; nuferi,

ne»:

care ne. îm-,

bată cu parfumul lor și. astfel. ne. face. să Simțim..

cea mai nevinovată și nobilă plăcere, desfătân:.
du-ne.- ca pasărea.:care. „pluteşte de.
vole. şi fără

nici o. contenire, fără; nici :0 sezervă în
nemărgi-,

nitele spaţiuriz: ae ca
II
: Şi mu; sântem oare: iarăşi în paradis,
-.. ?îza

55,
a
i

Câtă yoioşie se revarsă pe sufletul nostru şi
- câte otrăvuri, câte boale nu pier ca prin . far. mec! Nu. este aceasta,. tâlmăcirea Chiar aa tale,
nicului proverb arăbesc?
Dar se va zice că mai. puteri şi înn aite: chipuri.
să alergăm î în mijlocul bogatei naturi, Se poate,

dar câtă diferență!...
Pe picioare... ne trebue ore iitrtai prin " pulbere sau și noroaie, în rând cu cele mai miurdare;
animale,. cu. care împărțim . drumul până. da pă
sirea unui petec de pământ mai curat, „pe, care.
să putem odihni în linişte. _
.
|

Cu bicicleta... € foarte obositor; 1nu! Ra

|

tem mișcă decât pe șosele când e vremea bună;
ne ajung, toți câinii Şi adesea ' Chiar trebue, să.
luăm maşina în spinare, *
SR i
Pe calea ferată... poate fi cevă maii roi
ȘI este oare vreun călător care să nu aştepte:
cu nerăbdare sfârșitul călătoriei, oricât! 'de scurtă

ar fi ea. „2
”
Cu trăsura. sau automobilul. exerciţiul fizic
se reduce la eguduiri neplăcute, care, pe o şo-:
scă neîngrijită sau pe drumuri, se “traduc prin.
amețeli, dureri de cap sau alte. senzaţiuni. bolnăvicioase, ŞI. orizontul - nostru se mărginește, la.

aceea

ce putem vedeă

în

dreapța şi în stânga

drumului pe care ne mișcăm.
_A

urcă

-0 coamă

o coastă, „repede

2.

uz

către un pisc, către

de deal, a jurmări € o potecă misterioasă! 2

a trece printr un vad, a străbate pădurile, Ogoă-.
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“rele, sau a tăiă miriștea
porniri

spre

în galop, toate aceste

orizonturi noui,

orizonturi

întinse

şi în afară de âtniosfera banală şi plină de
praf
a promenadelor. publice, nu-i sunt date
decât

celui ce se leagă de, cal, celuice învaţ
ă a cunoaşte, îngriji şi întrebuință acest nobil
animal
carie complectează pe om şi mai ales pe
omul de

răsboiu, pe amilitar, .a
|
“Şi în adevăr, este rar ca un bun călăr
eț
să
nu inspire încredere: în momente grele.
In
bularul său este anevoie a găsi cuvântul voca,imposib
il”,

Avântul ce

împrumută dela -tempera-

mentul și puternicii nervi ai calilui
său, îl face
să

încerce orice...

zi cu zi, trecând

Este un fel de beţie...

cu

faptele peste hotarul

“admirațiunea

prin

Oarecare

extravaganţe,

şi

Posi-

bilităţii obișnuite, ajunge a provo
că mirarea

p

şi

care

la el trec în domeniul acțiunilor refle
xe şi se succed, fără să-și dea seama, când
trebuința cere.

Incă

din

timpurile

cele mai

vechi,

oamenii
energici, eroii, cavalerii,
au găsit în cal un supliment de forță şi energie
şi nici că sa închipuit de popoare vreo faptă
. mai de seamă, fără
tovărășia. acestui animal nobil
.
|
E
Astfel se explică, pentru
ce în legende și în
cântecil
fel

ne

e vechi populare,
dăm

seama

de

ce

eroii sânt călări; ast-

Sfântul

Gheo

rghe este!
călăreț şi nimănui cred că
nu i-a venit în minte
să zugrăvească pe acest
erou în căruță, în au-?
tomobil sau călare pe bicicletă,

“ Tancu Jianu, Codreanu, Miu, Bujor, toți aceşti
haiduci. au cai. vestiți, cai sirepi.. și unde nu e
calul, nuj.
nici isprava; când cade calul, cătuşele sânt la picioarele nefericitului. haiduc,
.
:ŞI este oare

a

cărui

rire

vreun: mare, Voevod

memorie

printr'o

să nu

statue

sau

fie „recută

Căpitan

la nemu-

ecvestră...

_- Mihaiu Viteazul şi Ştefan AŞ Mare. ni se , arată
ca niște semi-zei și este. hotărît lucru, că. izbân,
zile: uimitoare ale acestor voevozi. extraordinari
se datoresc în mare parte faptului, că ei se găseau totdeauna călări pe cai frumoşi în faţa
armatei

șului,

şi

călări

ducând

se

după

năpusteau

ei mii

asupra

și mii

de

vrăjma-,

călăreţi

electrizaţi şi exaltaţi de îndrăzneala Căpitanului,
călăreți care nimiceau totulî în calea lor,. „mulţu-

mită unui moral foarte ridicat.
o
Ofițerii care au servit cu. dragoste în cavalerie,
acei care în adevăr nu sau deslipit. de oamenii
şi caii plotoanelor lor, ne pot spune mult. despre
influenţa sau înrâurirea călăriei la câmp, asupra
oricărui om.
.
.
Acești ofiţeriîîși amintesc cu
« plăcere de entusiasmul tinerilor recruți, când îes la câmp, după

câtevă luni de manej, spre a călări în grămadă
sau

în linie.

Recrutul

uită. ca prin

farmec

cor-

vezile şi greutăţile serviciului în cavalerie, uită
pedepsele şi mustrările care l-au făcut să sufere,
şi în momentul pornirii la galop pentru năvălire, expansiunea fără de seamă, a sufletului său

se află“ în: cazarmă sau la!
nianej.
O! Câţ de bine ar fi: dac
ă ar înţelege Odată
ofițerii noştri că „teoriile
fără sfârşit şi observâțiunile
mașinaliceşti

în !manej,” apo

i coarda şi
celelalte artificii, fnărgines
c ! şi tâmpese pe om,
îmbolnăvindu-l' “Chiar dac
ă ar înțelege
odată

că

o

singură: 'călărie

afară la câmp, e cap
abilă
să "redeă' sănătatea”. şi
“toate” virtuțile pierdute
prin colțuril

e manejuluj întunecos
! “
Cine oare a dat la
coardă pe vestitul: Chi
coş
maghiar, care înspăimân
tă: Pusta, cu „Chiotele
și
furtun

oasele

Și

cine

sale galopuri... ?

â nai

vorbit de „umăru

“năuntru” Jegendariltii Cazac, care
„rece, Donul cântând
că
la nuntă?
Ori, cine a făcut vreoda
tă teoria galopiilui
cu
vechiul şi înspăiântăto
rul Numid sau
cu Arabul, care goneşte. şi
azi zeci de leghe şi
ni se
sfieşte a a pribegi cu
roibul! Său În jurul une
i vizuini de leu?
Dar

călăreţi moldoveni,

acei

șoimi din Caz.
paţi, cari băgaseră Spa
ima. în Chicoşul maghia
r,
în vestitul Cavaler
Folon, şi în 1, eazacul
de la
Don care, „Prin agerim
ea cailor. şi. „îndrăzne
ala

mas

că decamorțire, Prin eșir
ea violentă” din âtmosfera letargiei în” car
e abiă se mişcă! şi grăiă
când

7:

se „traduce printr? un ura” form
idabil, care trece
ca un curent electric din “om
în om "până, la: "cel
mai “tembel, până, la cel
mai molatic, care" și
ei; elecțiiză, surprinde pe şefu
l său: prin această!
brus

99,
fa

lor,:;făceau pe. turci să, tremure
pe, aceşti. neîntrecuţi călăreți

în. Stambul; „dar
zic,

cine „i-a. în-

ghesuit, vreodată. prin. colțurile manejului?”
„Este aderărat, Însă. că,azi, "când; : Românul .nu
țiuni de "călărie si eu

trebuesc, dobândite

undevă, într un, cerc, sau, într” un „manej, - “dacă

voii, şi. dacă nu ge poate altfel din cauza. tim
pului. Când. însă timpul e. favorabil, fie. chiar.
iarna,

este. păcat; să nesocotim

.„câmpul,

-

Nu. înțelegem -iarăși;ide ce iarna: es ste socotită
ca un sezon. mort. pentru călărie? Cât este de.
salutar. și frumos .a: gustă. curatul, „ȘI sănătosul
aer al unei dimineţi senine .„de iarnă, a străbate,
câmpul albit de ninsoare, a. călcă.. zăpada a-,
troenită,. în care razele soarelui . se reflectează
ca o imensitate. de. diamante. Zarea albită.. ne
cucereşte întreaga. ființă, se resfrânge binetăcă-,
toare asupra. suflețului .nostru,
frumoși, voinici, fericiţi.

: Cât de frumos
vara Și iarna
mai seamănă

cafenea,

este omul

ne. face

rumeni;

în: tovărăşia- calului

şi în totdeauna!..... și cât de puţin
el cu omul: de târg, cu omul de

cu cel de biurou, ori cu cel de salon,.

pentru care. şederea, mâncarea, băutura și voluptatea erotică au . ajuns la rangul de. profe-,
siune!.., ŞI, câţi din ofiţerii noştri . de cavalerie

nu se: găsesc,
acesta!,,.

“Un

din nenorocire, la nivelul omului,

asemenea” ofițer își

:
pierde. agerimu ea,: şi,
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toată tinerețea inimei sale o înneacă. în grăsime.
El urăște 'mișcarea; cele mai frumoase. sărituri ale calului îl-înfioară, îi aduc greţuri, dureri de rinichi, palpitaţie, în fine nu-i mai prieşte

decât calul de lemn sau scaunul dela „îmbrăcăminte sau casierie”.
|
„ Dragostea
de câmp este înlocuită
“cu

|
'aceea

a pereților afuimaţi şi îmbâcsiţi de boale. Şi aste
fel câmpiile

frumoase,

satele,

cătunele

aruncate

pe. coaste înflorite 'sau pe văi cultivate, apele

şerpuite şi limpezi, luncile, zăvoaele
seculari, plugarii vânjoşi,

ori codrii

care răstoarnă

pămâu-

tul hăulind cu putere, femeile care seceră, scăldate” în soare, auritele lanuri de grâu, fetele

subțiri

și mlădioase care

abiă

ating

pământul

ținându-se de brâu în horă, toate aceste și alte
frumuseți nespuse, care alcătuesc la olaltă -nespus de: frumoasa grădină, adevăratul paradis,

neţi ie primăvară în crâng, a unei nopţi
de vară

a

şi pe un! asemenea ofiţer -nu ştiu dacă îl
mai
trage inima să-şi verse sângele pentru Patrie!
Adevăraţii ofiţerde
i
cavalerie, călăreţii 'de
sentiment, care cu pieptul desvelit şi pântecele
uşor alerg voioși pe câmpii şi prin vâlcele, cari
cu inimele lor, veșnic tinere, şi cu creerii
lor
liberi de orice gândire prozaică, reflectează
cele
mai frumoase imagini, cele mai vii. podoabe
ale
naturii, cari știu să guste farmecul unei
dimi-

m

pe care noj îl numim „Țară?, toate acestea, pe
ofiţerul de care vorbesc, îl lasă rece şi indiferent;
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pe malul

apelor

subt lumina

lunei, cei care se

îmbată de fericire la' vederea fulgilor mari de
zăpadă ce cad în coama calului şi pe care foşnetul

frunzelor

de

toamnă,

așternute

pe

cără-

rile din codri, îi trimite la cele: mai scumpe po-.
veşti din copilărie, aceşti adevăraţi călăreţi, mă-

mâncă, beau şi odihnesc puţin..... adevărata lor
hrană, destătare şi ideal este., libertatea”, pen:
trucă

liberi

voesc

să "cutreere

această

moşie

strămoșească, unde. la tot. pasul întâlnesc .urmele străbunilor noștri viteji şi unde ici și colo
pe stânci, la hotare, legendele ne arată tiparul
unei copite de zmeu, urma unui cal de. viteaz.
Da, adevărații călăreţi, aceia care prin. sobrie:

tate
să-şi
pul.
mai

și necontenită practică
facă un cult din acest
unei preumblări. călare,
presus decât realitatea,

a călăriei, au ajuns
sport, aceia, în timîncearcă - senzaţiuni
senzaţiuni care pu:

rifică” sufletul, înobilează inima, întăresc corpul,

ridică pe om întPo atmosferă cu mult mai curată și-l face a crede în adevăr, odată cu Arabul,

că: „pe spinarea calului e. paradisul pământesc”.

Când toţi ofiţerii noștri, mai ales cei de ca-

valerie, vor fi pătrunşi de: adevărul ce coprinde
acest proverb,

când

toţi vor

voi să aibă cai 'şi

vor încălică. zilnic cu dragoste, atunci desigur,
soarele armatei noastre va străluci în toată splendarea lui.
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CARAIMAN
A

"E to

'zi frumoasă''de

toamnă. :

"“In faţa “casei, pe un pat de fier, stă: întins căpitanul Cornea. E suferind
de multă vreme şi
acum zace de o lună” și mai bin. - -"? a

„ Soldatul: său'și al“unui camarad -vecin l-au
scos cu 'pâtul din odaie. -:: -: -..:.::
Să” vă mai vadă soarele, domnule: căpitau.
O 'să vă învioraţi'.şi să vedeţi că o:să vă între:

fnâţi 'deabinelea "şi o -să: porniţi” voios' la : escadron”. 'Aşă îi vorbeşte mângâitor

Linoiu

şi “îi

„acopere cu: îngrijire picioarăle uscate.'și pieptul

“afară din “cale costeliv... |

ea

e

“Apoi mai potrivește: puţin căpătâiul şi perna,

aduceun scăunel -pe:care pune un pahar de apă
cu

zahăr,

patriveşte 'o--bucăţică de,.lemn - subt

unul din picioarele: pătului::ca. să nu „se
mişte,

mai. trece, cu

inâna. lui”: vânjoasă “peste

pătura

Toșie; netezind-o: frumos, şi; se. dă binişor:
în: lături, ca 'să nui facă simbră bolnavului.::.
ss e,
„E vremea frumoasă, Linoiule”, zice
rar “Şi încet
căpitanul,

nițil

castani

privind

din

uliţă.

melancolic

spre

îngălbe-

-

Si.

o

cai

ta

_Er

moa: ă,

a.

doraniile &ipitan, a... “i ite, salcie

cun şerputese și „se leagănă în văzduh! E sezun
o, "să: “fie. toamria lungă şi. senină ŞI caldă; o
să, “vi faceţi sănătos Și o să,. plegali călare în
câmp cu escadronul.

N “ Soldaţii
pe. la: 3
Ei

mă întreabă

ia

sânt âșă,

de,

cur

:

mereu: „când „mai daţi
i

sânt toi: 'Ganienii dia

țară, dar tot ău Simţire şi Î6 e “dor de Omul,
care: le-a purtat de grije”::
|
i
-:Să dea Duninezeu, Linoiule,. să- fie cutn zici .
şi să mă fac și eu bine, Ap 23 vrea, să fiu
iar sănătos!

iii

io

at

tt

tai,

Nu chiar sănătos * de: tot, așă cum: „eşti tu,
că ştiu -cu,- că. asta nu se mai poate; — 'am
suferit prea mult!
ta
„ie
=

Dar-uite, Linoiiile,

aș “vrea. să mă

pot: mişcă

pe picioare ca să mai dau şi eu pe la cazarmă.
In: : preajma escadroriului : mi-ar. fi. aşă de:bine!
Să mai văd şi eu .oămenii..... Ştiu eu că
le e; dor
de mine... ! Să

niai. zic. unuia. una, :altuia: alta,

Să-i: imai văd frământându-se, la: ţesălat
. ori..la
călărie, privind :cu încredere după minc...:.
Să

rhai văd. patrulele. plecând dimineaţa . încordate,

ori. întorcându-se, „către: seară .cu 'gâturile.
întinse
şi ':foalele , supte..... Să.:mai. văd. escădronul
la
linie și, să, mai trag:0, pălmuţă; Aşă..
în, glumă,
ji, Udrică. i ŞtiL,:.Ăla mare, Şi. nărozelu,
Pentru
care am luat cu două. zile, de. arest
„Și. care, mi-e
aşă drag! El săracuw se Căsnește din răsputeri
la

64.
orice-l

pui. şi

e alergător,

dar -dacă nu-l. tae

capul!
L-am”
.:.
văzut
, eu că-i păreă rău că mi-a

zis colonelul de: el... Sânt

aşă
dor
. O
stei
său

buni

băeţii... Mi-e

dor de ei! :Să: le spui, Linoiule, “că “mire
şi să le mai spui Cam să tnă scol şi am să.
tuse seacăşi zguduitoare .pune capăt acetânguiri şi 'soldatul' înțelegând 'că. stăpânul
ni trebue să vorbească așă mult, “îşi face

de lucru
şi se mai depărtează. puţin. - *

»Săracw

domnw

zice încet, dând

derău

din

căpitan,

mare . pe

nimeni”?

cap cu. înduioșare. și “părere

Apoi intră în odaie, deschide geamuril
e şi în-

cep€ a îngriji peste tot. ;,Să fie
spilcăşi să mi-

roasă a sănătate când Poi aduce pe dom
nw

pitan înăuntru”,
Căpitanul se linişteşte

şi închide ochii.. E ostenit.

Dar după

veşte

Salbenă

cu

|

câtevă clipe deschide

resemnare
. şi

e toamna!”

că-

EEE
E
din tusea sfâşietoare .

linişte

zice, abia

Pi

:

ochii şi pri-

spre” uliţă.

desfăcând

„Ce

tivitele. buze, printre care se
întrezăresc' gingiile
albe ca varul. Apoi 'ridică
Puțin capul, căută
„furiş în jurul său, trage
ușor oglinduţa” rotundă
de
subt căpătâiu şi privind
galeș întinsa, zice
cu idesnădejde: „Ce slab
şi galben sânt și. eu?

Mâna

cu oglinda

ochii rămân

ţintă

îi cade

în lungul

spre frunzele galbene

tan şi nu mai zice nimic.

trupului,
de cas-

a
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„La. ce se gândeşte?
Dela

Aşteaptă

o vreme se trezește

şi liniştită visare

cevă?...

din această tainică

și zice tânguitor

şi încet:. sLi-

noiule, Linoiule!».
— Indată, domnule Căpitai, ttepunde
datul și se apropie de pat.
|
—

„Mai

lăsat singur,

.
sol-

Linoiule, şi! mi-e aş

urit!»
Sânt slab şi galben ca niciodată; nu-i aşă?
Şi vinele pe la tâmple le simt aşă de bine când
trec cu mâna; parcă sânt râme! Ce bine mă
îndreptasem astăvară. la Piatra- Neamţu! Eram |
roşu, mă mai. rotunjisem și umblam ca.un capOiu prin pădurea de brazi! „Ții țninte când ne-am dus la Hangu şi apoi ia
schit la Durău, de unde ne-am suit pe Ceatilău?
Eră așă de frumos şi eu eram așă de vesel...
Parcă nu mai tușeam de loc—așă e, Linoiule?!*—
ŞI iar îl apucă tusea sfâşietoare şi ; soldatul lar
i se
îndepărtează binişor, cu capul în jos, cu umerii
înainte, îngândurat...

Intră iar în odaie, 'scoate scoarțele şi le scu-

tură; apoi desprinde tablourile dela locurile lor
„ŞI “le :reazimă „afară de zidul casei, înşirândule
la soare.
Unw câte unw le şterge de praf şi: le reazimă
"iar cu îngrijire de. casă. Apoi intră în odaie şi
„şterge

pereţii: peste

căpitan doftor”.
” Căpitanul “după ce

tot: :

Aşă

a spus

se mai linişteşte,

domnul

:
întoarce

capul "puţin

şi

rămâne

înşirate la perete.
Mai mult pare
femeie

tânără:

cu

ochii pe

tablourile

că se uită la' un

„E

aşă

de

portret de.

frumoașă”

"întristare.

zice

cu

Si

wLinoiule, ma venit cumvă vreo scrisoare de
"1a..... coconiţa Viorica?”
,
„Na venit, domnule căpitan, că dânsa - nici
nu mai “ştie de mult adresa. noastră”.
!
„De mult nu mi-a mai scris”, zice foarte

încet "căpitanul şi, oftând adânc,

urmează

cu

o

“ întristare nespusă:
„Unde mai sânteţi ! ochi albaştri?... voi care mi-aţi arvunit sufletul meu
„de ostaș pribeag, unde mai sânteţi?
|

“4.0
Ce

fărâmă

ostenit

de

dragoste

și

câte

sânt!....? și,. întorcând

patimi!...
ochii

de la

portret, pune iar mâna pe oglinduță şi caută
întPînsa cu desnădejde.
„Ce galben sânt!... Parcă am eşit din si-

criu!.... Ce puţin am rămas!.... Şi ce voinic am
fost şi eu altă dată!.. .„. De ce Să-mi mai scrie?,..
" Sânt aşă de urit şi de prăpădit!.... Na fost să
fie şi pace!... Umblă cu sănătate, domniţa mea,
„căci mai bici o vină!... Morţii cu morţii! Linoiule,
ce zici, mă mai îndrept eu?..
"Oi mai aveă eu parte să merg cu escadronul
prin satele: frumoase, pe subt boltele de salcâmi
lumea

toată: plină

de

sănătate,

a

să văd

de vieață și de veselie, cum ese la gard şi pe
“linie, când trec roşiorii voinici: și sprinteni, cu

ea

şi: cireşi,

: 67

- flamurile lor ademenitoare? .Ce bine mi-ar, păreă! Mi-eră așă de drag să văd plotoanele de
:călăreţi poposind. prin .ogrăzile oamenilor. buni
„dela ţară;. și: mi-eră așă de drag să văd copiii
„şi fetele sfioase şi babele îngrijorate, cum cască
gura la soldaţi, şi .la cai, ori cum dau în lături,
căruţe, pluguri, vite și toate cele 'ca să facă
“loc pentru corturile” soldaţilor, pentru conovăţ
Şi. furgon, pentru cazan şi pentru toată gospodăria ostăşească... Oi mai vedeă eu, Linoiule,

"roşiorii cu caii „la adăpat ori în jurul cazanuluă,
pierduţi în: abur şi fum? Oi mai gustă eu. din
strachina ăluia sau ăluia? Mi-o 'mai fi mie dat
să văd luna luminând odihna și somnul escadronuluiși să uit toate necazurile, fumând o ţigară

în tăcerea şi pacea aceasta!?... Uite şi acuma,
„ca prin vis pare că aud glasul răstit al dejurnei
- cuim Spintecă liniştea nopţei, dând gută la cai,..
şi mă cuprinde un dor nespus să mai aud sgo:
motul 'de lanţuri al cailor care se scutură şi 'stră-

nutatul şi tusea şi gemătul lor şi glasul mor„măitor al soldaţilor, care stau în jurul focului
“şi trag din țigări, povestind încet de-ale lor şi
îngânându-se imolcom cu autul vrăjit al cava- .
“lului. Cum âș: vrea'să mai aud pe loan: Dincu“leasa! Păcat că s?a liberat!. Ţii minte, Linoiule,

la Zănoaga în bivuac? a cântat până târziu
"despre 'ziuă şi cu mam dormit de loc, ascultân“dă-l. Cântă aşă învrăjbit!.., mi se muiă şi mi se
frângcă inima de cântarea lui duioasă. Cine ştie?
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fi. gândit: şi el la cinevă; eră voinic şi. tânăr

So

şi gata-să se libereze!?

.

-

Şi Cornea iar tușeşte de. ți se rupe inima și
pe” urmă ochii lui galeşi, pierduţi îîn: fundul or-

bitelor adâncite şi vinete, caută îar cu întristare
spre” tablourile ce se înşiră lângă casă.
Şi printre toate desluşește întro ramă groasă
ca întrun fund de boltă, un mic tablou care
| înfăţişează un mormânt proaspăt, fără ostrețe,
fără

flori, “fără

salcie;

doar

o: cruce

mică

de

lemn. Alături d€ cruce un soldat abătut, jalnic
şi dus pe gânduri, ţine de dârlogi un cal cu
botul plecat spre pământul afânat.
In

josul

tabloului . scrie:

„Săracu.. căpitanul

nostru!...-

Pe acest tablou, „desprins în alte” timpuri. dintro revistă şi păstrat ccu îngrijire, rămâne multă
vreme cu ochii.
și

acuma,

tului cu vocea
duci

la

sa: înduioşat şi a “plâns
suspinând

tot mai

escadron,

-cu Caraiman;

mi-e

să-i

înăbuşit,

privin-

zice

solda-

stinsă: „„Linoiule,
spui

lui

Tudor

să .te

să vină

dor de cal....! te-ai întors,

Linoiule?? şi soldatul își ia capela ŞI Pleacă
întro fugă.
„Să iei tu seama la. domnul căpitan? zice
de-a fuga lui Simeon, soldatul <apitanului, doftor, care stă alături.

-

In totdeauna
du-l
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” Căpitanul doarme liniştit cam o jumătate 'de

ceas; apoi se trezește ca dintun

vis frumos

şi privește spre uliţă.:
„Câte amintiri din

vieaţa mea

”
mă

leagă

de

calw acesta și e atâta vreme de când 'nu l-am
văzut”... zice tânguitor şi cu ochii 'caută necontenit spre poartă. E aşă de nerăbdător!
- la vezi tu, Simeoane, de ce nu vine calu?
Poate că are cevă? O fi bolnav şi el,
săracw
calul meu!...?
E
|
.
Şi tusea îl îneacă şi iar tuşeşte de se
rupe

şi apoi închide ochii tot mai ostenit
!.... D ar:
abiă aţipeşte şi paşii calului, pași
atât de bi ne

cunoscuți, paşi care: l-au trezit
de atâtea ori
şi l-au purtat prin atâtea locuri.
frumoase, Îegănând gândul și visele 'lui de
om inimos, paşii
aceștia îl fac să tresară:

"E

Caraiman!”

îmbujorează

a

și, rostind numele Calului, se

puţin, deschide

ochi

i mari şi dă
să se ridice.: Zadarnică înce
rcare! Doar mâinele
le poate întinde spre calw?
. care înfiorat, abiă cu.
tează, oprindu-se la fiecare
pas ca şi cum ar:
vrea

să dea îndărăt.

la

:

ai

„Vino, Caraimane! Vino! Vino, băiatul
e. Vino
taica!»

căpitanul.
Şi

zice. rugător,

duios” ŞI 'ademenitor

calul

se dumereşte încet, încet...
şi cu -sfiiCiune se apropie tot mai. mult
“pân ă: ce, sforăind ușor şi m irosind, atinge
“pătura

cui botul.

|

de lână

10
Aci

mai

se

nu

teme,. căci:.recunoaște ochii

care au căutat de atâtea ori cu dragoste în ochii
lui de cal cuminte şi recunoaște vocea,
alintat de atâtea ori.
„Il plimbi regulat Tudore? Mănâncă
Tu. ce mai spui?. „Să-i dai lui Tudor,
Linoiule, să-şi iea şi el tutun... De
mi-a scăpărat el pe .colnice!.... Acii nu

„care l-a

bine?...
uri franc
câte ori
imai fu-

mez!... Linoiule, ridică-mă puţin de spate; vroi
să lipesc obrazul meu de botul calului. E așă

de “cuminte
că

săracw.... Uite, îi pare.aşă

mă. găsește

zăcând....

şi

ce

frumos

de rău
stă şi

mă lasă să'mă lipesc de el... Destul, Linoiule!e..
l-am sărutat acum.... văd bine că: nu mai am
pultere.... lasă-mă pe pernă”,-şi doar cu mâna.
mângâind ușor botul şi moţul mătăsos al ca-:
lului, se uită lung în ochii lui. mari şi frumoși;
îl răsfăță cu iubire, și îl tot alintă și cu vocea
tot mai stinsă i se -jeluește: „Când oi mai o-.
dihni eu Caraimane, în umbra ta, pe marginea.
drumului
?... Ne-or mai cântă spre Ziuă cocoşii
pe

la sate?..;

Om

mai

vine

el mânios

urma

noastră sgomotul

trece

şi turbat

noi

Oltul,

și om. mai

nebun

când

auzi

în

al escadronului

în linig, gonind voiniceşte pe întinsele şesuri2!.,Când să ne mai cânte ţiganw la jumătatea calea ?.... Ce rău mă doare, Caraimane, când auz
trompeţii!... când pleacă escadroanele dimineaţa; .
și

mă

tu

încremeneşti

usuc

şi

mă

în

stănoagă

istovesc

în

şi

pat!.

eu

tânjesc

Şi

Ti
ŞI iar îl oprește tusea năprasnică şi umblând

cu ochii după soldat, zăreşte iar mormântul călăreţului, şi rămâne nemișcat şi cucernic, cu
ochii pironiţi acolo... spre vejnicia de paceli,

Apoi oftând greu, se întoarce către calul său:

întinde spre el mâna uscată, tremurândă şi stră-

vezie; lacrămile îi udă obrajii scufundaţi şi uscaţi şi privind rugător în' ochii soldaților
dă şă

se ridice... Dar,... cade pe pernă și cu
ochii
deschişi mari și umezi, căutând dureros
şi

dornic în ochii galeşi ai calului,
adoarme pe. veci subt jalea și lacrămile soldaţil
or săi!

HARTA
Fiului meu

Marcel

1 ocotenentul Cătălin Dunăreanu se află la închisoarea militară. E închis zece zile. : ...,
“Când

ţiune,
şina

a plecat

a zis
de

de-acasă,

lui lon

ceaiu,

să-i

cutia

cu

pentru . trista

expedi-

aducă .așternutul,
tutun, flautul

şi

matoate

cărțile, hărțile şi jurnalele, care le-a pus el deo-

parte, pe masa de scris.
„Să vii prin dosuri, Ioane, să nu te vază nimeni şi nimeni să nu știe de ştirea mea”, așă
i-a zis, depărtându-se trist și umilit.
-

Acum e singur singurel în camera care i Sa

destinat

și

așteaptă

chinuit

ziua

de

liberare,

deşi are credinţa, 'că i se va face dreptate și
că se va vedeă că vina lui e numai o închipuire
greşită a şefului său, care de altfel l-a prețuit
în totdeauna foarte mult.
Se apropie de fereastră şi priveşte galeş la
trecătorii

mor

liberi

fi mai

şi

veseli.

prihăniţi

ca

„Câţi

mine!?...

reanu, adânc mâhnit şi cu ochii
răsuceşte o ţigare și, fumând, se

dintre

aceştia

zice

Dună-

umezi, Apoi!
preumblă cu

neastâmpăr în lungul strimtei cămăruţe.
preocupat...

E foarte
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. Ce-va'zice comandantul său, când se vor găsi
faţă

se

Cum

în faţă?

du-și cumpătul? Cum

va

desvinovăţi,

păstrân:

se va rosti în faţa colo-

nelului pentru a-și arătă adânca mâhnire, fără
a trece peste marginele disciplinei şi ale” bunei
cuviințe? O! are atâtea 'de spus și în. atâtea
chipuri își plăsmuește plângerea, că nu mai ştie

unde-i e capul.
Fără indoială, pedeapsa. se - va -: şterge; dar
cine îi va redă cele zece zile pierdute între pa-

tru ziduri în chinuri sufleteşti ucigătoare?.
„Ce vor zice amicii, cunoscuţii şi mai 'ales.sol| daţii săi, care oricum, tot vor află idespre această!

pedeapsă? EI, ofiţerul devotat cerviciului, iubitor de soldaţi şi de cai, pătruns-de cea mai oţelită disci-.
plină; el
tonului

a

care
său

ca

stat
cea

în totdeauna
mai

vrednică

în

faţa

plu-

pildă -a dato-

rici împlinite; el despre care soldaţii aveau credinţi că: este mai curat ca argintul; tocmai: el

să fie așă de aspru pedepsit?
„Desigur trebue să îi păcătuit greu. în potriva
orânduclilor ostășești; n'a fost decât un prefăcut”, „„. astfel. gândeşte Dunăreanu, că vor. zice
toţi cei care-l cunosc şi imai ales vrăjmașii care:

pândesc din întuneric..
. Cum

băiat?

să

nu

fie

preocupat

bietul

şi “amărit

i

E!

Mo

|
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: Dar

gândurile

acestea

otrăvitoare

îl ostenesc

şi, fără să ştie, caută altă ocupaţie.
|
da flautul și începe să cânte. Dar cântarea lui
e prea tristă şi se. schimbă la fiecare clipă. la
o. carte de versuri. şi citeşte Moartea lui Fulger

Apuck

alta.şi citește

Mortua

est...şi tot mai

mult își ascute durerea și îniristarea lui se pre-:

face

într'o melancolie

Acum

aprinde

bolnăvicioasă.

spirtul

N

în mașinade ceaiu și

face câtevă ţigări, pe care le aliniază pe masă,
“In cele din urmă se hotărăște să 'întrebuin-

țeze timpul mai bine şi să citească cevă pentru.
probele de intrarea în şcoala superioară de răsboiu. Pune mâna pe. o. carte de teme
tactice,
Apoi desface o foaie din harta țării și o
aşterne.
pe “masă. E foaia Craiovei şi a județului
Dolj

până la Dunăre. El rămâne cu privirile
pe această.

fidelă icoană
din țară.

a unei

aşă
e

de

frumoase

părţi.
Sa

Cu ochii lacomi rătăceşte încoa .și
încolo pe.
șoselele, drumurile şi potecile,
care şerpuesc în
culori şi forme ndemenitoare.
a
Și în lungul drumurilor se opreşie
cu degetul,
cu imintea și cu sufletul prin sate şi
cătune, prin
crânguri şi păduri, pe malul apelor,
prin văi
şi „vâlcele și peste tot locul, unde culoril
e, for-.

mele

şi semnele hărţii arată un colţ mai
„tainic.

și mai frumos... In fine Dunăreanu
.se afundă
tot mai mult în vraja hărții.şi
mită de sine,

uită adevărata lui stare...
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„Firea lui de - călăreț,

iubitor de

libertate şi

de zări îndepărtate, îl birueşte şi cartea. cea
” părăsită, uitată şi împinsă
de -teme,
groasă

de

colo -până colo, cade. jos “după snasă, gemând
de

ciudă,...

în

timp

ce: Dunăreanu

își

plimbă

plainima; pribegind prin țară şi colindând aiurit

este
iurile strămoşeşti, al căror vrednic apărător
E
.
şi vrea să rămână cu orice preţ.

Trupul lui poate să fie-închis, dar suiletul e.
liber s'apuce orice drum... Ah! de ce nu poate.
călcă peste tot locul?!...

Sa

.
Ă

Dar s'a hotărit. Va merge călare dela Craiova
spre Calafat. Va luă cu sine pe Gheorghiţă, sol-.

datul care îngrijește de Viteazul şi câţivă 'sub-.

ofiţeri şi brigadieri şi se vor instrui cu toţii în.
lungul drumurilor, la şcoala blagoslovită a lui:

Da
|
Dumnezeu. .
ronului;
escad
cânele
el,
Copăc
pe
și
Va mai luă
oaste.
de
t
gosti
îndră
de
atât
și
it
atât de îndrăc
zând
aprin
și
ăcut
satisf
Şi Dunăreanu zâmbește
o ţigară, se pierde în fumul albastru...

i

Cine ar crede că este închis și că numai -câ-: .

tevă “clipe înainte eră preocupat şi obsedat până
:
la nebunie?!...
rilor
drumu
ua
reţea
în
i
lată-l cu ochii prinş

şi a lanurilor; îşi face planul de călătorie.

-:

cer.
Acum. î se pare că soarele e deo suliță pe

şi că se găseşte cu roşiorii săi pe şoseă, în dreptul

Hanului lui Chintescu și degetul: său. arătător..
ar, :
se opreşte lângă :semnul negru dreptunghiul
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care” înfățișează pe hartă „Hanul lui Chintescu”,.
Soarbe

cu putere

ţei de „primăvară,
se

desfată

aerul

proaspăt

al dimine-

şi scăldat în lumină şi vânt,

ca un şoim

în - văzduhuri. E

liber...

și trece fermecat şi aiurit pe subt plopii stufoşi

şi argintii, care umbresc şoseaua. La podul Jiului |

se

opreşte. Se uită în sus şi în jos, în lungul:

şearpelui albastru, care, trecând pe subt măreţul
pod de fier, se strecoară șuerând printre - zăvoaie, păduri, fânețe îmbălsămate,
grădinării,

sate şi lanuri bogate.
"Cu închipuirea lui aprinsă
el

vede

par'că

şirul

de

care

|
de vrăjita hartă,
încărcate,

ce

trec

la ctârg scârțâindşi vede lăptăresele gătite ca

de bâlciu, cu fotele scrobite şi resfirate, cu flori
la ureche și în păr,: cu cârlionţi pe frunte,
cu
salbe la gât şi cu cârpe de borangic: ce-atârnă

din

creștet până la glesne,

cu doniţa în cap, drepte
mene Ca cireaşa.
:
Şi 'mai

vede şirul

de

cum trec ca vântul,

ca

căruţe

lumânarea
:
în

care

Şi

rus

trece

cu

"brad, cu beteală și cu basmale în toate
feţele,
nunta înflorită ca un răzor şi vede 'flăci
i în.
cămăși de sărbătoare, ţesute și cusute ca”
basme,

gonind călări înaintea şi:?n urma convoiului, .
cu
ploști
la ciochinări și cu pistoale la cingători,

Şi mintea lui deslușește mai limpede
in băiat
voinic, -gătit ca un arhanghel, călare pe un
cal

sur-rotat şi buestraș cu coada stufoasă şi lungă,
întinsă drept în prelungul spinărei, cu coama

77,
la toţi dracii, cu nările largi și roşii ca două guri
zece

cu

şi

în fierbere

de foc

pizioare,

de

mii

ctim trece ca săgeata pe, marginea, „şoselei: Și
aude trăsnitura pistolului și vede norul de praf
în care pluteşte această fantastică "vedenie, „acest

oltean călare. Uimit de. atâtea minunății şi frumuseţi, priveşte” cu. , mesaţiu harta măiastră şi

zicen sine:
Jiului şi ce bine mă .
«
„Cât de frumoasă e.valea
pot trăi oare unii
Cum
maluri!
simt pe aceste
Cameni, şi mai ales militariş, toată ziulica şi
toată noaptea 'prin ungherele odăilor întunecoase?
unul

„Eu

ştiu

muri

aş

că

sau aş

înebnni

câteva - ceasuri de captivitate...
„Lucrând și alergând aci în câmp,
ostenindu-mă

zilei,

la lumina
oamenii

cu

oțelindu-mă

. și

în

mei pentru. țară, rostul vieţei mele se lămureşte

de minune”
Şi
jurul
mânt
șeşte
punen

palmă

o bucată

mare din

se: poate

țară,

face mai bine socoteala” unui drum.
Acum

întreabă

pe. Trifan,

mănă şarpele vânăt
apa vioară a Jiului”
gentul

cel

mic,

cu

ce crede

că sea-

care . străbate harta? „Cu
i Fe pare că răspunde ser-

spătos

trage din țigară zâmbind.
-Pe

|

zicând acestea, strânge oamenii toriște în
său şi le arată cum toate cele după pă
se oglindesc aidoma pe hartă şi le desiucum, folosindu-se de această imagine care- -i

Drăgan îl întreabă,

şi

isteţ

şi

Dunăreanu

c ce se aseamănă facu:
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-șiile: verzi din lungul -șearpelui albastru? „Cu
“zăvoaiele Jiului”, răspunde brigadierul fără 'şo- văire și

“laudă

Dunătreanu rostește. încet:un

cuvânt

de

şi trece la altul şi apoi la altul și îi lă-

mureşte pe toți şi pleacă înainte...
«
"Cu ochii și degetul urmăreşte în lung pangli'cuța roşie, ce sașterne pe hartă în chip de şo-

seă judeţeană și la toţi plugarii și trecătorii care
“îşi iau căciula, le zice cu vaioşie și putere: „bună
dimineaţa?"
E vesel, e fericit chiar,

și pe faţa lui senină

se vede Jămurit, cât este de departe de cămărutța
în care se află închis...
Acum se pleacă mai mult pe hartă şi se uită
cu luare aminte. A trecut satul Podari şi e gata
să urce coasta spre Radovan. Arată roșiorilor
„că “şi pe hartă liniile șerpuitoare, de le zice
curbe de nivel, sânt tot mai dese, de .par'că

„sânt

şiraguri

de

mărgele

la

gâtul

fetelor;

"coasta mare și şoseaua merge şerpuind.
|
Descalecă şi urcă cu caii la snână. In „capul
coastei se oprește la marginea pădurei, lângă
“locul zis la Lacul Turcului.
Caii răsuflă şi se scutură. Oamenii potrivesc
"șeile şi iau seama lă potcoave. Dunăreanu pri"veşte aiurit înapoi spre Craiova. O vede scăl-

"dată în soare. Sclipirea acoperişuri!or îi a ochii
şi, privind necontenit pata cea mare rubinie; se
freacă cu dosul mânei pe subt sprincene., - *
Apoi cheamă oamenii şi le arată harta. Acj

e
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- Ja Miazăzi

de, noi:e

Valea Biseticei; aci e! Valea

” Păunei; - aci e satul - Pânaghia; aci Sălcuţa; aci
- Şegarcea. O să le vedem pe toate cu voia lui
“ Dumnezeu şi o să colindăm toată ţara, că așă
li-e dat pstaşilor, să haiducească, nu să lăuzească.
Dar...
Marcule!... ştii tu încotro mergem noi
“acuma? Brigadierul se uită: lung pe hartă şi
„răspunde: + „Spre Apus până la Valea Bujoru“lui, iar de aci şoseaua o iea printre Miazăzi şi
Apus până la Radovan”.
.

'Dinule, pe unde mergi la Vârvor? Sergentul
“ caută bine pe hartă şi zice: „Merg pe şoseaua
asta până la Lacul lui "Țepeș iar de aci, între
Miază-noapte 'şi Apus se face altă şoseă, pe
care mă duc la Vârvor”,
Dar

vază

dacă

lumea,

vrei să

mergi

pe unde o

la Vârvor

fără

iei, Niţule? O iau

să

te

prin

pădurea asta de îi zice Palilula... şi degetul lui
Dunăreanu urmărind gândurile lui, se opreşte
pe pata verde, ca și când ar fi brigadierul Niţu.

Dar tu, măi Gheorghiţă, pe undeo iei ca să
ajungi mai repede la Cioroiaș? „O iau pe hartă,
Domnule Locotenent, și, ajung numai decât”...
Dunăreanu bagă mâna buzunar şi scoate 50
de bani; îl mângâie ușor pe obraz ca pe un nevinovat prostuţ şi-l cinsteşte. Băeţii râd pe” nfundate și Gheorghiţă e mândru. | .
Şi. toate aceste sănătoase închipuiri, Dunăreanu le trăeşte ca şi cum nu ar fi închis.
Acum - încalecă

şi

pornește

înainte "la

-trap.
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-+.„Când. ajunge. la..Lacul Viţelului se. oprește. La
răspântia “Vârvorului îl ţine în loc b troiță crestată

cu

măestrie

şi

zugrăvită

cu

sfinţi

și. cu

arhangheli. călări pe cai încordaţi. “Aşă vede Dunăreanu Cruciulița cea mică și. „neagră: după
hartă.
Apoi la vale, pe lângă pădure, se: face un drum

de care, ce duce

la Panaghia.

In pădurea

cea

mare vede stejari, goruni şi tufani seculari și
vede luminișul tainic, așternut cu flori albastre
de cicoare și romaniţe albe.. Și Dunăreanu aude
cucw și cintezi şi vede guşterul verde înmărmurit pe o rădăcină cu ochii în - soare şi. mintea
lui se odihnește şi sufletul lui se desfată. Des-

prinde o foaie lată din teiul dela marginea şoselei, o pocneşte şi amintindu-și de haiducii şi

de vremuri năstrujnice,
iată-l cântă:

inima . îi

doinește

şi

„„Teiule, cu foaia lată,
„Ce bine mi-ai prins odată!

„Când potera mă goneă .
„Foaia

O!

hartă

ta mă

vrăjită,

|

-

ascundeă”...

hartă

vrăjităl

ai şi ce mângâere poţi aduce
mos...
“
Dunăreanu urmărind drumul

câtă

puţere

unui tânăr
pe : hartă,

iniPor-

neşte fluerând cu Viteazul la mână şi oamenii
îl turmează descălicaţi. El le arată ce uşor se

8i
„poate

cinevă rătăci întro -pădure şi le reamint

teste toate chipurile în care se: poate omul oricriță;
să ffie sigur că iasă la liman şi îi vine în minte
ua cântec: vechiu şi cu inâinele proptite:în rnuchia mesei, rezemat de speteaza scaunului, cu
ochii pe jumătate ' închişi, să dăinie şi cântă
încet:

!

Firi-al dracw
"Ce

ie ?n tine

.

Să

L-a

codru verde
nu

se vede,

Cam intrat făr. de mustață.
Şi-am ieşit cu barba în brață!..

Apoi se. pleacă iar pe hartă și întreabă: Chiţule, dacă lăsim şoseaua: și intrăm
cum nemerim Lacul Stejarului?

Sergentul se uită: pe

hartă

în pădure,
:

şi zice:

Lacul

Stejarului e tocmai la Miazăzi de unde ne găsini noi, de aici dela „Cârcimi”. Dacă mergem
după busolă sau după soare, ori după mușchii
copacilor la Miazăzi, nemerim drept în lac...
Și Dunăreanu cu mintea, vede sergentul snergând înainte cu ochii pe: acul busolei Şi roşiorii
toți strecurându-se printre copaci după el și aude
foşnetul

frunzelor

aşternute

din toamnă

mătul vârfurilor și pe urmă...
stoinicia sergentului, ese din
malul lacului...
Acum, tăinuind cu' oanienii,
Puţul lui Prejbeanu. Fără: să
mâna, ia o ţigare, o aprindeşi
Huzarul Negru

şi Trea-

minunat de ds„pădure drept în
se îndreaptă spre
ştie cum, întinde
i 'se pare că vede
6
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lămurit cum se înghesue caii însetaţi la jghiabul puţului. Aude cumpăna scârțâind şi vede
ciocârlanul;,

desfătându-se

în văzduh.

Incalică și mână drept la Radovan prin Poiana
Şerlăului.
“Acum scoboară coasta pe șoseaua şerpuită.
Rămâne cu degetul pe satul Radovan şi privește pe hartă de jur împrejur...

E visător... Cu mintea se duce înapoi spre
vremile

de

vitejie

şi

glorie. Povesteşte

nilor despre bătălia dela Radovan

oame-

între Mihai

şi Turci şi le arată câmpia întinsă, pe care fugeau spre Dunăre în neştire și îngrozite, cu canafurile în vânt, fesurile' turceşti...
NE

Le arată Desnăţuiul umflat şi stacojiu de leşuri şi de sânge păgân
străbune

şi de

şi le vorbește de virtuțile

strămoşii

năpraznici,

care

au

ro-

şit miriştele cu sângele lor, de iese și azi prin
grâu sângele voinicului. Şi le spune cu patimăi de
Preda

Buzescu,

de Manta,

de Mihalcea,

de Ca-

lomfirescu, de Cocea, de Băleanu şi de plăeșii
lor; de dragostea ce aveau de plaiuri, de codri,
de lege şi de Domn; cu un cuvânt de Patrie.
„Erau uriaşi, să fiţi ca ci!” zice tare Dunăreanu şi toată fiinţa lui tresare şi se înviorează,

căci

i se pare că vede oamenii.
săi rămaşi

gânduri,

Ce

privind

în

zarea

o fi în sufletele

pe

şesuluj....:

lor tinere?”

zice apoi

încet şi trece înainte...
Aci

e în satul

Radovan.

După

cum

se

vede.

83
pe hartă, satul e mare. Va fi şi o cârciumă bună,
pe linie. Se vor

deoparte

şi

găsi

de” toate. Dunăreanu "stă

ia. seama

cum: îngrijesc oamenii,

de cai.
După

ce sau. pus trăistele în: capetele cailor,

oamenii

mănâncă

alături,

în. umbra

lor,

şi Du

năreanu îi cinstește cu vin bun. din Dealul Ro
bului; ochii lui stau ţintă pe hartă spre fâșia.
ruginie în chip de podgorie, pe care scrie: „Dealul Robului?.E Duminică. Dunăreanu privește încântat la
hora. din faţa hanului. -Oltencile frumoase își
leagănă râzător inimile
crinii în - adiere. Paşii

şi se leagănă
lor mărunţei

mlădios ca
abiă ating

pământul tremurând uşor și roşiorii se prind
între ele ici și colo, ca macii într'o cunună de:
grâu şi de ovăz; şi Dunăreanu vede ţiganw cu
capul chitit pe vioară, cu vrăjitu-i arcuş legat
în sfori şi în sârme, dăscălind coardele; aci mâ-

nios cu ochii în pământ, aci dulceag, - galeş şi
visător cu ochii pe cer; şi-l vede. cum
de

colo,

colo,

în cadența

cântecului,

se mişcă |

în mijlocul

acestei cununi, în mijlocul împărăției lui atât.
de mică dar atât de frumoasă și de trainic îngrădită!...
El stă la masă cu popa. Și ci învățătorul, în
timp ce scapără pintenii şi dudue pământul de,,
jocuri năsdrăvane.
E
Sa încins un brâuleţ întricoșat. Sub: scaunul.
de pae pintenii lui Dunăreanu se isbesc în ca-

să.
deriță, și în frământarea ' aceasta svăpăiată, ame:
țitoare și“ voinicească, Dunăreanui” vede” treziă-”
du-se

toată bărbăţia

și îndrăcirea: strămoşească '

ȘI cu nespusă mulţumire sufletească se încrediriţează! “tot mmâi mult: şi mai 'pe "deplin, CĂ 'românul cela care se mişcă a gale pe: “lângă: carul
cu.

boi, pri

fân,

care

doarme în vârful - carului

pe mijlocul şoselei,

cu.

e în stare:să răstoarne :

pământul când s'o înfierbântă!...
„Dar ce p să fie, când p aveă şi: el o traistă
şi o strachină mai bună la vatra lui? zice Du-.
năreanu plin de curaj şi cu. încredere în viitor,
Şi acum, vorbește cu' învățătorul, despre liberarea economică a ţăranului, aşă de bine pusă
la cale de băncile populare şi despre redeştep:
tarea națională prin propăşirea” culturală.
„Vor veni flăcăii altfel pregătiți la' cazarmă,
şi alta va fi vlaga lor și puterea țării va fi alta”.
Astfel cugetă Dunăreanu cu ochii, pironiţi pe
satul Radovan şi împrejurimile lui: Rătăcește
apoi prin toate satele; pe la Lipov, !pe la
Intorsătura, pe la Bârca şi Catane și tot mai la
vale
până în grindurile Dunărei şi i se pare
că vede.

Şi

aude

cârduri

de

grauriţe....

Se

răsfaţă

sufle-

tul lui şi el se îmbujorează de aţâta libertate!,.
|

“În-cele din urmă ia liniuţa «și măsoară pe hartă.
depărtarea între Radovan: şi Cioroiași; i se
pare
prea mult. Măsoară încă odată şi încă odată

şi tot mai reduce câte un centimetru... |
“E nerăbdător. Stă Pe gânduri cum să-şi po-

.

recunoaştere

la

Bârca; „Păstrează

cadenţa.. “fe.

„reşte piatra şi-să vii diseară la Cioroiaşi cu-țoate
în regulă ȘI cu calul uscat. Să Spui. multă să
nătate şi voe bună Părintelui Baculeșcu.: „ŞI. Gipitanului * “Popescu de se vor. găsi acolo: Da...
îți merge calul bine, Trifane?
— E mititel 'Brebenel, - : domriule- Locotenent,
dar 'e voinic şi. cere drum...a. “Păcăt * numai că-i
țara mică și 1 are. unde :sencură!: ">
— Dacă îi prea mică, s'o “mai
“mări, Trifane!...
|
et
a)
- S?o

mărim,

“doninule

Locdtenenii,

că

ăsta-i

rostul: nostru. Și-apoi: domnia voastră, ne-aţi tot
cântat că de jur: "împrejurul nostru' ct în dimie
se îmbracă

lumea

şi tot: românește se vorbeşte...

Ne-om închegă odată!
a
di
— Bine, Trifane, bine!! să vrednic să pori

arme...

.v
epa?

că. eu mi-am. făcut datoria şi nu de geaba am et
lapte românesc pe pământ. românesc. Du- -ie, Tric
fane,. şi umblă sănătos. Să mergem, băeţi! ..
Şi în închipuirea lui, îşi iea ziua, bună dela:
preot şi învăţător şi dela toată lumea . adunată.,
iApoi aruncă un -pumn de gologani: Tiganului,
încalecă și pleacă la. trap. Fetele rămân pe. gân-,
duri cu ochii pe norul de praf, în care abiă. se;
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”

mai zăresc “tunicile stacojii, stropite cu stele de
aur... S'au dus roşiorij!..: Şi Dunăreanu repetă
melancolic: „s'au dus roşiorii”!

La pădurea Intorsătură se opreşte în poiana
lui Constantin, pe apa Ivanului. Vede nuferi galbeni. și albi ce acoper apa curată. Un miros
proaspăt de: luncă î se: pare că pătrunde îîn cameră şi începe a cântă:
i

Verde foaie şnărăcine,
IN
„Uite primăvara vine.
Căpitane Costandine, .
Strânge-ne pe lângă tine

|

|

„Câte patru câte cinci,
Care sântem mai voinici,
Lungi în mâini și largi în spete

Cum e bine în codru verde...
Şi, cântând astiel, pleacă înainte dus pe gânduri...
Dela Perişor, lasă şoseaua judeţeană şi apucă

pe drumul ce duce la Cioroiaş. Copăcel gonește
„pe

lanuri, sărind

în sus ca un

nebun,

după

cio-

cârlani; un €epure sare speriat dintr'o tufă şi
cu urechile ciulite o ia la goană pe un răzor.
Copăcel aleargă ca năluca după el şi roșiorii
dau -chiot.
Acu asfinţește soarele. In faţa lui Dunăreanu
se arată cerul roșu ca para de foc... Saude
toaca... Dunăreanu devine cucernic.
a
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- Vede turla bisericei, sclipind roșiatic în asfin-.
țit şi vede satul îmbrăcat.în flori albe;de salcâmi.
Aude un muget puternic de taur; pe urmă îin
cocoș nadolean buciumând.

Cu
printre

dârlogii pe. gâtul
mişcătoarele

E satul mai aproape.

calului trece gânditor:

lanuri

din vatra

satului

şi

ca grâul în vânt se leagănă sufletul său.
Acă' e în satul Cioroiaș..... Bate la poarta.
lui Preda Corlăţeanu. Câinii latră, un argat sare.
și deschide; Dunăreanuşi roșiorii săi intră că-:
lări. O fecioară: ?năltuţă, subţire, cu faţa smadă
și ochii mugurii, iese pe prispă cu șalu] pe ameri.
ACe faci, Cătăline? Ce vânt te-audce
pe la

noi?

Imi pare așă de bine că te văd!.. Hai!

descalică;

vino

cu

e prin grădină...

mine,

Nemwtău

să

căutăm

pe

Preda e dus

maica;

la Băi-

leşti;o să vină curând... Hai, Cătăline! Hail...
maveă grije de oameni şi de cai, căci vor trăi
bine la noi... Haide!.. Ştiu eu că ţi-e gândul
la oamenii tăi!...
Și Cătălin aude lămurit graiul acesta vrăjit!
şi descalică și acuma iată-l, merge alături de.

fată şi nu știe cum să înceapă.
|

Are

atâtea

de

spus!

Doamne!

de-ar

spune

câte are în gând, mar mai fi Cătălin cel sfios....
E așă uşor să vorbeşti de departe...
Dar vezi Cătălin e cot la cot cu dragostea
lui! Şi acă ocolesc grădina, alergând ca nişte
copii sburdalnici..,
Se opresc puţin lângă o răsură înflorită; fata
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rupe. o crăcuță de flori,

o miroase şi i-o dă. El

se..pierde în ochii ei mugurii.
„E aşă de fericit!
şi ca 'și cum mar. puteă duce atâta: fericire,
o iea de mână și pleacă pe linia. satului întru.
întâmpinarea lui Preda Corlăţianu. Aude 'de ideparte sunet de clopoței. .. Cu ochii
alunecă pe drumul ce. 'duce de la Cioroiaşi la

Băilești şi ar merge îri neştire pe linie, ar merge
până.

la capătul

lumei...

Cum

să

nu meargă

cu dragostea lui?- Dar satul Cioroiași e la mar-.
ginea foii şi drumul la Băilești se sfârșește
chenarul. cernit.al hărţei...
„Unde

și cum

„_:-Dunăreanu
în: sus.

Visează

i-o

fi

ridică

urmarea

încet : capul

deştept...

E

în

tainică?.

privind

alături

de

aiurât

domnița

inimei lui. O ţine de mână şi o priveşte cu sfiiciune, cu evlavie, cu dragoste nețărmurită.
„ Ac ea se reazimă de umărul lui şi;el parcă

tot mai mult îndrăzneşte.
lin

prin

părul

ci mătăsos

locul. ei subțire

verde

cât îi e de

Mâna

lui se plimbă

și alunecă

şi mlădios.E gata

dragă...

O strânge

pe

să-i

mijspună.

la piept;,

inimaîi bate cu putere!... Dar... uşa odăii scârție încet şi în prag... se arată Ion cu sufertașul.

HOMEOPATIE
„„Dar cum se face, mă Ghiţă, că Bărbulescu
ajunse - profesor la şcoala de. cavalerie?

” —

Foarte bine. Firman împărătesc

şi gata...

Și ce te privește pe tine? Nu cumvă. ești gelos?
- — Bine, bine! Firman împărătesc şi dacă
vrei,- o fi puţină gelozie, dar spune drept, are
el, coada clasei noastre, pregătirea necesară pentru a servi ca mentor. sau cicerone tinerilor,

care sânt chemaţi a umple golurile de mâine?
„Este el cel puţin un călăreț îndrăcit, 'dela care
să învețe copiii cevă? Are el cevă comun cu
meşteşugul de: profesor sau pedagog? Când a
avut timpul oare să se pregătească pentru această chemare atât de opusă cu firea şi mij“loacele lui? Eu ştiu că românul e născut poet şi
muzicant, dar mam auzit până acuma că e născut şi pedagog şi profesor. . . :.
„Ca să fii profesor trebue să. veţi; și. printre
profesori,

puţini. sânt

pedagogi,

„_— Aşă este; Gogule dragă,
tu uiţi că Bărbulescu

puţini “se nasc.

ai dreptate, dar

este nu. numai în simplu.
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român;

el este ofiţer

şi dacă

este ofițer frebue

să facă de toate,că de aceea e plătit și are atâtea foloase că nu mai poate trăi de ele.
— Văd eu că ești hotărît pe glume; dar oricum, trebue să ne îngrijească puţin ușurința,
cu care la noi se dau diferite însărcinări ofițerilor şi nepotriveala ce se vede, de cele mai multe
ori între ofiţer și slujba la care este pus.
Eu îmi aduc aminte, încă de pe când eram

elev în şcoala

militară,

că ofiţerii

noștri
. peda-

gogi, erau toţi recrutaţi de la coada promoţiei
lor. Și dacă întâmplător se găseă câte unul mai
curățel la minte, acela sau nu aveă fason şi
eră ridicol în faţa. noastră, sau îi .lipseă principalul — simțul pedagogic şi factul — şi din această cauză, carcerile și închisoarea școalei erau
veşnic şi chiar.de sărbătorile Mântuitorului, pline

de copii...
Ei
nu

bine,

observ

timpul.

dagogic

Ci

deși
un

văd

au

trecut

progres

că

douăzeci

prea

și azi,

și al altor calităţi,

culare.

Și astfel, sânt mulţi

mare

de
în

ani,

raport

înaintea simțului

trec interese

ofiţeri cu

eu
cu

pe-

parti-

care țara

a

cheltuit sume enorme pentru a-i specializă
, tri.
meţându-i chiar în țări străine, şi dela
care nu
s'a

profitat

—

care

mau

rentat

nici

cel

puțin

dobânda legală — pentrucă alţii decât ci au!
avut interes să fie la instituția
pentru . care
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Vau pregătit ci, sau pentrucă lor chiar pu le-a
convenit garnizoana, unde se găseă instituţia,
Așă, unul din cei mai distinși absolvenţi ai
Şcoalei de cavalerie dela Viena, în loc să meargă
la Târgoviște să arate tinerilor ofiţeri de cavalerie ceeace cumpărase cu bani publici, sa oprit

în Dealu-Spirei, la Şcoala de infanterie.
Un

altul, tot distins elev al Școalei

de cava-.

lerie dela Viena și trimis acolo tot spre a de
veni profesor, a ajuns ofiţer
la un depozit de armăsari,
loc la Școala de cavalerie,
vieaţa servise la Consiliul de
în cele din urmă se însurase
vița — capitala Târgovişte.

cu aprovizionarea
pentru ca să facă
unuia care ; toată
Răsboiu, dar care
în judeţul Dâmbo-

— Ei, dar ştii că eşti nostim, Gogule, cu pretențiunile tale! Păi ăla înainte de a fi comisar
regal nu fusese călăreț? Eu unul nu glumesc,

ci rămân verde la felul meu de a vedeă, adică
cum

văd: toţi în timpul

de faţă: of/iferul român

e de toate. Şi precum a devenit din călăreț procuror,

tot cu aceeași

ușurință

se va preface

din

magistrat în călăreț şi din călăreț în nemţoaică
la copii —

că de aja e gintă latină; şi cum

mers

lucrurile atâta vreme

garu

capu, aşă vor merge

mwai să îndrepți

au

fără să ridice Bulşi de aci înainte.

tu lumea. Tu

că

eşti un idealist

fantastic -şi ca toţi idealiştii, nu eşti niciodată
mulţumit. Dar poţi să-mi spui orice, ofiţerul
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român trebue 'deprins a face de toate și la urma
“urmelor : chiar să prohodească..... că pe câmpul
de luptă de unde să: chemi'pe popa?... Specia=
lizare!?...

teorie!...

Nu: vezi: tu

că'la

Iele - noastre: și chiar: la Şcoala
fesorii - se schimbă

prefectură
venit

şi

cutăruia

cum

toate

ŞCoa-

de răsboiu,

pro-

se: schimbau

treaba” merge.
rândul. la

Ce

călăraşii

vrei,

înaintare

şi

la

dacă

i-a

vrea

să

rămână și. în Capitală? Trebue să-i găseşti. un
loc unde-o îi, numai să fie în: Bucureşti și treaba
o: face.că e foarte inteligent şi are.o putere de
muncă .și o voinţă... Citeşte-i memoriul şi-o: să
te încredinţezi că trebue să-l .satisfaci; -altfel
e în Stare să 'demisioneze tocmai. în vremile astea

turbure...

De! trebue să iei în consideraţie...

— Da, mă Ghiţă, așă o fi cum. zici tu: ofi(erul român, numai fiindcă e ofițer, trebue să
știe de toate; şi cu poate că sânt un idealist fantastic, dar mi se pare că de domeniul idealului

şi 'al fanteziei. ţine

tocmai

ofiţerul vostru

/o-

meopalic sau ojiferul cameleon, cum vrei să-i
zici.

In tot cazul, frumos ideal, dar nu ştiu
când,
Pom ajunge. Până atunci ascultă și
ține minte
o istorioară, pe care am, auzit-o şi eu dela
tată-

meu,

un alt idealist, săracul!...

„„Pe la anul 1860, s?a dat prima poruncă dom-

nească, ca în fiecare judeţ să se numească câte
-un: inginer de poduri şi șosele.
Pe atunci, la Romanați, eră ispravnie boieru

Prejbeanu..
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Cum îi se ceti porunca, îmbrăcă pardesiu şi
se duse drept la spițăria lui Melzer, unde găsi
chiar pe patron şi-i spuse noua poruncă domnească.

— Asta pun, tomnu Preşpian... nu mai se .
sparii sticle cu vin şi oule chint merji în șuteţ.
— Tocmai de aia, dragă Melzer, mam gândit
şi cu la tine... răspunse boieru zâmbind.
— Cum la min?!!.
. ....
-— Da, tu o să fii inginerul judeţului. Am şi:
dat ordin să-ţi facă hârtie.
|
»— Dar bin, tomnu Preşpian, cu am gresut:
până agum sint numaj farmacist și nici nu pre:
ştii

-—

altcevă.

Nu face nimic,

Melzer, tu sti neamţ şi

ncamțu ştie de toate...
Și astfel, bietul Melzer, care se născuse între

borcane și trăise cincizeci de ani printre sticle,
i-a fost scris să moară la şaptezeci de ani printre pietrele chilometrice... numai pentrucă eră
nCamţ.l)
In Romanați însă, multă vreme după moartea
lui Melzer, când ajungeai la un pod, trebuiă

să treci prin vad şi pe şosele nu vedeai decât
sticle şi ouă sparte, iar bieţii călători se văitau
de rău de mare...
1) Aza era credinţa
prefacere, când nemţii
şugurile.

generală
practicau

în epoca aceca de
la noi toate meşte-

OM
„„Leontopol

ŞI ON!

a fost dat afară din armată

trucă s'a făcut vinovat

pen-

de. nereguli în serviciul:

casieriei şi tu zici că trebuiă să-l pofilim ieri
la masa noastră, în Parcul Oteteleșanu, că de...
„ne-a fost -camarad şi prieten şi. dacă a greșit
şi-a luat pedeapsa”,
de seamă? el atâta aşteptă...
cuvine

şi

pe

faţa

lui

cre- |

radioasă

vedeă bine că e gata să vină și nepoftit!
Dealtmintreli l-am văzut de multe ori

stecat cu ofițerii şi l-am auzit luând
şi criticând cu asprime instituțiunea

se

ame-

cuvântul
care l-a

ținut în sân, ba punând chiar în cumpănă cîn=
stea unor ofițeri capabili, muncitori și oneşii.
El a fost în totdeauna obraznic ca un grec,. dar de când a fost silit să-şi ia adio dela epoletul' de care se ţineă cu îndârjire, 'mistificând
două-trei rânduri de judecători şi târîndu-se ca
o reptilă la picioarele oamenilor influenţi, a devenit par'că și mai îndrăzneţ.
Şi dacă ascară nu mă găsecam cu printre voi,

a

i se

ne

ai băgat
că

2

Şi
deă
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sâui sigiir că,war fi onorat iar cu prezenţa lui
că... de... „de săracul! și-a -luat pedeapsa; și
cine poate să ridice piatra?
Așă o fi?! dar eu am, mai văzut și întralt
“fel

şi dacă

stai

să

mai

bem

câte-o

bere,

o

să.

pricepi poate din spusele mele cât este de cinic
Leontopol, ce greșit înţelegeţi voi clemenţa şi
cât rămâneţi datori instituţiunei.

Cele două beri fură iporuncite şi căpitanul, care .
vorbise, aprinse o ţigară şi reîncepu:

După manevra dela Balş, din anul 1889, mi
“se

pare, regimentul

nostru

a plecat

pe

jos

la

Piteşti unde aveă reședința.
In drum

ne-am oprit pentru

Olt şi toţi ofiţerii ne-am

Restaurantul

popas

la Piatra-:

dus la gară să mâncăm.

eră aproape gol, căci pe atunci -

circulau puţine trenuri. Numai la o masă, întun colț opus în diagonal cu colţul în care ne

aşezarăm

restaurant,
țişare

noi —

colţul

știi? —

din

stânga

şedeă un domn

cum intri în

de o înfă-.

distinsă, [dar care, încă dela intrarea

pri-

milor ofiţeri, printre care mă găseam și cu, Sa:
întors cu profilul şi proptindu-şi capul pe toată
pâlma și-a aţintit privirile întrun jurnal şi s'a
ghemuit între scaun și masă, ca-şi cum ar fi
vroit să mu-l vază nimeni... Ştii, ca struțul...
Lucrul acesta mar fi avut nici o însemnătate -

şi sar fi cufundat în întuneric, dacă nu sar fi.
găsit cu noi și colonelul nostru, care intrase

9%6
cel dintâiu îîn restaurant și. văzuse

şi

gestul

străinului.

o« clipă figura

-

In adevăr, abiă ne aşezarăm. “la masă şi observarăm cu: toţii că privirile colonelului se îndreaptă cu stăruință spre acel domn, ca 'şi: cuim!
ar fi voit să-i întoarcă prin sugestiune "capul:
spre el. Dar după un răstimp de tăcere şi ne-'
astâmpăr, văzând că nu izbândește se pleacă spre:

căpitanul meu, care şedeă alături şi îi -2ise încet:
;„Dobrescule, domnul
cumyă Davidescu?”
"Şi

căpitanul

cela

Dobrescu,

câre „citește, nu este:
un

camarad

de

clasă

al colonelului, prefăcându-se că are cevă de cer-!
cetat pe .peron, se. duse către ușe, de unde se
descopereă mai bine faţa misteriosului cititor;:
apoi, întorcându-se, şopti co!onelului: „Da. este
chiar Davidescu; «lar cum a îmbătrânit?...?
"
>aNecazurile!... îi răspunse colonelul cu o:
voce şi'cu o privire, din care se lămureă cea:
mai profundă compătimire.
Maiorul nostru prinse esclamaţiunea, colone-!
lului și, cum îi plăceau foarte mult povestirile ”

jalnice, întrebă repede:
„Dar ce necazuri, domnule! colonel?
— „Tu su-ţi aduci aminte?” îi răspunse co-.
lonelul. „Asta e Davidescu, şeful promoţiei mele.
Voi

aţi fost

cu

un an

în

urmă,

dar

trebue

să-l

ţii minte; că doar eră sergent-major”. Şi apoi ?
începi să vorbească cum ai vorbi despre un
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om care a. murit. „Nu ştii? Numai el încălecă:
pe Flinta, iapa cea vânătă rotatăşi plină de
draci. Toţi îl admirau. Par'că-l văd şi acuma,
ja inspecția M. S. Regelui, cu ce eleganţă şi
precizie o conduceă.... eră scris... Ții minte că
la
ca

toate se pricepeă şi că noi toţi îl priveam
pe un geniu şi nici un ofiţer dela școală nu

aveă

ŞI

curajul să-l privească

de sus.

nimeni,

comandantul

începând

cu

-

.
'școalei,

nu se îndoiă că Davidescu va ajunge departe
în carieră. Dar... de soarta lui nu scapă nimeni”,
adăogă colonelul suspinând cu întristare, deşi
nu eră un

fatalist

afirmat,

Apoi continuă, povestindu-ne cu deamănuntul:
succesele prin care a trecut Davidescu în primii
ani ai carierii ȘI cum tocmai când i se lumină
mai strălucitor viitorul, întro bună zi a fost
silit

să

demisioneze

pentrucă

întrun

moment:

de uitare de sine și-a pierdut cumpătul şi întro
discuţiune aprinsă, a insultat grav, amenințând
chiar pe căpitanul său.
Şi spuneă colonelul că ar fi fost vorba de- o
presupusă

intrigă

amoroasă,

socială; intrigă în care

“oprită

Davidescu

de

fusese

morala

atras...

De altfel din toată povestirea se desluşcă bine”
bietul

că

băiat

tinereţii, a lipsei

ales

fusese
de

a căpitanului - său,

Huzarul negru

mai

mult

experienţă

un, om

a

victimă

o

în viață

puţin

și mai

corect
”

ȘI
7

98+
cu apucături urâte, care vedeă în cinstea lui
Davidescu o perpetuă mustrare şi vroiă cu orice

chip şi preţ so: veştejească . - ŞI. Să „scape astfel
de această obsesiune.
„In fine Davidescu fusese împins de o mână
vrăjmașe

la toate greşelile în care

căzuse

și pro-

vocat la indisciplină,
Şi totuși, precum. spuneă “ colonetul, a, a refuzat pe toţi.amicii care se oferiseră să-l apere

dacă s'ar fi decis să meargă la consiliul de răsboiu şi: a preferat:.să „plece din „armată, deşi
eră sărac... :
: .
i
„Sa dus. şi nu Lam mai văzut de atunci şi
nici mam

aşă ţin. minte

de el”,

auzit

mai

că a

încheiat. colonelul, dând din cap cu, durere.
Şi. cum eră pe la . sfârşitul mesei; schimbă
deodată firul. povestirii și amintindu-ne - succe-

sele regimentului la manevre, hotări să ne cinstească -cu şampnaie.
a
:.Ne întrebă. dacă . primim. să "- poftească : între
noi şi pe fostul său șef de clasă şi amic..
Admiraţiunea,

simpatia

deşteptase. în noi

calda

rinţa

nespusă

a colonelului

dorinţă care se desluşeă
- stratagemă

ne

făcii

domnule

colonel!

“şi

căpitanul

Dobrescu

l-a

compitimirea

- ce

povestire,

apoi. do-

de a-l aveă

aproape,

perfect din pretinsa

să „răspundem

„Da,

“ Davidescu

şi

lui

lui,

pe întrecere:

Să vină!
se și repezi

recunosctit

numai

să-i spună.

decât, însă:
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cum ridicase:capul, am

putut observă, din “sueră Con-.

râsul său amar, că nu-l păreă bine -—

i

:

a:

.

tiariat.

c
“In adăvă,! căpitaiiul se intoarse: şi: spuse co:
lonelului: că : Davidescu nu primeşte.
=" Atunci văzurăm .pe colonel, că pune servetul
pe masă şi se pregăteşte să meargă el. Gestul

său - fu. însă prevenit de fostul

ofițer, care ri-

dicându-şi

.părăsi

nica sa

brusc . înalta . statură,
ascunzătoare,

făcu

- plato-

câţivă . paşi : ŞI. zâm-,

bin» forţat, strânse” mâna colonelului foarte: a.
:
proape de' masa .noastră. . .
„„Eră palid ca ceara, și: nu puteă vorbi nimic.

Insuși colonelul nostru nu-găseă nici-un cuvânt,
Erau ca de. piatră. :.
- Şi în mijlocul . unei tăcerii mormântale noi
stam cu ochii pironiţi:la această scenă, a cărei
tainică urmare ne fineă întro încordare suiler,
tească stranie.

In fine, colonelul rupse cu multă greutate și.
întretăiat: „Dar... oricum... Davidescule dragă...

şi... amic.şi .dacă,

mi-ai

fost şef şi camarad..

ai, un

paraponi contra: instituțiunii de atiiuci, ni

trebue să mă loveşti, cu cruzime în cele mai bine:

sentimente... Şi” cred că e păcat . să. privezi pe,
acești

tineri, de: via! plăcere: ce 'şi-au

: bea! un
şi “ie

exprimat...

pahar cu: tine..... Ei te cunosc toţi

stimează:..

Intre” noi

ești bine venit. a. A

fost _roşior şi, pentru. noi ești încă roşior... Și .
eştitat camaradul distins Davidescu...
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Dar

în

aruncase.

timpul

când

aiurea

într'o perspectivă
fi deschis înaintea

colonelul,

privire.

el își

Păreă

că

depărtată, o panoramă s'ar
ochilor săi rătăciţi,
şi 'că s'ar

fi găsit subt farmecul
splendidelor
militare. ..

vorbeă

melancolica

ori poate... subt

amiritir) dela

povara

începutul carierii sale
,

-- Visă deştept. „, căci colonelul tăcuse de mult
când el trecându-și mâna peste fruntea umedă
și

încreţită,

ca

şi

cum

atunci

Sar

fi

trezit,

cepă: „Vă sânt recunoscător şi.., sânt
aănc
mișcat;... sânt chiar ostenit de emoţiune... Viaţa
mea a fost stricată şi... aş da chiar bucuros ceeace îmi mai rămâne din ea, numai să fiu încă
o clipă, numai o clipă, vrednic: de a sta întrun
asemenea cerc..”? Și cu un gest sincer, la care
concurau

ochii

săi

triști

și o mână

extraordinar

de frumoasă, gest care exprimă perfect starea
lui sufletească și pe care mut l-am mai văzut
la

nimeni,

"Făcă

ne

apoi

arătă

pe

o pauză

noi.

ca

şi cum

ar fi fost

vit și tuşind încet, 'reîncepii cevă mai
„Eu am fost... da, am fost odată... dar

isto-

aprins:
e mult

de când nu mai sânt şi nu mai, trebu
e să. fiu
camaradul D-v....? Și „propriul său nume
i se

stinse pe buze. lar pe faţa lui descompusă
am
văzut cu pentru prima oară în viaţă, fiinţa
adevăratei dureri sufleteşii...
:
" Rămăsese mut săracul şi .rătăceă cu privirea.
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asupra mesei noastre ca şi un câine de pripas,
care se opreşte la o răspântie și nu ştie încotro
s'apuce...

Noi nu suflam o vorbă, așteptând desnodământul; când el, orientânâu-se, reluă cu amărăciune: „Spune, domnule Colonel, ofițerilor dumitale, ceea-ce nu mi se cade mie să le. spun...

Spune-le.
țiunii...

te rog,
aşă

am

că armata
judecat

este imagina

atunci...

aşă

judec

naşi

astăzi... Și această imagină” trebue să fie curată
. lacrima;...? Şi o picătură ca roua scăpă de
subt tremurătoarea-i pleoapă şi se prelinse uşor
pe obrazul său de ceară.

Urmă apoi cu greutate: „In mijlocul corpului
ofițeresc nu mai are ce căută acela care...” aci
se opri ca și cum cinevă l-ar fi strâus de gât...
Şi, plimbând pe de-asupra noastră o privire
nespus de tristă, salută discret, strânse mâna:

colonelului, clipind nervos pleoapele, apoi se îndreaptă

spre

ușă clătinându-se

şi, scoțând

tista, părăsi sala.
“Văd că plângi!... Așă am plâns şi noi!

ba-

-"" “BRIGADIERUL ZAINEA
„Eră Duminecă; “treceă garda” la Palat.
a sunetul: trezitor al muzicei .şi' în cadenţa
bărbătească .a unui voinic “sergent, : săltă drapelul maestos pe de-asupra mulţimei uşuratice
din Calea Victoriei. .
n
:
Insoţitorul meu, un căpitan: la pensie, se opri
scurt pe trotuar, se întoarse cu faţa - la. trupa

care treceă

și încremeni

cu pălăria

cu ochii pe drapel...

-

înî mână şi

-

“Un domn de: lângă noi se adresă micului său
fiu: „schau die Fahne, nim deine miitze”. Eră.

un

neamţ,

care cu căciula

în mână, 'salută respec:

tos simbolul ţării în care trăiă şi învăţă pe fiul
său, ceea-ce supsese el, poate, odată cu laptele.
Şi copilaşul, un băcţel plăviţ şi cu obrajii rumeni, îşi luă căciula şi rămase faşcinat şi uluit
de splendoarea vânătorilor.
Bătrânul meu camarad, mângâie uşor capul
descoperit al copilului, zâmbi prieteneşte neam-

țului,

apoi,

luându-mă

de

braţ,

porni

ușor

ca
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mul-

o pană în cadenţa muzicei şi, arătându-mi
. țimea de: pe trotuare; îmi zise revoltat:

„Nezi tu! doi, trei se descopăr, iar ceilalţi
parcă mar fi români...
Nu este dureros să vezi cum un strcin cu
simţire

se grăbeşte

sau

renți
-vrios

privesc
hazliu?

ori

şi ai tăi trec indite-

a salută

cu surile
pot

Nu

să

cascate ca la

cevă

cum

este

pricep,

cu' putință ca cinevă să se nască și să trăiască
pe

care

acesta,pe

pământul

numai

steagul

ni

Ja păstrat, fără să” tresară la vederea
să-i aducă din toată inima” omagiul
"Eu acuma 'nu mai sânt tânăr, ba
bătrân și totuși, când trece garda, o

acvilei şi
cuvenit?!!
sânt chiar
urmez ca

al muzicei

pătrunde

un

şi

copil

fiecare tact

adânc în sângele și nervii mei; cu pumnii mei
mititei aş sparge ziduri... și în sufletul meu
zbuciumat şi dăobit de valurile vieţei, tot mai
înfloreşte o viorea: „sentimentul ostășesc”?. Şi
nicăeri nu mă regăsesc mai întreg şi mai bun
decât aproape de faldurile drapelului; știi, ca
un copil rătăcit, care şi-a regăsit pe maică-sa
:

se

ține cu

şi înfrigoare

dragoste:

piardă.

„ de teamă să w'o mai
trupe

radă,
mă

ori

schimbarea

este

pentru

întinereşte

gărzei,

mine

şi: mă

o

sau

orice

adevărată

înviorează

de

poalele

Trecerea
altă

unei
pa-

premenire;

şi îmi

dă

atâta

încredere!...

Poate că ţi se pare curios, dar uite aşă sânt
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cu,
. ăsta care mă

vezi,

om

de cincizeci

şi opt

de ani, simplu și inutil pensionar, dar care nu
mă pot stăpâni de a îmi manifestă în chip vio-

Jent revolta sufletească, ori de câte ori mi-e
dat să văd amara moliciune a tot stăpânitoare.
4

Dar...de ce zâmbești?

adăogă,

mâncându-mă

cu ochii. Apoi trase cu mânie din ţigare şi urmă

cu aprindere:
Voi ăstia mai

tineri,

vă

învestiţi

peste

tot

cu prea multă rezervă și se vede lămurit cum
în orice împrejurare căutaţi a înlătură entusiasmul, ca pe un ce necuviincios, vă feriți de ges-

turi largi, generoase,

frumoase. Vi. se par ridi-

cole şi în loc să .călcaţi bărbăteşte, vă târîți
şi

în loc să vorbiţi,

șoptiți.

Lealitatea,

totdeauna

izvorîtă

în

credință

profundă,

devine

toi

dintr'o

mai palidă și trista boală, care se chiamă
„zncbism” își face tot mai mult loc în sufletele
voa-

stre.

Căci,

fie

vorba

între

noi,

eu

am

văzut

nu numai civili, dar şi ofiţeri tineri,
şi înzestrați

“cu

calităţile

drapelul

şi

cele

mai

socotesc

superioare,

că

sânt

mai

care

ocolesc

interesanţi

dacă nu-l salută. Să nu ai puterea
de a te împotrivi unui curent bolnăvicios!
Ce laşitate!|
Dar

ților,

ce vreţi să se trezească

care trec nebăgaţi

de oi prin mijlocul
Dela

tarism,

a nesocoti

în inimile solda-

în seamă,

bâlciului?
drapelul

cu toate urmările

şi

până

lui, nici nu

ca o turmă
la antimili-

este mult.
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In

Franţa

acum

au

început să

se trezească,

nu-

mai după ce au avut durerea,ca în ajunul unei
epoci în care peste tot miroase a -pulbere,

să-și

vadă drapelele sfâşiate și necinstite de chiar soldaţii francezi.

Văd

Să

că nu mai

râzi şi parcă te costă.

Dar

iartă-mi cruzimea; chiar tu, care eşti căpitan
activ în armata română, ai salutat destul de
meschin. Aveai ţigarea în gură, ședeai rezemat
în sabie și glumeai cu un tânăr jidănaş, care sta
cu spatele la drapel. Mi-a făcut rău.
Ce. vrei?
Așă sânt eu. Mi-a făcut foarte rău.
„Şi când mă gândesc că azi peste tot, în licee,
în şcolile normale, în şcolile militare ca și îrt
cazărmi, se ţin conferinţe și chiar prelegeri de
educaţie națională şi. militarăşi dela înălțimea
catedrelor se vorbeşte numai de Tron, Patrie,

Drapel!

Bune or fi toate acestea, dar ascultă ce-ţi
spune un unchiaş bătrân. Şi privindu-mă drept
în suflet, îmi zise răspicat: „Puterea exemplului e ca puterea soarelui. Vorbăria şi teoriile
repetate necontenit, banalizează subiectul cel mai

sfânt. Banalizare! Depreciere!... tot una. Iar soldatul sau orice alt om, ajunge să ia frică şi
desgust de cel ce îi toacă toată ziua pe cap, ca

o soacră.

i

Apoi liniştindu-se, întocmai ca un vulcan
şi-a

aruncat

pe umărul

lava

meu
.

şi

focul,

şi urmă:

puse

mâna

care

amical

1
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“Eu mam 'ajuns încă la vârsta, când . omului
în.i place să crează, că pe vremea lui toate erau
mai bune. Şi pe vremea mea multe. erau rele
şi: se găseau şi atunci destui: plictisiţi prematuri,
care sădeau desgustul şi indiferența. în sufletele
celor , tineri. :Erau și ;pe:; atunci ofiţeri care. se
prefăceau că se uită.-la..0; firmă sau la o vitrină
spre..a .nu salută un inferior sau un superior.
„Chiar eu începusem. a. deveni arogant,
pretenţios şi dispreţuitor al celor. mai sfinte datini
și rituri ostășeșşti.
Aşă

se

ivise atunci ' 0. modă, alimentată

încă

de o presă mizerabilă, care: zilnic necinsteă oştirea: şi pe toți şefii -ei.
Dar

tocmai

de aceea

ai să te miri

poate,

cum

şi dela cine am învăţat eu-să tresar la vederea
drapelului şi să respect cu evlavie această pânză
sfântă, această icoană ocrotitoare a
neamului
nostru, deși în carieră nu am fost prea fericit
și am fost chior umilit.:
n
„Lasă deci puțin la o. parte znobismul timpului
şi al tău, care poate nu are: încă rădăcini” prea
adânci şi ascultă-mă:“Eu am fost înaintat locotenent: în luna August

1883

şi tot

atunci

mutat

în

regimentul

9

călăraşi,” azi regimentul 5 de roșiori. MParm prezentat căpitanului meu la Severin, unde eră 'reședința regimentului.
In

ziua

accea

“l-am

„Văzut „pentru
.
prima

și
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ultima "oară, “căci el a plecat întrun.: congediu
nelimitat, iar. noi la conceiitrări și manevre.
- Aşă dar, nu am servit cu'e] şi pot zice că nu
1 am - cunoscut.
Am aflat însă de la camarazii mei că se re-

trăgeă

din armată

din cauza unei boale şi că

„eră o pierdere simţitoare, ccăci deși
tăcut, liniştit şi cam: suferind, .eră
litar cinstit și fanatic, care nu se.
inferiorilor săi, decât prin- exemple.
sea prin sacrificii de sine.
PI

eră om
însă
arătă.
bune

foarte
un miîn faţa
şi ade-

Le părcă rău la toţi de el'şi eu, în: îndeplinirea

serviciului

meu

ca -şef de ploton,

fie în can-

tonament,: fie pe câmp, adesea 'auzeam: chiar
pe sub-ofiţeri şi pe soldaţi: pomenindu-l: că domn
căpitan făceă' aşă... 'şi domn: căpitan mai făceă aşă.... şi că domn: căpitan când veneă drapelui, rămâneă ca. de. piatră... 'că domn căpitan
mu :lăsă pe nimeni să mănânce și să se culce
şi nici dânsul'nu mâncă şi nu 'dormeă până na
se “îngrijeau caii, materialul şi soldații şi câte
lucruri frumoase nu, auzeam eu că le făceă domnii
căpitan!...

Ajunsesem în 'scurtă Yreme să-l cunosc ca şi
cum aşi fi servit cu el un an întreg.. El plecase,
săracul, -dar sufletul lui: rămăsese.în escadron
şi se manifestă în tot momcatul ca -şi cui el
ar: îi fost: de faţă.

Intruna din:zilele de maner ră ale anului acela,
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am fost însărcinat să comand garda stindardului.

Intovărăsit

de sergentul

aghiotant, cum

„pe atunci, şi de doi brigadieri, mam
neaţa la locuinţa colonelului
dul și a-l aduce la front.

Pe. când cşeam

însă

din

spre

eră

dus dimi-

a luă stindar:
|

curtea

tăinuitei că-

suţe ţărăneşti, în care locuise colonelul pe timpul nopţei, stindardul, care eră foarte zdrențuit de “vremuri, s'a agăţat de creaca unui salcâm dela poartă. Am oprit puţin caii spre a-l
desface cu băgare de seamă din ghimpii salcâmului. Dar cu toată băgarea 'de seamă, un petecuț rămăsese pe creacă.
:
“Nici eu, nici aghiotantul nu observasem aceasta; văzui însă pe brigadierul Zainea, aşă

îl chemă pe unul din brigadierii care mă însoţeau, că se înalță în scări și apucând creaca

vrăjmașe, desfăci repede petecuţu
şi privind hoţeşte în toate părțile,

de mătase
îl chiti şi

îl puse cu grije întrun portofel de piele.
Nu zisei nimica atuncea, căci nu aveam

timp

de pierdut; regimentul aşteptă în linie şi trompeții începuseră să sune „primirea drapelului”,
Seara însă, după .ce am dus stindardul Ja
casa

în

care

trebuiă

să

locuiască

colonelul

și

după ce i-am orânduit garda, am chemat
pe
Zainea, și încruntându-mă ca un arnăut i-am
zis răstit: „De ce ai luat petecul stindardului

şi l-ai pus în portofel fără să mai pomeneşti

ni-
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mănui nimica? Credeaj că nu te-a văzut
: nimeni?!.... Oltean de Vâlcea, nărăvit la cobiliţă în Bucureşti! Ce te uiţi așă păgân? Răspunde scurt, la ce l-ai ascuns? Ce vrei? să plă-

tesc

eu sărăcia

a mai

rămas

asta

din

de

cauza

steag?..
unuia

Răspunde!
„Mă

acasă!”

Nu

|

liberez peste

atât mi-a

o

vezi

şi altuia

ca

ce

tine?

cc

lună...

să-l

i

due

şi

eu

răspuns cu ochii în pământ.

„Asta e tâlhărie curată!” i-am răspuns cu
cu mânie, făcând un pas spre el şi adăogând
cu

asprime:

la

Severin

„Cumpără

şi du-l

un

acasă

petec

cât vrei,

de

mătase

dar

de

ce ai cu

petecul stindardului? Am să te bag la Târgșor”.
Şi el, luminându-se deodată, şi ridicând capul,
„se uită senin şi limpede la mine şi îmi răspunse
cu un aer de compătimire:
„Să trăiţi, domnule Locotenent, dacă iau apă
dela fântână și merg acasă la ai mei zicând
că e aiazmă, nu mă

bate

Dumnezeu?”

Și cu toate că eram foarte tânăr și prin edur
cațiune și mediu pornit spre violenţă, am simţit
că îmi iau urechile foc şi mi-a perit graiul.
Eu, făţarnicul, care îl luasem la socoteală

numai pentru a-mi arătă superioritatea şi a chel_tui

un

prisos

stindardul fără

de

aroganță,

nici

o

eu,

credință,

care

invocam

maşinaliceşte,

ca ln teorie şi-l păzeam numai pentru valoarea
lui comercială, eu, citisem în lumina feţei lui
Zainea, puternicul adevăr: E/ credeâ...

110: “Şi într'o clipă inţelesesem - fapta lui și înţelesesem că el -eră un fanatic de ai fanaticului care
plecase, dar al cărui: suflet -şi crez;' numai prin
pilde,

rămăsese. adânc

sădit

în: “escadron.

|

* Şi- cu toate: că orgoliul meu fusese rănit de
virtutea “brigadierului; m'am aproțiat de el și:
i-am ZIS cu bunătate: „atunci păstrează-lWP. a
Câtă vreme ci 'mai fi cugetat în urmă asup-a
acestui episoil atât de mic și atât de mare, nu.
mai

știu. Dar ş: i

foarte

bine,

că

unul

din

cei.

mai buni dascăli ai mei de „educaţiune - sufletească militară a tost brigadierul Zainea, ucenicul căpitanului despre care auzisem că
nu
vorbeă mai - nimic şi al cărui cinstit nume îmi
pare. aşă de rău că. l-am uitat.
|
De 'sigur însă și căpitanul și urmele lui trăesc,
în sufletul și. mintea lui Zainea.

GONFERINŢEI.
———

„-Drept să-ţi
ceea

ce

am

spun,

am

văzut . şi la
în

pretutindeni

văzut - mai

tine.
cariera,

mea de douăzeci” de ani. Am văzut şi azi, . ca întotdeauna, că constătuirile instructive sau conferinţele, cum. se numesc oficial, care după ultima modă se: practică de trei- patru. ori pe săptămână, în. "fiecare, corp, sânt mai mult niște”

chinuri pentru cei mici și toideodată prilegiuri |
de a fi. admonestaţi, pedepsiţi, deochiaţi...-.
, După câte băgai de seamă, și. în regimentul.
tău, nimeni nu este! liber. a-și Spune “părerea sa

când este în contrazicere cu şeful. Tu, ca mulţi.
alți, nu aduni lumea pentru a vedeă ce cugetă”
fiecare în” deplină libertate şi, “sinceritate ca: astfel să se culeagă; mierea din toate. florile, ci nui
mai pentru

„a

a

vorbi şi: de

mai mult

felul tău

impune

a fi chiar.

pentru 'a-i

arătă ce

în 'superbul” tău creer....

a vedeă,

de

In: fin,

aduni

tezaur

de

lumea

se găseşte

i

- Dar cu o singură lumânare: dragul” meu, nr
sc preface noaptea în ziuă. Nu zic; ieşti un ofiţer
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distins
acesta

și chiar
ai ajuns

regiment,

eminent;
așă

de

cel puţin

pe temeiul

repedela comanda

dar... infailibil

nu

este nici

unui

Papa.

Atitudinea sfiicioasă, zmerită şi chiar umilă
-a ofițerilor tăi, crede-mă, m'a făcut să sufer,
mi-a strâns inima.
Cum vrei să fie mâine lei, când toată educația ce le-o faci, tinde a-i preface în mielușei
cuminţi și fricoşi?

Pe

cei doi-trei,

care

au îndrăznit

să

te în-

tâmpine, i-ai pus.la locul lor, cum se zice, cu:
oarecare acreală; le-ai spus să mai citească şi
să-și mai ascută mintea, adică le-ai spus curat

că sânt proşti. Apoi le-ai vorbit de modestie...
adică nu le-ai spus că sânt obraznici...
In fine le-ai spus că şeful e dator să ţină
seama şi să iea chiar act de atitudinea fiecăruia

zilnic,
adică... mă
înțeles

frica
lor

înţelegi!.. Și ei săracii te-au

prea bine şi doar

ce au mai
de statui..

toţi

astfel

de a vorbi

se

lămureşte

şi înfăţişarea

„Pe locotenentul cel mic, care mi s'a părut
plin de logică,cu o cultură aleasă şi destul de”

încrezător în sine, .l-ai pus la serviciu peste rând

pentrucă s'a îndârjit: în susţinerile lui.
„Cu sistemul acesta, cu, care sânt chemat “să
fiu ajutorul tău, ţi-o spun sincer, că pe deoparte:
te faci nesuferitşi chiar ridicol], ca orice presumpțios, iar pe dealta, şi aceasta e mai grav, în
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cei mai 'slabi ucizi conștiința" şi demnitatea : şi.
îi prefaci în netrebnici declasaţi morali, iar pe!
cei mai tari îi predispui la îndărătnicie,
cel!

puţin...

Ea

Eu am văzut pe câţivă care " zâmbeau foarte
caracteristic când te încurcaseşi în „argumenta-”
ţii. De! cu cred că este bine să te păzeşti de
a” trece fără o călăuză sinceră prin locuri - necunoscute. Această călăuză este tactul 'şi el nu însoțeşte

bucuros

Trebue să-i
tine

cu

decât

asculţi

bună „Voinţă

te

oamenii

de elită... : Aa

pe toţi 'cei mai
şi „chiar să-i

astfel și din cel mai
folositor, că de aceea
iar cu, cei care
circumspect. -

pe

mici

câ"

încurajezi

ca

timid să faci un sfătos, !
se chiamă „consfătuire” ; :

aplaudă

necontenit să«
E

fii mai
ie

- Dar... pe faţa ta ironică citesc. replica. Vrei
să “zici: că libertatea cuvântului și disciplina nu :
se prea înipacă şi'că dacă dai degetul cel mic îţi ”
iea

toată mâna.

„Astea
de

sânt vorbe. de fricoși, de oameni

satrapi.

Eu:

am

“argumente

multe

slabi,

spre

.a.

zdrobi sistemul tău despotic, dar fiindcă te văd
enervat. și grăbit, mă voiu „mărgini să-ți spun »
în

puţine

timpul

lui

cuvinte:

o

istorioară adevărată . din ;

Frederic-cel-mare,

care

istorioară

îmi

reveni în minte tocinai în clipa în care bătuşi :
cu pumnul în masă şi te. sburlişi ca o cloţă la .
căpitanul cela înalt şi uscat.E
a

Ascultă dar:
Huzarul regru

a
!

8

î14
- Ilustrul. rege trăiă înconjurat de fel de fel de
intelectuali răzvrătiți, care ne mai găsind odihnă
în patria. lor, aflau un azil sigur la Postdam
oricare ar fi fost naționalitatea lor.

„Asttel,
marele

cel mai

intim

Voltaire, deși

veşnic . încordate.
Ei bine, acest

prieten

relaţiunile

puternic

al Regelui

eră

cu

Franţa

erau

omuleţ,

regele

Fre-

deric, care iubiă adevărul și. lumina, nu gustă
mai mare farmec în viaţă, decât seara după ce
termină cu trebile lui de,suveran. să .arunce
şceptrul departe și să mănânce. ca oricare bur-

ghez,

în

tovărăşia

acestor. pribegi

guralivi

şi

isteți.
“In
treli,

trăiau

jurul unei mese,. foarte
acești fericiți muritori

mai

mult

cu. spiritul

frugală dealtminnemuritori,
care

decât cu simţurile,

întârziau vreme îndelungată, discutând fiecare în
voia .lui ca şi cum nimeni mar fi fost rege și
nimeni pribeag.
Inţeleptul rege pricepuse că
găsesc pe orice treaptă socială
trandafirii înfloresc adesea mai
dinița plină de soare şi lumină
cât pe lângă zidurile sumbre ale
“Şi

astfel,

fiecare

știindu-se

spirite alese se
și observase că
frumos în “grăa 'săracului, depalatului său..

liber a-şi spune

tare cugetul, fățărnicia nu aveă loc la, masă şi
toți se desfătau în cea mai curată atmosferă,
din care izvoră numai

lumină

şi adevăr.

15
Dar

cu toate

că libertatea

cea mai

desăvâr-

şită eră cuvântul de ordine, care strângeă la-,
olaltă pe acești iluştri, totuşi se zice că din
când în când, regele impulsiv şi autoritar cum
eră prin naşterea lui, nu suferiă să fie contrazis
şi deveniă arogant, ba chiar băteă cu pumnul
în masă.
Atunci, Voltaire se ridică şi foarte „SeNenn,
de Prusse fait, soi bilele.
Şi marele Rege, care se: putea” lipsi de toate |
numai” nu de lumină, 'zâmbiă cu seninătate, băgă :
augustul „pPumnuleţ în adâncul său buzunar, făceă semi: să se umple cupele, Şi în jurul. său
ti
ua

tot mai multă lumină se făcea.

Sa

IN-TREN
“Trecuse

pe

multă

bunul meu

vreme

camarad

de

când

nu

văzusem

și prieten X, când,

cu

ocaziunea unei călătorii, îl întâlnii în tren. Mergeă la Severin spre a. petrece câtevă zile de .
congediu.
|
Cum spusciu, nu. văzusem de mult pe acest
amic mai mare în vârstă, de la care învăţasem
multe pe vremuri și pe care mi-eră așă de drag

să-l
Mă

ascult.
gândeam 'deci cu deosebită mulțumire la

cele câtevă ore, în care aveam să mai

vorbim:

despre ce vorbesc orice profesioniști când se în-

tâlnesc: despre meşteşugul lor, — noi despre Cavalerie.
— Dar cum se schimbă omul câteodată!...
Porniserăm a vorbi din toate, sărind de la
una la alta, cum se întâmplă când ai multe
de spus şi puțin timp.

Intre altele am

ajuns

a-l întrebă

despre

pe-

treceri şi felul băieţilor din regiment.

Şi mi-a spus multe

X:

dar ceea-ce ma

im-

De
4
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-presionat
maj adânc, este lipsa de credinţă cu care
-vorbeă “despre tânărul
același timp apologia
„odinioară, ofițer care
'gostea de cavalerie pe
şi

regretă

amarnic

ofiţer de azi, făcând în
ofițerului de cavalerie de
a determinat. la el dracând-eră încă copilandru,

trecerea

acestui

vechiu” tip

în rândul fosilelor. . :-.
Da
„Erau în adevăr ofiţeri -de salon — ziceă amicul meu—știau să petreacă; cunoşteau rostul societăţilor alese, - erau decorativi, reprezentativi,
imperativi” şi: nu-mi aduc aminte câte'mi- a mai
spus

X

în amintirea acestor

"Eu îl ascultam

dispăruţi. -

de datorie și mă gândeam la

'studiile unor fiziologi şi psihologi din aceă epocă,
din care reeșeă că alcoolul, intriga, jocul de cărți
și

alte

care
Şi

săruri

intrau
sufletească

toxice

foarte

crau

principalele

elemente,

adesea în “compoziţia fizică

a acelor! viețuitoare.

Şi totuşi amicul meu, păcătuind şi el ca mulţi
alţii

printr”o : dragoste

nețărmurită

de 'tot ceea-ce

nu mai este, sau se mai găsește numai

subt de-

numirea scumpă de rarifate. şi “aflându-se - de
altă parte şi. el tocmai în preajma vârstei, când
omului îi place să trăiască cu amintiri, oricât
„de triste ar fi ele şi când, biruit de oarecare.-ne“mulţumiri recente, îi place să creadă că numai
ce a fost, a fost bun, începi a-mi vorbi cu o
aprindere neobișnuită despre: unul dintre ofi-

ţerii din regiment —

un locotenent —

căruia îi
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rezervase un vast apartament în
«pe: care-l socoteă drept prototipul

inima sa și
ofițerului de

cavalerie,

al

adică ' un vrednic

urmaș

vechiului

şi nepreţuitului țip.
: Imi spuneă că nu este nici un fel de petrecere

la care să nu fie cel. dintâiu prezent și cel din
urmă care pleacă,

străbătând orașul

după «el, brutalizând pe trecători,
spărgând geamuri și chiar capete.
„El

organizează

mesele,

el

conduce

cu lăutarii
câte

odată

cadriluri

şi. cotilioane, el flirtează CU . toate damele, se
logodește pe rând cu toate domnişoarele şi. face
fel de fel de ticăloșii nostime!
La jocul de cărți: pierde sume considerabile,
fără să facă alte gesturi decât 'să ducă liniştit
la gură ţigara şi paharul de cognac..
Cât pentru a' găsi bani este foarte ingenios;
creditori, garanţi, polițe — toate aceste sânt nimicuri —, pe care le: obţine între două ciocni-

turi de pahare şi câtevă palavre de
soţite de o privire care fascinează.

“Din

soldă

nu

mai

ciupeşte

decât

spirit, în-

ici-colea:

câte 20—30 lei și totuși
de trăsură,
havane
chilometrice, petreceri cu femei și alte gome COs-

tisitoare nu se lipseşte.

Şi terminând cu aceste virtuţi. cavaleristice, *
mai făceă mare haz amicul meu X, că micul
locotenent petrece cu oricine și oriunde; dar
pentru ofiţerii de :celelalte arme — afară de cei
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din marină — nutrește o aversiune foarte accentuată.
i
„Pe cei din infanterie nui “salută decât forțat
de împrejurări

şi-i

numeşte

opincari 'sau' pifiști

— pe cei de artilerie îi i numeşte. furgonari şi nu
1
stă la masă cu ei."
|
1
Şi la urma urmelor — ziceă pi — are c dreptate

pMândria. este o calitate pe căre trebue! să-o
„cultivăm.

In

toate

timpurile

cavaleriștii

au

„fost aroganți şi ' dispreţuitori faţă de. celelalte
„arme. Sau simţit . din altă viță şi tradiţiunile
„trebue

păstrate

şi

respectate

dacă

vrem

să...”

Aci amicul mei se opri . șovăitor ȘI înghiți
în sec de. câtevă ori, căci nici el. nu ştiă bine
unde Vrea să ajungă. Ori. poate își amintise că
Vremurile s'ausschimbat, că ofiţerii din cavaleria
“noastră nu se recrutează: din aristocrație şi că,
în, orice caz, deosebiri de, clase. sociale nu mai

âu nici un, rost, în “oştire şi nu. se mai “face caz,
de

pretinşii prinți şi boieri.

Nu

ştiu bine

zâmbetul

ce l-a oprit;

dar

poate

chiar.

meu ironic îl făci să schimbe macazul

şi să intre în amănunte, intime cum: pudră, cărare la “ceafă, mustață rasă, cosmeticuri, inele,

brăţara,

talisman,

monoclu, căţel, papagal,

că-

măşie ciorapi, bretele de mătase și inulte altele
pe care le. atârnă de micul: erou, pentru a-l zu

grăvi cât mai fidel.
De la o vreme atâta se ștersese făptura

ofie.
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țerului, de

începusem
femeie. Avi
la realitate,

cavalerie,

înecat

în

bibiluri,

în

cât

a crede că X îmi vorbeşte despre o
însă fericita ideie să mă readucă
declarând că după cât ştim
din

istorie şi alte legende, acesta reamintește perfect
pe faimosul ofiţer de cavalerie din faimoasa
epopee Napoleoniană.
o
|

„„Aşă vorbeă vechiul meu prieten, iar cu ascultam aiurit și nu-mi veneă să cred, și nu
pu:
team să-mi dau seama cum el, omul sobru,
cu-

viincios. față de toţi camarazii. din armată,

de

dragoste

pentru arma

lu,

admirator

plin

fanatic

al. iluştrilor ofiţeri de cavalerie, vrăjmaș

neîm-

păcat al fasturilor, farselor şi strâmbăturilor,
cum:
el alunecase la această tristă mentalitate,
care

vrea

ca adevăratul

huzar

să

fie un

farceur

trăbălat, viţios şi prezumţios?
A
Apucăturile acestea, așă zise nostime,

de

duh

şi de

bărbăție,

rămase

des-

pline

printr'o

tradi-

țiune falşă ca sfinte apanage ale
ofiţerilor de
cavalerie, cu vârsta se transformă
în patimi robitoare și covârșitoare.
|
Sclavul

lor se îmbolnăvește,

îşi pierde

bunul

simţ, cinstea şi prestigiul. Apoi începe
a fi ocolit,

devine

o adevărată

povară

la

serticiu

și

de

un

trist exemplu. In fine abiă mai este tolerat,
până când işi pierde chiar raţiunea şi, din
nenorocire, prea adesea ajunge, pe la ospicii şi
spitale, în corespondenţă directă cu Țarul Rusiei,
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cu

Impărăteasa

Chinei şi chiar 'cu Dumnezeu.

Şi câţi ofițeri de stofă nu s au” pierdut pe caTea

aceasta,

căutând: a

imită! şi chiar

a

întrece

acest tip, care din nefericire, | de multe ori:eră
simpatic prin :prisosul său de viaţă şi de duh.
„Vor fi fost în toate vremile ofiţeri de asemeneâ specie şi poate că.se mai găsesc Şi azi.
— din fericire—pe o scară cevă mai mică; dar
de sigur nu ei au fost cei mai buni. şi nu ei'au
avut dreptul să creeze obiceiuri şi tradiţiuni.

Cavaleria,

această

armă

nobilă şi legendară,

care străbate veacurile cu strălucirea ei, cum
ar îi putut îi astfel, dacă temelia ei. nu ar fi
fost virtutea chiar?
|
,
Oare

ce încredere

generalii

săi,

ar fi

avut marele Rege

Zeidlitz şi Zitten,

dacă

aceștia

în
ar

îi fost nişte” destrăbălaţi, ori niște caricaturi
efemere ca idolul amicului meu? .
„Oare. Bliicher, Murat, Curely, Colbert, Mont:
brun, De Brak şi alte figuri ilustre din cavaleri'e,

să fi fost ei la fel cu acest tip? E peste putinţă;
Istoria

în

ni-i arată în adevăr

scenele

drame

fără

murită

nu

fără

de

seamăn;

eră

număr
dar

ca pe niște

îndrăciţi

şi grozave -ale
îndrăzneala

lor

consecinţa. alcoolismului,

trăbălării și grandomaniei.

unei
neţăr-

a des-

;

Conduita lor eră demnă, onoarea lor preţuiă
mai

mult decât tot aurul din sânul pământului

și uniforma
aceia fantastică şi strălucitoare ca
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ȘI. faptele lor, nu suferiă alte pete decât doar
sângele propriu. Numai dorinţa de a acoperi de glorie pe:Ce
zar, -de a-și apără patria şi a menţine neclintit

prestigiul cavaleriei, numai aceste sentimente nobile dictau gesturile lor pe câmpul de luptă,
tinde erau în adevăr trăzniţi; dar niște trăzniți
sublimi, niște semi-zei.
Ei trăiesc și astăzi şi vor trăi cât va
+ fi cava-

leria, căci luinina lor. urmărește

peste tot locul

pe adevărații ofiţeri de cavalerie.
.

.

„Dar
„Valeria

„un

1.

.

.

.

lui Napoleon,

ticălos şi un
Cu

.

.

.

.

unul din cei mai vestiți ofițeri din cageneralul. Lassalle,. a fost

beţiv fără pereche”?

această brutală şi nesocotită

insultă, adusă

ca ultim argument, te întâmpină admiratorii tipului nostim, viţios și viteaz numai din fun-

dul

paharului.

'

Dar Lassalle mergeă din izbândă în izbândă.
El adăugă în fiecare zi lauri de glorie
la coroana
Cezarului; în fiecare moment își
expuneă viaţa pentru Patrie și sfârșitul său a fost
demn de
epopeia în care Sa ilustrat şi pe carea ilustrat-o.
Și chiar dacă acest om unic şi plin de calități

strălucitoare a avut şi oarecare defecte în proporțic, aceasta nu înseamnă că în fiecare pigmeu

şi în fiecare secătură tratată cu alcool sau
metaluri, poate să reînvieze „Lassalle” .

alte
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Acest om extraordinar o i fost băutor, cartofor şi tot ce mai vreţi; « dar mai întâtu de toate
'
aa
a fost “Lassalle!!
' “Ceilalţi ! mari apostoli ai “cavaleriei şi cea mai
frumoasă elită din corpurile lor, au fost oameni
sorbi, patrioţi eminenţi, militari disciplinați şi
cu

dragostea „carierei;

ci Înspiraut

respect, nu

mi

-

ironie.

“ 1şi iubeau camarazii fără rezervă şi” fără deo'sebire de armă, căci necontenit luptau alături,
Iubeau pe artilerist şi tot astfel pe ofiţerul de
infanterie, adevăratul erou, care înfruntând greutăţile terenului şi asprimea vremii, în toate tim-

purile cu pieptul desfăcut și fără armă, s a „dus
la baionetă. i
au

Aşă au fost acei luceferi ai cavaleriei. Unii
murit tineri pe câmpul de onoare; alţii au

ajuns

în

lăsând

octogenari,

urma

lor

descen-

„denţi, pilde şi învățăminte, cari și azi ne conduc.

Astfel de cavaleriști trebue să imităm și să
adorăm, căci pe ei şi pe săbiile lor s'au sprijinit
şi Frederic şi Napoleon.
Ofiţerul așă zis „de salon” pe care-l turbură
fiecare fir de păr ce cade sau albeşte, pe care-l
preocupă numai vitrinile, articolele de tualetă,
surprizele

de

cotillon,

străine, chefurile
intriga amoroasă
fără

sudoare,

cocaidele,

decoraţiunile

şi alte nimicuri isvorite din
și din dorința de a ajunge

acest

ofițer

artificial

şi

searbăd

124
"trebue

să

dispară cu

desăvârşire

în

momentul

istoric în care ne găsim, spre a face loc ofițerului
rustic, viguros,
de nădejde, „ofițerului de câmp”,
pe care-l preocupă un singur lucru: datoria către
Patrie şi Tron...
Eşte cert că se mai găsește în unele regimente
câte un exemplar de salon, mai: periculos. încă
decât vechiul tip şi care, :la adăpostul unei protecții: nețărmurite, îşi torturează șefii şi camarazii; şi nu

zic că

nu

se mai

ivesc ici și colo,

tot

mai rar, şi.alte specimene,.-dar totuşi este fericită ţara aceasta, că subt raportul moral, ofiţerii de azi din cavaleria noastră, în ciuda amicului meu X, urmăresc ca ideal, cele mai frumoase figuri, care, cu sângele și faptele lor, au
scris. şi ilustrat aşă strălucitor. istoria cavaleriei.

FO

SC

A-LLIN

AD.

„Se stinge un tânăr militar în floarea vârstei,
rămâne o mamă

nemângâiată

şi pentru

totdea-.”

una zdrobită, camarazii, plâng în urma bunului ;
„lor. frate de arme, câtevă, inimi pioase, în care.
mai

infloresc

trandafirii,

îşi poartă

jalea

şi sus-

|

pină înăbuşit pe tristele alee ale cimitirului și
pe urmă... jurnalele. și prin contagiune . o bună...
parte dir; norod — norodul nerod — până ce. şi
femeile — mame venerabile — se întrec să veştejească

în

cuvinte

brutale

şi

cinice

memoria

nefericitului tânăr, despre care se, zice .că
meritat soarta. Ce dureros!
a
Oare

aceasta

să

fi fost

nărului Foscalina?
Căzut

nici

—

firească

și viteaz: —

este brutalizat

şi când

mai

marazi, „încearcă

și-a.
N
a:4...

!

întro. cursă. odioasă, acest

minte,: bun,. inimos
mâine

soarta

nădejdea : de -

de o. ceaţă

apoi, înconjurat

copil: cu-

de

de netreb-:.
câțivă

ca- :

să „ ceară” socoteala ; celui _care,.

1) Locotenentul Foscalina da reg. 10 Roşiori, a fost
tras

intr'o

cursă

-

şi ucis

mișeleşte. la Giurgiu.
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î n preajma-unei burueni ofilite, i-a întins cursa,
i se răspunde cu arma.
căci

De bine, de rău, şi-au făcut dreptate băeţii1)
sângele tânăr nu-și precupeţește gândul şi

apoi urmăriţi şi huliţi-de toată drojdia societăţii,
în clipe de enervare, desnădjede şi uluire binecuvântată,
Și

au făcut

orice sar

zice

apel
de

la soldaţi.
cei

cu judecata

limpede

şi” rece, a fost și "cevă firesc în “procedarea aceasta

şi numai, oanieni în vârstă, cu sângele domol, ar
fi făcut poate” altfel pentru” a înfrânge mulţimea
nesocotită, “fără ca “totuşi să. 'se poată preciză cum
ar fi; procedat aceștia în îniprejurări aidoma.
Şi nu “disciplina oarbă şi nesocotită, cuni au
strigat

unii, a'

scos

pe: soldaţi” din cazarină-

Nu! O disciplină întemeiată pe seritimentul
de” 'drâgostei 'frăjească, "disciplină : care se cultivă
de':mult” în “vânturile “noastre * şi “care totuși! rau

îngăduc” înitâmpinări “din! partea! celor mai mici,
cum

ar

dori

unii

străiiii! de: neâiin;'

această

te-

meiriică disciplină ă' făcut 'pe soldaţi ssă “alerge la
chemarea ofiţerilor.

Da! 'soldaţii“ noştri iubesc pe cei' iai cinstiţi,
mai” Îninioşi

şi

mai “vrednici

fetiori! şi” slujitori

ai- țării: acesteia” sbuciumate: Şi' iubirea: țăraniiliii,
acesta, pe care toți parveniţii l-au 'spăculat şi
biciuit;

stră

afost 'şi este

mângâiere,

în

singiiia,

mijlocul

Caţi-vaTilacil sublâcotenenți!

dar sublima

potopului

de

noa-!

ocări
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ce sa " destănţuit: peste! noi. de câţivă interesaţi
mercantili, care vor cu orice preţ să creeze. o
!
atmosferă prielnică în jurul. asasinului.” -"
Cei

ce

simt

adevărat

însă

româneşte “m au a:

sc. teme de disciplina militară, oricare ar fi ea;
dăr, fără îndoială, nu pot pune nădejde fe edu:
caţiunea. militară, în puterea căreia fiecare ostaș.
ar aveă dreptul să-şi facă rezervele sale înainte
de a execută un ordin.
Și când va fi astfel, atunci “desigur alţii. vorr
stăpâni acest pământ . şi atunci... vom ascultă
orbește şi vom muri de durere, iar. copiii noştri vor purtă mai departe în umilință, jugul făurit.
de nesăbuinţa noastră.
Să ne ferească. Dumnezeu!
“Să iubim şi să ascultăm . pe. cei. mai: “mari, să .
iubim armata şi disciplina,. să . lăudăm - pe: sol:
daţi care : au ascultat şi greşeala firească a: câ-.-

torvă bravi, dar. tineri ofiţeri; -să. nu-ne.-e -înspăi-- mânte.

:

Să. nu.ne.. turbure.

pârâul:. care . se: revarsă;--.

s'a revărsat Dunărea, a înecat satele, și românul! a stat locului. în..credinţa: lui: că. nu..se--vă: mai-:

întâmplă: curând, fiindcă: nu sa” întâmplat - de
E
a
mult.

Pe. iubire: şi. respect, pe: legătura firească dins:
tre plug şi. sabie să. făurini mai” departe o! disci-plină: fără

rezerve,

căci: O''greşală : sporadită: şi

provocată, de::vrăjmașii:: armatei;? în: împrejurări:
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cu totul speciale, nu poate îndreptăți pe nimeni
să creadă în nesocotinţa ofițerului român și în
i

pericolul militar, cum strigă cei străini de neari,
şi cei ce vor să ne izoleze. :
o

“E ruşinos acest strigăt bolnav și contagios,
care sa întins pânăşi la femei;și este cu âtât”
miai rușinoscu cât în ţara noastră militarii nu”

au alcătuit şi nu alcătuese o castă închis
ă.”
"Pretutindeni “petrec la 'un loc. cu civilii
și “

aproape
nu

este

cetățean

dească : cu ofiţeri. Şi este

vremuri de

grea

care

să

ruşinos,

cumpănă,

nu

se

înru-

pentru că” în

când. toată

lumea -

îşi pierde" capul, 'la ofițer,la armată
și la disci- |
plină

stă nădejdea tuturor;şi este rușinos

pen-.
"tru că, civil şi militar, sântem
frați din acelaș *
neam, careşi așă suferă şi poart
ă adânc săpată
pecetea suferințelor de veacuri.
a
Să lăsăm deci pe cei slabi și
laşi, care nu pot
suferi asprimea disciplinei şi
trufia militarilor;
să lă
să
-pe:
m ii
străin

neamului,

care

ar voi un *
ofițer pasiv şi umil,
să-i lăsăm să se boc
ească -:
mucreşte şi să str
ige în disperare,
înc
erc
ând
zadarnic să propage
idei anarhice în -râ
ndu
ril
e armatei, spre:a

pescui în apă turbure.
-Iar noi să păşim înaint
e, nestrimutaţi

de Ja ..
credințele noastre şi înc
rezători în virtuțile str
ăbune, care se trezesc
şi se cultivă în advonu
l
şi la altarul
Și

mite,

frumoasei

acum,

cu

cuvine-se,

inimi

noastre instituţiuni.

pioase

ca toţi

bunii

şi suflete

români,

neprihă-

civili

şi
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militari, să plângem la crucea tânărului vlăstar,
.
curmat mișelește și fără de vreme.

Nu

astfel trebuiă să moară

tânărul, care, cu

braţul său vânjos și cu mintea ageră, ca cea
mai împlinită şi zâmbitoare întrupare a spe-:
ranței, .se legase să: stea pavăză credincioasă
la hotarul ameninţat!
Un braţ mai puţin, o inimă mai puţiu. Nădejdea : de: mâine știrbită! E aşă' dureros! Par'că
tot nu este de crezut!...
plângem alături de nefericita lui niamă,
Să
care l-a închinat cu mândrie Suveranului şi,
Țării, ca să străjuiască neclintit în credinţa ostăşească

şi cu chiagul sângelui

odată

rat, să cetluiască

său, generos

hotarele

şi cu-

românismului..

Să plângem toţi românii adevăraţi şi prinosul
nostru de suferinţă să fie o palidă mângâiere
pentru nespus de îndurerata mamă şi pentru
camarazii care! l-au iubit pe Foscalina; iar pe
altarul "astfel purificat, vrajba meschină și cri“minală să facă loc rândurilor: strânse a tuturor
românilor, hotărâți să trăiască şi să propăşească
pe pământul moștenit: și păstrat în „decursul

vremilor, cu preţul sângelui ostaşilor neclintiţi!
Asă să „nee ajute Dumnezeu !
3
e

d,

- Huzarul

;

negru

ii

CĂPITANUL

MEU..
-

Lui Gheorghe

Șuer.

“Pârvu Garofoiu see ridică drept îîn sus pe prispa
casei

stând

sale, îşi luă căciula

feapne, strigă

din cap cu:vioiciune

lămurit:

„Să

trăiţi,

şi,

dom-

nule căpitan!.
.
|
-- Apoi.. rămase vreme îndelungată” cu ochii pe
şoseă, urmărind uimit şi aiurit norul de praf,
în care tot mai mult se. pierdeă călăreţul, care
a trecut :ca săgeata, --fără să-l vadă, fără. să-l

audă pe el, pe Pârvu. Și după un răstimp de
opăceală se întoarse către bătrânul, „care trăgeă
din luleă, pe prispă, şi zise galeş:
,

" sVăzuşi,: mă

unchiule, „pă ăl de treci călare

în.treapăt pe linie!” ;
Il
văzuiu, nepoate....

răspunde apăsat bătrânul.

|
eră

par'că

|

militar...”

|

-mâşă unchiaşule, căpitan eră... o .fi vreo manevră... ori a tăbărit armata în apropiere...”
Și

Pârvu,

răsucind

o

țigare,

oftă

şi zise:

„ăsta,
dacă

menesc

tot

unchiule,
treci

și

o ţirişoară;

odată

a fost căpitanul
nu

mă

văză,

poate

că

meu... ! Şi

barem,

i s'o

adânc

bate

să-]

po-

ochiul
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și s'0. întoarce. - Hei...„1 unde dă” Sfântul?1....
ai vedea şi . dumneata, uncăiule, un Om... Păcat
că nu-i întoarse Dumnezeu capw încoace”... ŞI
Pârvu
"Apoi:

scărpină

se.

pe

înviorându-se

întristare.' -

cu

frunte
deodată,

ridică.

ochii

şi

genunchi, urmă cu
proptindu- şi. „mânile pe
SE
aprindere:
„La el, unchiaşule, şi ăl mai îndărătnic oni
făceă slujbă şi încă. serviciu voinicesc și: în. cre-dință, nu glumă... Şi escadronul nostru tăiă ca
briciu, iar pe căpitan nimeni nu puneă 'şeaua,
că se încondură ca un vultur, “doar! ce miroseă
Car vrea să s "amestece cinevă în blidw lui.
„ŞI eră destoinic nevoie mare şi cumpănit în
toate, şi pre semne tocmai de-aia nici dracw nu
eșiă din poruncile lui... mai ales că nu s' "amestecă

nu se. mâniă ca o
înjurat elţ... Ori.
vătășel!.... Doamne
cum treceă: printre

niciodată în. tărâţe... şi nici
muere îndrăcită Ori... Să îi
să. fi lovit pe cinevă ca un
"fereşte! „ Uite-l văd şi aci,
noi

liniştit. și

senin.

treceă „nădejdea...„se

parcă

măcar că eră năprasnic şi cu dutul blândeţei
ne. strunguiă, nu glumă...
„Eu unul, când mam liberat, multă” vreme
numai de el pomeneam şi aci dacă-l „văzuiu,
par” că mi-a pus cinevă îpc în vine, şi ce să spun.
par'că sa

întors. Vremea

'cu

opt ani “înapoi.

dinainte” 'desluşit zilele

mi

trec pe

și

năstruşnicie

şi-mi

aduc

aminte

de miliţie
lămurit

de
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toate. câte le-am! încercat și petrecut,

şi-mi aduc

aminte cum. ma făcut el pe imne om și dacă
mai stai, iacă ţi-oi spune şi dumitale unchia:
ulei
:,- Şi Garofoiu întinse mâna spre vadra cu apă
de pe tindă, sorbi cu poftă un cauc, să șterse
cu mâneca pe musteața aspră și tunsă pe buză

şi urmă:

a

„Când sa auzit că vine la noi Ja escadron,
au dat dracii toţi în noi, căci se svonise că şi
el .e. dat dracului. şi cere marea cu sarea. .Așă
aruncase vorbe un sergent, care fusese în regimentul din care veniă el. Eu unul, fire cam

slabă — eram copil — cum fusesem și cam di-.

nainte prigonit de un brigadier şi
şi dornic de acasă, am fugit chiar
care sosiă el la Piteşti — acolo eră
nostru — şi am luat-o în lungul căii
mă scoată aci, acasă, fără primejdie...

»Când

am

ajuns

rămas la o cârciumă
acolo

și nişte

cu ferăstraiele...
dat

lucrători

„Eu, dacă am
binişor

la Titu,

lângă

cum eram
în ziua în
escadronul
ferate, să

se înoptase

și am

de ăia de

umblă

în dosul gării. Mai
sârbi,

e

erau

auzit că sârbii sforăie, m'am
ei şi am

luat

capelul

vânăt

al unuia, iar dela altul am luat
un zăbun castaniu şi am pus alături de ei
capelul şi mantaua mea şi pe aci mi-a fost drumul... Eram:
a
sârb ca toţi sârbii...
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„Dar. nu ştiu
rumânul

care

cum. dracw,

este

rumân,

mă

unchiașule,

se cunoaşte

şi în

că
că-

ciulă sârbească! Nu se potrivesc la capete cu
noi, firar ai focului şi iată, din pricina asta
mPa cunoscut un jandar de la Mizil şi ma dat
în primirea altuia. săxmă întoarcă la escadrori
cu proces-verbal. Eram dezertor în toată regula,

_Caşă

ne ziceă un hoţ de brigadier la teorie,

că sânt şi dezertoriîn

neregulă;

adică aceia

care pleacă” dar se ?ntorc până nu se împlinesc
trei zile.
|
'
„Eu, cum spusei, eram dezertor în regulă- și
de aia mă duceam în .tren' cu inima puică. şi
mă gândeam la consiliu și la prevenția: din
“Târgşor, la făcut de bice şi fluere, dar mai ales
la pielea și la oasele mele când oi da cu ochii
de căpitan.

„Mi
spătos,

se arătă înainte

ca un

tuciuriu

cu

la. faţă,

sprâncene

stufoase,

bolbocaţi

ca

mă. arunc din

cu “ochii

de „balaur
tren

să

şi

roşii,

înalt,

mare,

cu

încruntați şi

parcă'mi

isprăvesc

şi cu miliția.
vân
ajuns
portului...

zurbagiu

musteaţa

odată

veneă: să
cu viaţa

|
la

escadron

cam “pe

la

ceasul. 1ra-

„Cum
m apropiam.. de canţilerie, i-am “auzit,
vocea... vorbiă răs picat şi. tare "din bojoci sănătoşi.: Zbârnâiau . ferestrele

când

apăsă

vorba

şi pe mine mă înfioră şi aşi fi vrut să înlemnesc

1.34
până la el. Pășeam înainte

ca să.nu mai ajung

cu. gândul. înapoi, tot cu sfieală, par! că așteptam să-i cadă puterea năsdrăvană şi dracii peste
mine şi să mă facă praf şi. mă rugam lui Dume
nezey, tremurând vargă, să mă. „trăsnească
să

scap. 'de „urgia lui, m
: Dar: dacă: s'a deschis | uşa, -de mia băgat
înăuntru, parcă s'a deschis poarta raiului...
„Pe, scaun, la masa de. scris; şedeă un om
tânăr, luminos la faţă şi dulce la privire. Eră
căpitanul meu!
„Ma măsurat de sus până jos şi, ce să-ţi spun,
- anchiuie,

nici maică-mea,

cât a trăit, nu

s'a

uitat

la: mine cu atâta milă şi bunătate. Nici nu ma
întrebat cum mă chiamă.. „ori de ce am fugit...
ci 'rar. şi desiuşit

sta

lumânare

cadronul

a poruncit

deoparte

pentru

masă,

că,
să

vagmistrului,

dacă
nu

se

so

faţa frontului

drept la

căpitanul

le-a

zis

”
ma

es-

până

ce

scos

în

mijloc.

Soldaţii, parcă'i
se țineau de. râs, când mau
prostit în straie sârbeşţi şi

văd şi acuma, abiă
Văzut aşă pocit și

de

adună

mişte,

n 'o veni dânsul cu ofiţerii."
Şi dacă s'a adunat escadronul,

care

să

râdă

cât

or

puteă,

că

râs.

e

„Mie îmi veniă să intru în pământ de ruşine...
„După ce au mai contenit oamenii
cu râsul
și cu batjocurile, căpitanul a comandat „drepţi”
de

a răsunat Cazarma

toată

şi pe

mine

iar

na

135
apucat tremuratul, par că mă lovise boala copiilor; nu ştiam bine ce are de gând cu zilele
mele şi mă înfrigură nedumerirea. Dar el ma.
lăsat aşă o: bucată de vreme. parcă înadins şi
apoi a început a spune o întâmplare a unuia...
Şi uite, unchiule

oi pute

cum

neică,

dumitale

şi eu

ţi-o spun

mai bine, că m'am uitat-o și man
a

uit nici în mormânt.:

s'o

„Zice că a fost un negustor de
prăvălie — şi, când s'a văzut omul
luţe, s'a săturat de prăvălie şi i-a
să-și îngrașe punga pe.altă cale,

oraş — avea
cu cevă pără-.
venit în minte.
mai iute. Sa.

făcut crescător de porci. A cumpărat un ciopor
de scroafe şi câţivă vieri de soi, dând toţi banii.
şi
a

ţara

în

hotar

şi eră

îngrăşat

Sau
venit

o

vreme

scurtă

In

aveă.

ce

sau

gata

înmulțit

să-i trimeată

nemțească. cu câştig

pustie

de

boală

porcii
peste

înzecit. ISar

și unul

câte

unul:

porci grași şi frumoşi, de aveă fiecare în el. douăzeci

de bănicioare

de boabe,

cădeau

ca trăzniţi.-

în obor. Când i-a murit şi ăl de pe urmă,
purcel

creț și roșu,

rămânând

calic de

un:

tot, i-a

luat pielea și, făcându-și căciulă, a pus-o în cap
și a plecat la oraș prin piaţă.
„Aici întâlnindu-l un prieten

tăvălindu- se de râs:

vechi,

ar: fi zis.

ui

„Bine, mă -vere, dracu: a mai văzut om cu
căciulă de porc!?
„Și el Jovindu:sse cu pumnul în cap ar fi răspuns:
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“La
“Şi

tind

aşă cap, așă căciulă)...
căpitanul
- meu, uite ăsta

vorbele negustorului

cadron,

m'a

ciocnit

cu

de

treci,

şi privind

degetele

ros

către es-

cârlig

în

cap

şi peste capelu sârbesc şi a mai zis odat
ă:
“sala aşă cap, aşă căciulă!
_

„Apoi a dat ordin să mă'mbrace cum
trebue
şi să mă dea la locul meu şi a.da
t drumul la
Oame
ni

să

trăiţi” de

meargță

la

masă

s'a. cutremurat

şters o. palmă ușoară

şi

au

bolta şi

strigat

toți

mie

mi-a

după. ceafă de mi-a dat

jos .capelu sârbesc Și atâta tot...

- „Povestea căpitanului S'a.
așezat, moş . Dincule, ca alifia pe sufletul
meu și mam mai de.
-zertat, unc

hiule,
: și mi-am isprăvit mili
ția cu
cinste și-l pomenesc ca
pe Cristos, că iată sânt
om între oameni şi puşc
ărie mam făcut şi la
suflet nu mam otrăvit...”

- Şi Pârvu

Garotoiu, mai răsuci o țigar
ă şi,

uitându-se în vatră
inimă şi zise:
„Așă

om,

mai

după

rar,

tăciuni,

oftă

de

la

unchiule!...>?

şi după ce
„aprinse ţigara şi șueră Ja nişte
pui
de găină
care se adunaseră pe

poveşti,

începi

„Altădată

prispă,

iar:

unchiaşule,

parcă

o
la

la

ascultat

E
un

marş

ma
luat
după el, ca să-i îngrijesc
calul. Eram fruntaş.
„Când s'a oprit escadronul
pentru Popas, în
lungul şoselei la nişte isvoare
şi am început noi
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Oamenii să mâncăm
şi el două 'ouă, nişte
şi o sticluță de vin
din vin şi o felie de

ce aveam la coburi, a scos
brânză, o bucată de pâine
şi dându-mi mie „jumătate
jimblă, s'a aşezat pe mar-

ginea șanțului de la : şoseă şi, mâncând încet,
â ?mceput a mă întrebă de satul meu, de gospodăria părinţilor, de fraţi, de învățător, „de bancă,
-de

biserică,

şi numai

ştiu - de câte m? a

întrebat,

dar ştiu că ma întrebat dacă la liberare am
de „gând să mă ?ntore acasă şi să mă'nsor”.
„Eu tocmai băgasem în gură o bucăţică bună
din

felia

de. jimblă

ce- mi

dăduse

şi

mie, şi

cu

gura plină i-am răspuns că. aş mai rămâne la...
oraş la vreo slujbă să fac cevă chiag și mai
târziu
poate

încolo, moi însură, dacă mi-o veni bine,
chiar cu vreo orășeancă. Și el sa cam ră-

stit la mine, mai mult în glumă:
„Te-ai dedulcit la jimblă, hapleo!... Eu stric?

„Şi pe urmă mi-a zis părinteşte:
„Băiete, tu să tentorci
şi

să

te

însori, -să iei

acasă cum

fată voinică. şi

te-i liberă
vrednică,

cu mâinele făcute pe sapă şi pe seceră,. nu slujnică de oraș de spală rufe bolnave şi face mâinile ca burta de .broască râioasă. Să iei femeie
curată,

muncitoare

fiți de o teapă

din

vreme

copii

şi

cuminte,

ca şi

tinc,

să

ca să fie potriveală, şi să faceţi

ca

să-i puteţi creşte

sănătoşi

şi'n dragoste de pământul ăsta pe care călcăm'
noi românii în voia noastră. Să fie mai târziu
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soldaţi

apăsat,

i
de nădejde,

-şi. să

ştii

pleacă din lumea

oameni

dela

kile vreme

a zis

asta -şi-nu lasă om în: loc, se

face catâr pe lumea. aila]tă..?
„Şi am

red,

mine, Pârvule, că cine

e

ținut minte vorbele lui,-că mi le-a

zis dela. ficat. și la ficat mi.sau dus şi iată, „Ur

chiule, am trei dolofei pe bătătură, toţi ciolă:

noși şi obrăzoși, toţi de-vreme 'rea; să mi-i
vadă

ştiu că miar. lăudă... căci mult îi mai „plăceau

românii de vreme rea şi. isprăvile lor. știă
să le

răsplătească cum se cuvine şi băieţii din
escadron făceau pe dracw.în patru, să fie isteţ
işi

aducă

la

cea

mai

bună

îndeplinire

poruncile

lui. Alțiiîi furau şi gândurile şi porneau
numai
de
se uităla. ei...

- „Și, fiindcă veni vorba,

unchiașule:
E
„La o manevră, cum

Sa

o

ia să mai asculți

stam

una,

E
cu escadronul

ascunși într?o' vâlcea la Pândă,
doar.ce vedem. pe
căpitan. că face

semn 'unui brigadier, de-i
ziceă
lui... cum dracu-i zicea ?....
Smărăndescu parcă!
chiemă... Eră de: pe la
Slobozia din Ialomiţa,
un fel de hoţ de cai de neamu
lui... .
“ml-a arătat doar harta
și i-a mai zis vreo două
vorbe şi

când s'a uitat în
şi-a luat patrulași cât te-aiochii lui, brigadicrul
şterge la ochi nu
s'a mai văzut.. sa dus
în recunoaștere...
"Și o fi văzut el mult
e la inamic, căci că-.
dracu

gol, dar când

să se întoarcă

cu Ştirile la

!
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căpitan,: “a năpustit asupra lui un .ofiţer, dela
inamic cu un pluton întreg și l-a luat. Să
: „Ce s'a gândit el,.cum să scape, să ducă şti:
rile căpitanului: precum aveă „porunca? A văzut
nişte “călăreţi încolo spre.o pădure — or fi. tost
chiar țărani — dar el s'a dat lângă ofiţer şiș i-a
șoptit cam la ureche:

Ne

ră. trăiţi, domnule - locotenent, ăia sint. tot
din regiment cu mine”.
:::„Ofițeru a plecat “numai: decât după. ei. ni
sându-l pe: Smărăndescu cu un sergent. şi doi

Oameni :să vină la. pas.

Si

SE

„Sergentul. câ să fie mai. sigur că au-l scapă,

a luat el .dârlogii calului, lăsându-l pe Smărăn-

descu călare cu mâinele în buzunare.

,

„ Mergând aşă, ce-i din gând lui Smărăndescu?
Zice:: Mă camarade, ia te uită 'ncolo. ce. de
oastet...

.

'

a,

„ȘI cum se uitau toți în zare către un nor. de
praf, el a desfăcut repede catarama' dela: gâtariv
frâului Și pe urmă cu alte două vorbe le-a mai
întors capincolo şi cu mâna a împins de cefar
de a

eşit frâul din

capul - -calului- şi

s'a

şi pus

cu pintenii pe el, îndreptându-i” botul. cu sabia,
încotro ştiă că se află căpitanu său cu escadronul:
„Sergentul

şi cei doi

oameni

goneau

- cât pu-

teau după el. Dar:el aveă cal bun şi desfrâiat
şi mâncă nori fugând şi, “le strigă înapoi: opriți-vă, “nebunilor,” că - nu: vă „gonește nimeni!
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” „De la o vreme l-au ascultat,că se depărtau
prea

în

mult

fața

de

ai

lor

și Smărăndescu

escadronului

cu

şi fără frâu,
de ne-am

calul -plin

s'a

arătat

de

spume

mirat toţi şi descălicând

a' dat căpitanului, taman la vreme,
culesese. * .
Sa
„ „Căpitanul,

cum

l-a văzut,

a înţeles

ştirile

ce
-

prin

ce

trecuse, dar nu i-a zis nimic atuncea, căci după
ştirile ce-i adusese numai decât: a comandat
„încălicarea” şi m. pornit-o la trap pe după
o pădurice, de-am căzut pe urmă ca trăznetul

peste o baterie de artilerie dela inamic și mai
apoi peste niște vânători, care băteau în retragere.. De eră răsboiu adevărat, varză-i făceam!..
că şi-așă se buimăciseră de tot, când s'au. pome-

nit

cu..noi

ca din: pământ,

grămadă

peste ci

în goană turbatăcu lăncile. în cumpănă şi strigând de se auziă la trei hotare...
o |
„Căpitanul ne-a oprit la vreme că de... omul
când se înfierbântă nu mai ştie care i-e
frate...

şi

pe

murit

urmă

întorcându-se

şi tare cu bărbăţie

către

noi,

ne-a

zis

lă-

şi cu sudoare:

„Brava băieţi! tot așă şi când o sună ceasu-ăl

greu şi de o așă roşiorime o să tresară Mircea
Voevod la Cozia!...?
|
„Nouă ne furnică sângele în vine— că parcă
eră arhanghel, nu altcevă când se
ridică în scări-—
Și când ne-a mai zis “odată „bine băcţi? am

strigat cu toţii trăiţi”! de s'a cutremurat văz.

duhul

şi s'au

îngrozit

caii

de subt noi.
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„Apoi,

cum

s'auziă

de

sunând

departe

înce-

tarea manevrelor, a comandat „descălicarea” și-a
să-şi povestească isprava
Și după ce a mântuit, l-a

pus pe Smărăndescu
în faţa escadronului.

bătut pe umăr și i-a dat ca amintire un bricet
guț al său cu plăsele frumoase de fildeș şi i-a
o
mai zis din gură:
vrednic şi de creostaş
ești
cule,
„Smărăndes
dinţă. Țara şi Vodă se bizue pe tine, să fii mândru”... şi zicându-i acestea și-a petrecut încet
mâna pe obrazul lui.
„Pe Smărăndescu l-au trecut lacrămile,şi, până
Sa liberat, tot. cu vorbele astea a trăit și s'a
lăudat și eu cred că şi astăzi le: spune pe unde
trece şi pomenește de căpitan..
E
E
„ȘI las? să-l. pomenească și: să-l pomenească
toți cum îl pomenesc şi eu acuma, că e om de
pomenire,

unchiule. ..

.

Si

„Şi de sar întoarce acuma și mi-ar. da cunoştință și mar chemă la vreo primejdie, ori
să-mi

zică

numai

atâtica: „»„Pârvule,

vino

cu

mine!?... mi-aş lăsă toate-și să mă trăznească
Dumnezeu Sfântul dacă nu spin drept, aci,
uite aci, aş porni Kdupă. el şi m'aș duce până n
pânzele albe...? .
.
SIRE

CONTRAORDINUL
DIN AMINTIRILE: UNUI

„.. Fireşte,
pe

acum

vremea. mea

așă

-Sau

OFIȚER

BĂTRÂN.

schimbat

lucrurile,

mergeau

treburile

dar

ostăşeşti.

Ştii, ca un copil fraged, care încearcă să umble
şi cade mereu, așă eră armata noastră; şi se
petreceau multe isprăvi, care ne-ar pune pe gânduri şi ne-ar: miră grozav de s'ar petrece astăzi.

__Eu

însă,

mi-aduc

aminte cu , plăcere

de

câ-

tevă din năzbâtiile educative ale unui camarad
eminent şi cu multă dragoste de oştire, năzbâtii
care au ajuns la urechile celor mari şi au adus
astfel treptat multe! îndreptări, căci se întâmplase cevă rar, că şefii cei mari înțeleseseră pe

acest sentimentai idealist, ale cărui „Porniri extraordinare şi caustice se potriveau de “minune

cu

numele

Se

său —

înțelege

că

Trăznilă.

nu

oricui

eră

permis

ce făceă el şi nici el — adevărat martir
a păşit peste gradul de căpitan.

să
—-

facă
nu,
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„Dar să “vedeţi una: din năzbâtiile lui, în care .
se oglindeşte perfect starea lucrurilor «de atunci.

în

întho „Sâmbătă,

Eră

„

știă

După masă 'se

pare.

Iunie, mi - se

luna
că nu

!

e serviciu.

Dar iată că se sună adunarea ofiţerilor la oră:
a. m. şi-li

1

ordin:.

se ceti, următorul

Di

„După amiază a. “ora. 3, toţi ofiţerii se vor
găsi

cazarmă,

la

în

mare

de

ţinută

ceremonie,

călări.. Domnul general va vizită. regimentul şi
cu această ocaziune ne vom fotografiă în grup
pentru albumul armatei”.
„Şi

în adevăr

la ora

3 p- în»

numai

căpitanul

dela escadronul -I-iu lipseă. Ceilalţi ofiţeri,
o căldură îngrozitoare, în -tunici și căciuli,
toate exalpanturile. pe

ei,

alergau

de

pe
cu

colo- colo,

îngrijind ca totul să fie în regulă prin escadroane.
* După trei .ore - de așteptare şi nedumerire,
ofiţerii se suiră în brec -şi plecară. Cu. mare în-

târziere,

după

ce colindase pe. la domiciliul - fie-

căruia, sosise contraordinul, --prin care se “arătă
că fotograful fiind indispus, totul se amână.
zărind
"A doua zi, comandantul” regimentului,
ofiţeri,
de
cerc
întrun.
Trăznilă
pe .. căpitanul
la
care în fața 'brecului aşteptau ora plecării:

masă,
noi,

îi zise:

„Dumneata- eşti

care “printe o : împrejurare

singurul

oarecare,

dintre

în

tot

cazul fericită, vai. luat parte | la - plictiseala de
“Poate că ai întârziat acasă printrun. somn
Seclungit şi ai primit contraordinul “înainte: de
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a porni spre cazarmă... „La revedere domnilor”,
Și colonelul se sui singur întrun “frumos. echipagiu particular şi plecă.

“Nu mult în urmă se citeă în condică următorul ordin:
-

„Astă seară, cu “trenul de: 9, fiecare escadron
va trimite câte opt oameni, în total 32 oameni,
la Vârciorova. pentru a aduce -remonţi”?.
+
“Şi la ora 9 seara toți oamenii afară de. cei
dela escadronul I-iu, porneau spre Vârciorova:
„A doua zi comandantul. regimentului se adresă
iar căpitanului Trăznilă zicându-i: „Eşti şi astădată singurul, care printr?o împrejurare: oare-.
care, ca de obiceiu, ai: întârziat cu trimiterea
oamenilor la gară şi din fericire ţi-a eşit bine;
căci uite, ne-a' sosit: noaptea pe la ora 10 un
contraordin,

bue

trimişi

prin

care

se

arată

că

peste trei zile. Eşti

pace... „ceilalţi căpitani

om

au trimis

oamenii

tre:

norocos
oamenii

şi
de:

geaba. La revedere domnilor... nu face nimica.
..
Și livreaua trase la Scară.:
”
Câtevă zile dela această întâmplare
se: dădă
următorul ordin:
|
„Azi după amiază, la ora 4 escadroa
nele * vor
părăsi cazarma, .şi în ținuta de campanie,
ci
tunici şi botfori de la garnitura
de serviciu,

se vor îndreptă precum urmează; Escadron
iil.
l-iu ln Balta Popii; Escadronul
al II-lea Iă
Prundiș;

Escadronul

al

II-lea

la Zăvoiu;

Es.
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cadronul al IV-lea la Românești. Escadroanele
vor fi la dispoziţiunea comisiunii de | examinare |
a căpitanilor pentru gradul "de maior”,
,
La ora 4 p. m.
droanele

2,

3

şi

pe o ploaie torențială, esca4,

frumos

zarma şi se: îndreptau
destinaţie.

gătite „părăseau

fiecare

spre

ca- -.

locurile

de ; .
:
Numai escadronul Liu nu da: semne de Viaţă.
Caii stau în grajduri la locurile lor și odihneaii;
garnitura de serviciu se răsfăţă în naftalină pe
rafturi şi oamenii își vedeau de alte treburi.
Pe la orele 4 și 20 minute soseşte un cu-

rier.... Căpitanul Trăznilăia plicul și, sub chioş-

cul din faţa grajdului său, citește liniștit, cu
zâmbetul pe buze: contraordinul prin care se
arată că examenul proiectat se amână și escadroanele trebuie să rămână în cazarmă. El eră
și de astădată, ca în nenumărate rânduri, în
perfectă regulă și nici nu eră plouat
A doua zi, comandantul regimentului, cam
ironic, îl întâmpină cu aceste cuvinte: „Printr”o
împrejurare

fericită

iar

ai întârziat”.

Cum însă de astădată colonelul nu se mai sui
în trăsură ca să plece, căpitanul Trăznilă se
apropie de dânsul şi salutând respectuos, zise:
„Imi daţi voie, domnule colonel, să-mi formulez o plângere. Mă simt umilit şi jicnit în
demnitatea mea de militar, căci după cât văd,
luzarul

Negru

10
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dumneavoastră atribuiți unor în/âmplări fericile
toată activitatea ce desfăşur eu, ca și cum aș fi
în adevăr cea mai fericită „creațiune. a întâmplărilor. Vă rog să credeți, domnule colonel, și
spun

aceasta. tare

în

faţa

tuturor „camarazilor

mei, că mie îmi es toate bine şi nici nu este cu
putinţă să greşesc, pentrucă din principiu, ori
de câte ori primesc un ordin, mă duc liniştit
acasă şi aştept... contraordinul,

O INSPECŢIE. EDUCATIVĂ
DIN AMINTIRILE UNUI OFIȚER BĂTRÂN
Gerieralul nostrii
foarte erudit.

Dar,
retic

ca mai

decât

toţi

practic,

eră - un om
i

foarte

deşi

și
|

erudiții, eră mai

mult

el, autor a mai

cărți militare de educaţiune,
lui este cea mai practică.

bun

credeă că

teo-

multor

teoria

Aşă el găsiă o relaţiune foarte strânsă între
curaj, onoare, devotament, şi teoriile acestor
însuşiri, cu care ştim toți că unii oameni
se nasc

și alţii le pot câștigă în parte, dar numai printro
practică îndelungă şi continuă.
Generalul însă eră: încredinţat că e destul să
ştii bine pe de rost ce este curajul, după anume
autor, ca să devii din iepure tigru şi tot astfe]
eră convins, că 'orice ofiţer din intendenţa
ru-

sească s'ar puteă abţine dela afaceri,
dacă ar
vrea să înveţe pe din afară: ce este
cinstea...
Şi chiar în casa generalului, toți
membrii fa-

miliei

începând

cu

cocoana,

aveau

acelaș

crez.

Dzme

a

e

e
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Așă că, fiecare din noi, în casă la el, vrând
nevrând trebuiă să fim de aceiaşi păreri, ca să
nu stricăm armonia.

Și

îmi

amintesc

ca

acuma

cum

căpitanul

Trăznilă, spuneă înftr'o seară, la ceaiu, genera“lului, fiind şi cocoana de faţă, că el este sigur,

că dacă oaia mar şti „ce

este bunătatea”. ar.fi

mai fioroasă şi mai rea ca lupul...

Şi doar mucalitul. acesta eră convins, că toată
educaţiunea militară, izvorăște din bune exemple şi din aplicarea rațională a principiilor din
toate: regulamentele, începând cu Serviciul : interior şi cu Livretul individual. |
Dir cocoana generalului,nu voiă să ştie ni-

mic despre credinţele intime ale căpitanului şi

se umflă în pene, văzând că un ofiţer
inteli-.
gent şi cult e de părerea generalului” şi
recuno-

ştinţa

ei se manifestă

nătăţi domestice, ' care

imediat prin

îşi găseau

în faţa lui Trăznilă.
De altfel, în faţa acestei

familii

diferite

locul

tocmai.

ospitaliere,

toți: găseau câte un cuvânt de admi
raţie pentru
operile generalului, care fuseseră
chiar. premiate

şi chiar în adevăr alcătuiau
cea mai bogată
colecţie de tot ce au zis filozofi
i.şi: sfinţii asupra

diferitelor

Dar

virtuţi

tot aşă

în

decursul

de adevărat

veacurilor.

este,

că ne

e

bu-

ameţeă

pe toţi cu aceste cărți și cu directive nesf
ârșite,

-
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"cu

care ne răpeă

un timp

preţios, fără

«ca cinevă

să-i poată face buletin de imputație.
Şi oricâtă inițiativă începuse încă de pe atunci
a se trâmbiţă,
nimeni nu puteă ocoli aceste
cărți .şi directive, care
lamentele
în vigoare,

înlăturau
căci de

cu totul regucâte ori veneă

" autorul la inspecție, numai asupra lor se opreă.
Aşă îmi aduc aminte una din aceste inspecțiuni, la care am asistat cu spiritul liber. și. la
adăpost

de. orice

observaţiune,

găsindu- -mă

toc-

- mai atunci îîn Slujba de casier.
Şi uite, parcă-l văd pe generalul cu paşi de.
cocor, trecând din escadron în. escadron şi dela

om

la oa

cu întrebările

lui educative.

,

-Şi nu mai ţiu minte ce răspundeau oamenii,
dar ştiu că toţi cei de față ne prăpădeam de
s . de câte. năzdrăvănii auzeam, în timp ce
nemulțumirea

și

supărarea

generalului
. creşteai

proporţional cu efectivul regimentului
“De

la o vreme,

cam

de

pe la

escadronul

al

“Îll-lea se enervase grozav şi distribuiă căpitanilor observaţii cu furgonul: „Nu vă daţi. destulă osteneală: nu vorbiţi cu oamenii; nu ştiţi

să intraţi în sufletul lor; nu vă daţi seama de
„valoarea educativă a cuvintelor frumoase; . vi
se pare că cuvântările alese obosesc şi adorm
"cu totul creerul rudimentar al “plugaruliii. Ei
bine

nu,

nu,

nu

hologice, pătrund,

este adevărat;

discursurile

direct în suflet...»

psi.
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Şi iar mai întrebă câţivă nenorociţi, care așteptau înfriguraţi
și intocsicaţi 'de atâta educațiune și iar începeă: Cum vom merge la 'răsboiu
cu asemenea
: elemente? Ne_vor “mâncă
Bulgarii... curaj
nu; cinste nu;. devotament
nu; nimic nu știu... nimic nu e în ei... “Ro-

mâni

degeneraţi

de care nimeni nu se ocupă:

Ce îmi spuneţi mie că încalecă bine, că trag
„bine, că împung” bine, că ascultă şi rabdă la

greu!....

La

ce -bun

toate

astea

dacă

nu știe

nici unu! ce este amorul propriu, ingratitudin
ea,
vehemenţa,
răbdarea, . ascultarea?..... Bulgarii,

domnilor...”

Şi generalul

şi

față

vânătla

mai
năre,

şi

încredinţat că vecinii
gogorița
. lui,

dealul...

cel bun se făceă TOȘU

treceă' mânios

vor

noştri
ocupă

înainte,

tot

de peste Du.
în

curând

_

Pre-

,

Dar Dumnezeu nu dă omului bun
mai mult
decât poate să rabde el.și astfel
ajungând la

sfârşitul escadronului al IV-lea,
tocmai când. eră
mai aproape să-i vină rău,
generalul nostru
dete cu ochii de un tânăr mai
spălățel, bălănel
“la față și la păr şi cu ochii
vineţi. Eră cam delicat la făptură, dar vioi la privire.
Se opri; îl măsură de sus până
jos, şi ca şi
cum i-ar fi spus un duh bun că aci
poate găsi
„Ceea-ce căută de patru ceasuri, prinse
a-l în-

trebă: „la spune, băiete, ştii tu
ce este cinstea 2
Şi a început
ostașul

român

a spune...

Şi spuneă
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, până
frumos şi 'curgător parcă citeă. în carte
u-i cu
tând
repe
ce .abiă l-a mai oprit. generalul

i spui
duioşie: „Bine, bine, destul!.... Act. să-m
vorce este devotamentul?...Şi iar curgeau
drag
bele ca. mărgelele și generalul 'se uită 'cu.
it...
feric
eră
oră;
învi
„la el şi toată făptura lui se
alle
Ştiţi:
—
Şi l-a mai întrebat a treia oară.
„Ce
bat:
gute dinge sind drei — l-a 'mai între

:!

este curajul??

iti

De

-ca un miel,
Şi roşiorul cel bălănel și creţ
reşte de parcă
turuiă tot mai bine, tot. mai înge

uimise pe toţi.
eră un arhanghel inspirat şi ne
e.

Vorbeă

în stel
mereu, spuneă câte în lunăşi

până când ge-şi curajul lui nu se mai sfârşeă,
şi

la gură
“neralul ameţit şi el, i-a pus o mână
tul, bă„Des
te:
nteş
și i-a zis pări
una

pe umăr

iatule, opreşte-te! Ai mai

- regimentul...

mult curaj decât tot

bravo, flăcăiașuie!

ca tine -să fie

teme de Bulgari
toţi şi ţara noastră nu s'a, mai
i!
şi

de

peire...”

pi

ul

e noi ofiţerii cu uit
Şi apoi întru rcându-se cătrRom
ân adevărat, înun
aer triur/rător:. plată
Cu-.
de sentimente nobile.
treg, 1a minte şi plin
zugrăvesc

rajos și devotat

şi cinstit cum "e

ŞI mal a
cronicile pe vechii ostași moldovenilui Ştef
an-celreții în : dobândă ai

osebire pe călă
Mare.

,

“te
» Așă bălani şi cu ochii „albaşt
9Şi,, și darbuni$şe fac G
““_sri
„Moldovenii,NEI numai cevă mai > 95951
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el,

că e tânăr

voinicelu

şi e plin de foc...”

"Şi, întorcându-se generalul către front, zise cu
asprime şi cu dispreţ: „Nu ca Jidanii ăştia netrebnici şi fricoşi!?
|
ii
„

Apoi, privind iar la tânărul cel isteţ, îi zise
declamativ și” bărbătește: „Tu trebuie să fii
şoim de prin Carpaţi ori pui de vultan din Vran-

„cea...

Cum

ai învăţat

acuma

ce este

curajul,

când te vei liberă vei încălică pe zmei sirepi şi
iarna în puterea nopţii pe vreme rea, vei porni

în codri

să. scapi

lumea

'de fiare...

Să

crează

toţi că s'a trezit în tine vreun străburi năpraznic — mare vornic ori logofăt — ce va fi fost

sărmanul . Dar..
de unde eşti tu şi cum te
chiamă? Trebuie să ai nume mare?”
„ȘI cum se pregăteă să înscrieîn carnețel,
un
nume vitejesc pentru o nouă ediţie de
educaţie
militară, tânărul răspunse curgător
şi cu obrăz-

„nicie: „Să trăiţi, domnule general, eu
sânt Moldovean adevărat din Podul Gâșii
şi mă chiamă
Ștrul sin Leiba Leventer. ... >

|

STOIAN
DIN AMINTIRILE UNUI OFIȚER BĂTRÂN
Printre vieţuitoarele regimentului nostru, trăi
și un măgar.
Pe acest patruped urechiat- și sprâncenat, de
care mă leagă oarecare amintiri, îl chemă Stoian.

El eră născut din părinţi anonimi,

deci din

flori şi totuşi semănă foarte puţin cu o floare.
In schimb însă, 'eră nespus de bun și foarte cu:
minte. Şi mai eră de o resemnare şi o modestie,
care

înlăturau

cu

desăvârşire,

presumţiunea

şi

orgoliul.

In adevăr, Stoian nu aveă nici o religie şi
ca atare, nici despre el nu aveă nici o credință;
„„nu credeă nimic. Ci fără să întrebe pe nimeni
de ce s'a născut şi ce rost are viaţa,
îi eră scris şi, fără nici un protest,

trăiă cum
se mulţu-

meă cu ceeace îi se da, sau mai drept, cu ceeace

nu îi se da, căci de el nimeni nu aveă grije.
Eră

un filozof profund, singuratic şi taciturn
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Și rareori

i 5€ auzeă

gura, dar atunci

se știă

cine vorbește...
Locuinţa lui, iarna ca și vara, eră afară. Dormeă de-a'npicioarele pe unde îl apucă noaptea
şi se hrăniă cu troscotul din marginea drumu
rilor, iar când se uscă troscotul, mâncă pălă-

midă, scacţi şi alte burueni ori ghimpi, cu care

obștea

vietăţilor

sar

fi otrăvit

sau

ar fi murii

de foame. E
e
;
£
Şi el, care aduceă cu sacaua apă bună pentru
domnii ofiteri, tocmai de la Fântâna Banului,
îşi stingeă

setea

în băltoacele

cițiu..

fine

nimeni

In

nu

câmpului

purtă

grija

de exer-:

acestui

fiu natural al naturii, care trăiă cum
ziceă Trăz-.
nilă, într'un fel de nliberte fără cgalite şi fra-

fernite”.|

|
Aij
Căci,în adevăr, de câte ori
eră nevoie de oare.
cari târgueli suplimentare,
de apă higienică sau
alte corvezi, nuzeai:
„Puneţi
pe Stoiau
la
>»
droagă”,
sau - „Puneţi : samaru
i
:
pe Stoian
”.
Și
adunci, ajutorul artelnicului
, un anime Burducea,

alergă peste “imp,

prin şanţuri,

prin gropi şi
prin bălării şi bălți,
de găsea şi aduceă
pe Sto”
lan la grajd, ca să fie
la îndemână, la ceasul
hotărit pentru corvoadă

!
Şi numai astfel se înfruptă şi
Sto
ian
la
o
mână de fân şi un pumn
de ovăz, căci în ase=
menea împrejurări, locul
lui. se Băseă într'un
colțişor îngust, tocmai lângă
Ali, un armăsar
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arăpesc

al colonelului,

care aveă

totdeauna

prisos pentru musafirul său cel umil.
Şi Stoian

se puneă

cu

nădejde

la masă

cevă

și

dacă cinevă Sarfi uitat atunci subt sprâncenile

sale stufoase,

ar fi. văzut

că Stoian apreciază

o masă bună şi chiar râde...
Dar după masă, veneă samarul

sau

Ma
gura

de

ham şi ulubele de la droaga cea hodorogită şi
murdară și bietul Stoian, mânat de-alături de'

„un roșior deșuchiat şi pleoştit ca o cruce veche
şi strâmbă, porneă la treaba, pe care Ali sau
chiar alt cal din grajd, nu Sar fi înjosit-so facă.
Şi-mi pare rău că -mam avut pe-atunci un
aparat. fotografic; v'aş fi arătat acuma,
fără
proiecțiuni electrice, una din cele mai originale

fețe ale cavaleriei:

Burducea

şi Stoian intrând

în piaţă... Şi pe urmă, când se întorceă
cu povara la regiment, iar eră lăsat în deplină liber“tate şi la voia întâmplării, până se iveă o altă

corvoadă,

când iar eră poftit la masă

la Alil...

Dar toate aceste amănunte duioase din viaţa
lui Stoian l-iu mar prezentă mult interes îstoric, dacă nu ar fi fost oarecare asemănare între

soarta

lui şi â celui mai vechiu locotenent din

“regiment, care locotenent — waş puteă spune
pentru ce — eră cunoscut numai subt 'patriar-

halul nume de „Finu Tache”.
In “adevăr, Finu Tache, un fel de troglodit
„cu forme primitive, din făptura “căruia lipseă :

„156

”

“oarecum

bun
„

simetria

și mai

și armonia,

răbdător

decât

eră: totuşi un om

trebuie

și mai

eră

și foarte docil. Şi cum eră şi-cel mai vechiu locotenent din regiment, la el alergă cu gândul
"şi

şeful

şi toată

lumea,

când

om în loc”.
-“"Aşă,

eră nevoie

de „un

e

dacă

spre pildă,

i. se mută: -casierul,

plecă

ofiţerul

în congediu

cu

sau

îmbrăcămintea,

ofiţerul cu aprovizionarea ori vreun comandant
de escadron, la Finu Tache se gândeau toți,
dar mai ales colonelul, care-l pofteă la masă

şi după un: dejun copios, petrecut în intimitate,
între două păhăruţe de maderă, îl rugă să pri“mească

iar

cutare

sau

venirea titularului...
în alt cinevă”,

„Şi
“masă

Finu

cutare

serviciu,

până

„„Pentrucă

n'am

. încredere

îi ziceă

Tache

la cazarmă,

la

sentenţios...

se încântă
roşu-vânăt,

şi se

arătă

ca'o guşă

după

de curcan

înfierbântat şi se aşterneă cu nădejde pe treabă.

Eră un om de încredere și de nădejde!...
Și cu toate că munca lui nu eră o
inteligentă,

muncă

totuşi el se osteneă grozav şi mai ales

- din Cauza avântului ce luă de la masa colone| ului, făceă exces de zel în paguba energiei
sale
şi a nenorociţilor

care

cădeau

subt

ordinele

lui.

„In tot: cazul, este de reţinut,
cu titlul de ade-

văr istoric, că

Finul

Tache,

exercită

toate

ser-

pini de Vai i elegii » geneițumeausui sătineri
co-.
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mande
cu

la manej

„focșii”

numai

prin

pentrucă

„volte......V?. şi să se distreze -:
curtea
şeful

nu

regimentului

numai

aveă

încredere

destulă

şi .
.

în aptitudinele lor prea nobile...
Aşă

Finu

dar

Tache,

cu fruntea

MICĂ. -

lui cea

şi păroasă, cu ochii de turmac naiv și cu maxiJarele de goril, eră toată nădejdea regimentului
și raportul nu se făceă fără el..

Iar când arareori, în timpul raportului, 1 au- !
zeam în manej, pe linia grajdului sau-pe şose-:
lele dintre localuri, strigând din adâncul plămânilor, la trei-patru recruți întârziaţi: „Sabiaaa afară!....? „Luaţi-carabină!” „Vârfu: ?nnăuntru, călcâiu jos”, etc. înțelegeam
cu toţii
“că unul din titulari s'a întors din congediu şi
că Finu Tache şi-a recăpătat libertatea şi s'a :.. |
întors

la

escadron,
buinţă

Ion

Țaroveanu,

comandantul

său „de:

care-l prijoneă ca pe “Mesia şi-l între-.

imediat,

acolo

unde

se

codeau

nobili, tot pentrucă: numai în el
dere. Eră în adevăr topor de oase.

alţii

aveă

mai

încre-.

Şi abiă aducea la edec. cei câțivă recruți înapoiaţi ai escadronului III, că jar plecă un căpitan în congediu şi atunci: auzeam pe bietul
Trăznilă: „azi iar mănâncă Finu Tache cu colonelul?......
|
Şi astfel, cu zece-cincisprezece mese, se împlineă

anul

şi când

veneă

toamna,

în memoriul

Finului Tache se citeă regulat cam aceeaşi notă:
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„Ofiţer bun.
îngrijește.

Are

Fizic

agreabil.

harnaşamentul,

Iubeşte

calul și-l

complect

și me.
morie. Vorbeşte puţin franțuzeşte.
Nu
joac
ă, nu
bea, nu fumează. Alte pasiuni
nui cunosc”, Și
gata portretul
oficial

al

Finului

Tache, care
aveă un singur ideal: Să
ajungă căpitan ca să
scape de corvezi. Şi cu
toate că în notele lui nu
Scriă nimic Tău, el se: înv
echeă mereu şi tot cel
mai vechiu
locotenent rămâneă.

|
Intocmai ca lui Stoian, nimeni.
nu-i
purt
ă
de grije şi nimeni nu aveă ome
nia să ridice în
spin
are -pe acest

îi duceă pe toți.

hamal,

|

care

pe unele

drumuri

Eră poftit, săracu, la masă ca şi
Stoian, oridecâteori trebuiă să facă o corv
oadă, pe care
alții ar fi ocolit-o și pe urmă
eră lăsat întrun

fel de: libert€ fără egalit6 şi fraterni
te... Soartă

comună vieţuitoarelor primitiv
e”, aşă: mai zi:
ceă Trăznilă, care observă
toate şi care de câte
ori vedeă pe colonel că
duce la masă pe Finu
Tache, ne aminteă şi
pe Stoian şi ne șopteă
încet bătrânul şi înțelept
ul proverb
turcesc:
„Când poftești măgarul la
INaSsă, înseamnă că ai
cevă de
dus

în spinare”...

NOI VREM

GALOANE!..,

DIN AMINTIRILE: UNUI OFIȚER BĂTRÂN
| „Lui iancu

om

Manolescu')

ase Cum vă spuseiu, colonelul nostru eră un
viclean și răutăcios. Nu făceă nimic fără să

se gândească

mai

întâiu

la interesul

său şi

apoi

foarte rar la binele obştesc.
In umbra unei severități neînduplecate, ascundeă o sumedenie de păcate şi o goliciune fără
seamăn, dar mai cu osebire o foarte slabă pregătire profesională:
Asprimea aceasta fără măsură, eră apanagiuil
său de căpetenie și cum eră foarte ambițios și
preocupat

în

tot momentul,

ziua ca

şi noaptea,

în chip febril, de aprecierile şefilor şi de înain-

tare, prigoneă şi pedepşeă fără nici un rost
folos

numai

şi numai

muiat...

1) Astăzi General

şi

să nu se poată zice că s'a

160
Inspecţiunile de detaliu și! trecerea prin localuri, alcătuiau terenul cel mai prielnic pentru
aceste vânători şi acolo unde nu puteă găsi
cu ușurință și fără răspundere un vinovat, nit
se amestecă.
In fine, eră foarte sever, eră adevărat mi
li»
tar!... Așă ziceau cocoanele prin oraș, așă
pân:

deau şi cei mai mari ca el, Dumnezeu să-i
ierte!...
Şi bieţii ofițeri,nu se mai simțeau
în: siguranță decât la exerciţiile depărtate
de zidurile

cazarmei, odată pe săptămână,
unde colonelul
nu se arătă niciodată, căci, nici
calul nici câm:
pul. nu-i plăceau, deşi eră
un eminent şef de

cavalerie!... Așă eră:pe atunci...
.
|
Și cumîn vremea aceea, tablouri
le

de înaintare în armată, cereau ofițeri
perfecţi, din toate
punctele de vedere, băie
ții trăiau cu frica în
Sân şi cu anuarul în
mână, întro încordare
şi
enervare îngrozitoare.
Insemnările -în anuar

cu diferite cre

ioane şi
culori, întocmai ca. întrun
jurnal de
Bursă,
constituiau ocupaţiunea
lor de căpetenie şi pa”
ginele din anuar din Vre
mea aceea erau în adevăr de cel mai variat mnozai
c.
|

Unul vroiă să treacă. înainte,
altul nu vroiă
să rămână înapoi și aşă, mai
fiecare se lepădă
de o bună parte din demnit
atea şi cinstea lui,

numai
foarte

să intre în voia colonelul
ui, care
simțitor la linguşireşi care sin
gur,

eră :
pă:

î0i
care

cutiă cu perfeciuini, din

stă

'distribuiă

potrivit cu “blândeţea” fiecăruia.
şi
Diăjini,
erau
noştri
ofiţerii
„Şi în adevăr!
regimen
și
dar
lapte,
i
de
inofensivi ca mie:ușei
câni....
tul“ mar fi plecat la răsboiu fără
De altfel, cam aceasta eră starea de spirit
în toată armata şi mulți băieţi buni din timpul
acela sau rătăcit şi au devenit perverşi în goană
după galoane ori au înebunit căutând 'să răSi
|
mână cinstiţi.

Numai prin prefăcătorie, linguşire şi trei
puteai merge înainte căci: două zile de arest,
un cuvânt îndoelnic asupra caracterului, câtevă
zile de congediu, câtevă ciasuri chiar de “lipsă
de boală,

sau

trecute

în memoriu,

erau

de-ajuns .

pentru ca să te stânjeneaşcă la examenul de
maior, la intrarea în şcoala de. răsboiu, și mai
ales la tabelul de înaintare, unde concurența
comercializase şi condiţionase calitatea, sufletelor

ca pe orice altă marfă
țerul fericit nu. mai
alegere”,

moartă... așă că ofi„sânt

ziceă:

ci ziceă scurt:

„sânt

pe tabelul de

în vitrină”.

Şi în această atmosferă de bâlciu, eră foarte
greu să mai găseşti un om de treabă. In goana
furtunoasă
relor

după

fusese

galoane

răsturnată

ettine,
şi

şcoala

nimeni,

dar

caracte-.
nimeni

nu mai aveă curajul sau omenia să se gândească
la umilirea şi suferinţele ofițerului

meritos peste

care s'a trecut şi s'a călcat ca peste un vierme...
i:uzarul Negru

li

162.

-

ia

: Scamatorii și comedianții atrăgeau toată atențiunea şi activitatea militărească semănă mai

mult cu. o.boală. urîtă de nervişi se desfășură

febril“şi spazmotic,

întocmai

zaţie la cinematograf..

ca scenele de sen-

|

Ia

Eră uri vârtej îngrozitor, în care nimic nu
aveă statornicie şi: din care nimeni nu eșeă
teafăr,
a
|
"Ofițerii.în loc să-şi vadă cu linişte şi cu în:

credere
capitală

de datoria lor, alergau tot timpul în
și îmbrăţişând cu “umilință vreun pu-

ternical zilei, urcau şi scoborau scările minis

terului,

însuflețiți

de

acelaş cântec,

de

acelaș

imn, al cărui refren ameţitor eră:
|
„Noi vrem gâloane! Noi vrem: galoane!...”

Da, aceasta eră' Marsilieza noastră şi acesta

eră refrenul” cu care mergeam

înainte, întru cu-

cerirea idealului: nostru naţional, destul
de palidşi el, fără să luăm seama că ne
pierdem su:
fletul, că “devenim! scârboși și
nevrednici de

haina
şi

ostăşească

mai

puternic

şi că “ucidem cel mai : nobil

sentiment,

pe militari — camaraderia.
In

care trebue

să

lege

asemenea

împrejurări, căpitanul Trăznil
ă,
om vesel și plin de credinţe
frumoase, sufletul
nostru al

tuturora, se schimbi deodată
, fără
NICI un motiv aparent.
EI, atletul ideilor înaintate,
el care în. vremile
acelea de

umilinţă îndrăzneă să se
afirme şi să
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vorbească în faţă, el-cel mai brav și mai
ostaş, încetâse de:a mai -eşi pe arenă...
Nu” mai

ursuz

veneă

între

noi,

ședeă

onest
.-

toată. ziua

în' cancelarie,. ori -cu' paşi măsuraţi,

cu

mâinile la spate şi capul plecat se plimbă gânditor prin fundul: curții. Nu mai râdeă, nu mai
vorbeă cu nimeni şi chiar la călărie, el care antrenă în teren un pâlc de ofiţeri, plecă singur,
absolut singur. La: masă chiar nu mai veneă şi
nici seara' la grădină hu mai apăreă cu. veselia
lui zgomotoasă și sănătoasă. In: fine căută sin„gurătatea...

,

a

„Noi camarazii și prietenii lui, nu-l mai recunoșteam și la început: aruncam totul — cuim

eră la modă —

pe socoteala vreunei boale în-

vechită, care credeam .că s'o fi redeșteptat din
starea latentă și-l turbură până la neurastenie.

Intrebam

mereu pe

doctor

şi-l îndemnam' să-l

convingă că este bine să urmeze un tratament
serios. Dar stăruinţele noastre și ale doctorului
rămâneau zadarnice. : !
Mai în urmă, în dorinţa
tastrofă, ne; interesam de

vreo datorie

de
nu

a preveni o caar aveă cumvă

sau “alte: angajamente

care: ating

onoarea şi demnitatea de militar. Ne închipuiam
că nu este departe de un act disperat
cu orice preţ să-l scăpăm.

şi vroiam

" Dar. toate cercetările noastre erau în
căci Trăznilă, deşi prin firea lui prea

zadar,
veselă
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păreă “căm uşutatec, eră însă foarte serios și
foarte corect-în raporturile lui sociale.. Eră- un
om: perfect .moral și :foarte sănătos trupeşte.
In cele diri, urmă văzând,.şi -muţenia în care

se încăpăţână

de câteori vreunul

din. noi cercă

să-i zmulgă vreo taină a: sufletului:
său, am hotărît să lăsăm: pe seama timpului deslegarea

acestei taine. ...

:

- Aşteptarea nu a fost tocmai obositoare, căci
în adevăr, după câtevă .zile el apără iar în mij-

locul nostru, în curtea cazărmiei. Eră de o veselie care semănă

mai deplină

fericire

și cu

în totul cu. cea

cea

mai

dragoste” de viaţă și tot. ce vieţuieşte.

Râdeă

cu gura

până

arzătoare

la urechi, de-i numărai

toate. măselele; se jucă cu toate potăile;
ţineă
în braţe şi desmierdă un copilaş mic
al canti:

nierului;
par'că

aveă

le școteă

câte o glumă “pentru

ȘI volubil .ca un

prin

libertatea

din

buzunar.

telefon;

spiritului

pătrat.

—

eră

în fine

fiecare —
comunicativ

eră: uimitor

său;

eră “ Trăznilă

„.

aa

Ja

Şi în chiar acele clipe, venind
între noi, co-

lonelul] nostru cel răutăcios,

l-a strâns de mână

pe Trăznită, şi ni l-a arătat ca
pe cel mai

camarad. Apoi a
să

poată

De

unde

vorbi

plecat
mai

porniseră

încet

mult.

toate

Căpitanul Triăznilă, cum

şi

Eră

aceste

vrednic

cucernic,
foarte

fără

smerit,

surprinderi ?

ne-a spus chiar: el,
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. este.
observase dela o vreme că locotenentulsău
|
continuu prigonitde colonel.
Chipiul;

în fine.

pintenii,

pantalonii,

gulerul,

toate efectele de îmbrăcăminteîi dăruiseră un

nesfârşit şir ide zilede arestşi chiar de închisoare.

Care

e

A

Bietul băiat!

.
să fie cauza, se întrebă atunci Trăznilă,

vreme, îmbrăcă toate aceste haine, care atâta.
supărau așă
îl
caseră perfect pe ofițer, acuma

de îngrozitor?
Ii păreă nespus

t,
: care-l
de rău de locotenen

la epoca
ajută în serviciu şi care tocmai se găseă
tare la
înain
de a puteă fi pus pe tabelul de
|
alegere.
hainele,
nu
că
„Şi bănuind căpitanul Trăznilă,

ci altul trebuie să fie adevăratul motiv
locotenentul: său este

care

a cercetă şi a isbutit
al

colonelului,

că

terorizat,

pentru

a început

să afle dela un prieten

nenorocitul

său

ofiţer

este

presupus că a denunţat la. corpul de armată
traiul prost al soldaţilor în regiment ȘI economiile fără socoteală, care se făceau dela hrana
lor în folosul luxului, cu care se luau ochii înspectorilor.

liŞi din clipa aceea Trăznilă n'a mai avut

nişte;

un

fior

îngrozitor

pusese

stăpânire

pe

toată fiinţa lui şi-l aruncase în boala sufletească,

care nengrijorase atât pe toţi. Fusese bietul băiat strâmtorat între ciudate alternaţive. O lupţă
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„ Brozavă se îndârjise între:
animal şi suflet și
după un lanț îndrăcit de nopți
albe și zile negre,
sufletul său deosebit: eșise învingător.
“ Trăznilă izbutise să *nfrângă egoismul
epocei
în care trăjă şi să sfideze -specirul tabloului
de
înaintare și chiar în ziua în care reapăruse
între
noi, „întâmplă-se ce. so întâmplă”,
mărturisise

în scris celui mai aspru colonelşi
când nădăjduiă să fie înaintat, că tocmai atunci
el eră vinovat de
cele

ce se atribuiau

locotenentului său...

Eroismul : acesta: ne-a făcut
să plângem şi-a
sădit în sufletele noastre
bolnăvicioase, credinţa

în „mai bine».
Și

a fosto

|
premenire

Ai

pentru

toată suflarea,
căci după cât îmi aduc
. aminte chiar drumul
colonelului s'a cotit din
ziua aceea . de sărbătoare sufletească şi nici
pe Măgureanu (aşă îl

chemă pe locotenent)

nu Pau mai supărat hainele, deși nule făcuse
nici o îndreptare şi a fost
ŞI propus Pentru
înaintare.

l-a

propus la înaintar
e?
Bietul Trăznilă,
dragii mei, nu a
sfârşit bine.
Eră prea cinstit
pentru vremea în
care Serveă
Și cu toate aceste
a ar fi mers depa
rte dacă ar
fi avut și puţină şir
etenie. E] eră însă
af i
din cale de leal. Eră un
cavaler,
o Sar
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Noi,

loare

cei

mici,

şi-l stimam

cunoşteam

foarte

adevărata

lui va-!

mult,;. mai ales că eră

un soldat fără -seamăn,. deşi observă - şi biciuiă
uiiele stări de lucruri, care, cu „toate aparențele,

nu erau tocmai înfloritoare. |

|

El nu se sfiă să spuie verde, că soldaţii. sânt
desbrăcaţi şi umiliţi şi că li-e ruşine să meargă

acasă în haine ostășești; și nu se sfiă să mai
spună tare, că mulţi ofițeri descurajați, merg:
spre mercenarism şi negustorie, servind fără nici:
o credință şi fără entuziasm, numai pentru anii
de pensie. Și nici nu-și puteă ascunde revolta!
sufletească faţă cu nedreptăţile, care se făceau,

de multe ori cu legea'n mână şi?n numele ţării.:
Şi astfel îşi creiă dușmani numeroşiși puterDN
nici, care loveau cu efect.
Și, rând pe rând. loviturile cădeau tot
des peste el, până. când l-au îmbolnăvit.
In cele din

urmă

căzuse

întro stare

«
de

mai
me

A
:
lancolie permanentă.
aşă
rşire;
desăvâ
cu
eze
declas
lzbutiseră să-l
maior
de
nul
exame
la
că deşi reuşise foarte bine
aştreceă an cu an şi el tot căpitan rămâncă,
teptând recolta anului viitor!..
scă!...
Cocor cu aripele tăiate în curtea boerea
spre
pâlc
?n
pleacă
cum
Vedeă pe-ai lui pe toți
țărmuri

mai

calde

şi

el

rămâneă

printre

găini

şi rațe cu inima sângerândă şi ochii spre cer...
Aşteptă vreo minune de sus... Aşteptă zadarnic
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-

să-i crească aripa... și eră destul să te
el, ca.să vezi întruparea amărăciunei..
Şi fără voia lui, această amărăciune
frângeă. asupra. celor mici. Ei nu se mai
decât” pentru a-şi împărtăşi nemulţumirile
încrederea în legi şi dispoziţiuni, care
se
Dealtfel

în

toată

armata,

uiţi la
se răsadunau
şi neschim-

cam . acesta

eră

în momentele

lui

fondul moral peste. care se aşterneă un strat
subțire de poleială, cu care speriam equilibrul

european,

cum'

de humor.. .
„Căci acest. om
care

treceă.

ziceă

Trăznilă,

.
declasat,

obosit

prin

acest leu morfinizat,
cazarmă,

nu

ajunsese

încă la indiferență. Mai aveă credinţa
şi se mai
învioră din când în când. Atunci
mai spuneă

câte
mai
prin

una bună, mai făceă puţin
humor. şi ne
împrospătă şi nouă dragoste
a
de muncă,
sfaturile şi. resemnarea
lui „de .martir.

Şi uite, par'că-l văd şi-a
cum, cu chipiul pe.
ceafă şi. cu luleaua ?n
dinţi, rezimat de-o stănoagă *n grajd ori de
Pălimarul manejului afară
şi înconjurat. de câțivă
camarazi, care se spânzurau de buzele lui,
căutând mângâere şi
curaj.
Da, mângâere

şi curaj dela cel mai
necăjit om;
căci cl, așă amărit
cum eră, dar în
dragostea
de ţară şi de armată,
nu aveă inima să dea
cu
toporul ori să

îndemne

desgust

prin cinism

spiritele

şi violenţă.

celor mici la
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El
nirea

eră un
lui, nu

om subțire la simţire şi în mâh-,
uită niciodată că este cetățean ro- .

mân şi că este dator să îndemne la mai bine,
tot la. mai bine.
Şi parcă-l aud şi acum:
„Ce te boceşti așă, Negrene, pentru cinci zile
„de închisoare? Ce vă descurajaţi: pentru toate
"mimicurile ce vă ies în cale?. Vă îngroziţi de
„cele rele, pentru că nu ştiţi şi nu vreţi să în„trezăriți pe cele bune, care urmează în mod
„fatal; aşă e în legile firii, după ploaie vine
„soare. Şi apoi, în adversitate se cunoaşte omul.
„Cel ce a mers în cariera lui fără piedici, mare
„ce căută la răsboiu. El este ca o floare de seră,
„care crește: repede, dar. e searbădă și la cel
„mai mic curent se ofileşte...?
Altădată, văzându-ne mâhniţi și : desgustaţi
pentru că din cauza unor privilegiați
nu ni se
răsplăteă munca la fel, ce frumos ne îndemnă:

„Munciţi, băieţi, înainte, munciţi cinstit pen„tru ţară, nu pentru recompense. Numai în munca
„cinstită și desinteresată stă fericirea. Nu. aşi.
„teptaţi prea mult de la oameni şi nu invidiaţi
„pe cei ce vă iau înainte, căci nimeni nu poate
„aveă noroc pe toate drumurile. Uitaţi-vă în
„jurul vostru şi vedeţi că unul are noroc la
„loterie,

altul

„la moşie, dar
„vă încredinţez

la însurătoare,

altui

la

cai,

altul

nici unul la toate. Și cu unul
că cea mai deplină sănătate şi
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„fericire

am

văzut-o

în casa

unui

căpitan

„trân, care rămăsese pentru totdeauna
„cu galoane.
pi
a

„EL

„cuminţi

bă-

de căruţa

aveă însă o căruță de copii sănătoși și
şi înhămându-se

la această

căruță bla-

„goslovită, trăgeă norocos şi mulţumit pe dru„mul căsniciei, în timp ce colonelul său, mult
„mai tânăr ca el, aveă un copil slăbănog și
„El însuși

eră

veșnic

bolnav

ca

şi soţia

lui...

“La asemenea mizerie, vedeţi ce palidă com„pensaţie poate fi o înaintare excepțională, o
„carieră

strălucitoare!...

Merci!...

Eu

rămân

că-

„Pitan bătrân, la luleaua şi la grajdul meu, nu-

„mai

sănătos să fiu...
|
„ŞI tu, mânzule, pentru

ce

te vaiți

că mai

„fost pus la alegere? ziceă altuia. „„Ce ai făcut

„pe acest pământ?.... Cristofor Columb a
des„coperit jumătate pământul şi nu l-a
mai proa
„Pus nimeni, nici măcar la... cavaler,
deși a

„fost cea mai mare glorie și cel mai mare
erou
„Şi cavaler al neamului său... Dar dacă
te gă-

„seai

pe vaporul

„Atlantic,
„aci?

Zi,

„sânt

milioane

„fie

în

englez,

care

cu toţi Pasagerii,
doamne

locul

fereşte!

de mizerabili,
tău...

Şi

dacă

s'a

scufundat

ce-ai
şi

mai

gândeşte-te

care ar
tot

în

fi dorit
dori

că

să

vrei

„ține-ți gura, băicte, şi te vei încredinţă galoane,
curând
„că

Și

tăcerea

este

câte

de-al

în adevăr

de aur”...

de

nu

astea

ne

spuncă

biciul
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om, în momentele lui de reculegere. Păreă: un

filosof resemnat. In realitate însă, ideia de de“clasare, îl urmăreă de aproape, rănindu-i 'amo-

rul propriu şi sfâşiindu-i inima.. Mai ales că

declasarea lui și a altor desmoșteniţi serveă
cauza unor tineri vânători de galoane, care! din

umbră

făceau

totul spre

a spori

numărul

de-

clasaților şi care, abiă eșiţi' din scutece, aveau
să-i poruncească și să-l umilească cu triumful
lor.
Dar niciodată, acest om, nu şi-a desfășurat
în fața vreunui. muritor, adevărata lui stare su-

fletească. El nu se văită. Er o pildă de răbdare bărbătească.

e

|

Cei mari însă, mau ştiut să prețuiască cali.
tățile lui, și: cum nu eră nepotul nimănui, în
loc să-l ridice, într”o bună dimineaţă ne-am pomenit

" Aşă

cu

eră

el mutat
pe

la

atunci;

Botoşani.
când

un

„o
ofiţer

era com-

plect declasat, eră trimis la margine, unde cădeă pentru totdeauna în uitare, căci trimiterea
la hotar însemnă „moartea militară”.
.

„Voi

qui

„Lasciate
:

antrate...?
ogni H speranza”.»

Cu aceste versuri celebre, ale lui Dante, l-au
primit camarazii ia Botoşani.
Şi când ne gândim că în vremile de mărire
străbună, la hotare trebuiă să mergi ca să găseşti pe Baba Novac ori pe Spătarul Coman!
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„Acolo, la margine, nu la centru, erau oamenii
cei vajnici; oamenii de nădejde şi de vreme
rea... .
La. hotare găseai adevăratele virtuţi ostăşeşti

și tot

acolo

trăgeă

și

răsplata

Domnească...

Dar ce să mai vorbim de. geaba.... Cum
spusei, pe bietul Trăznilă l-au trimes în exil,
cum se ziceă, şi acolo: l-am regăsit eu mai târziu,
când am fost înaintat la gradul de maior.
- Imbătrânise de tot. Fugeă de lume și nu mai

da sfaturi nimănui. Se ciorovăiă cu furierii pe
sălile regimentului și nici asupra lor nu mai
Eră

autoritate.

multă

aveă

complect

descalificat

şi desgustat şi cum nu izbutise niciodată să se
însoare, trăiă în mizerie cu.o femeie ordinară,
care-i
fletul.

îngrijeă

- ȘI

eu

„mele

am

călare

stomacul
trecut,
pe

ca

să-i

domnule

subt

lună

otrăvească
maior,

şi

am

în

su-

zilele

aruncat

cu

„trandafiri prin fereastră.
„Am cunoscut şi eu, domnule maior, fiorii
de dragoste adevărată și sfântă şi am fost şi

„eu

visător și urmărit

de ochii vrăjiți a unei

„copile cu sufletul curat care mă iubeă. Şi ar
„fi stat bine acestui înger la casa mea săracă,
„Ar fi fost cea mai vreduică soţie de ofiţer, ciici
„eră o comoară... Dar o fată așă bună nu pu-

„teă să aibă şi dota regulamentară
„morocit

sentimental,

am

lăsat

și eu... ne-

copila

pe

dru-.:
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„imul' destinului ei, am plâns și am. apucăț vrând
„nevrând pe drumul trist al viţiilor Social; din
„câre nu mai

pot abate.

E" prea târziu...

Aşă mi se destăinuiă întro zi, când ii se fă.
cuse observaţie pentru concubinaj, şi "4inându- -Și

mâna

pe inimă,

„Aci, uite

a urmat

aci,

în

cu:durere:

iniimiioara

mea ' încercată,

„întrun colțişor rămas candid, am îngrădit cu
„&rije şi păzesc cu sfinţenie, idila mea de atunci.
„Şi acest colţişor, sfânt prin talismanul

ce păs:

„trează, este refugiul şi adăpostul - meu, când
„mă copleşește gunoiul în care trăiesc...
ai

„toate că amintirea zilelor mele de fericire, mă
„doare cumplit... Dar, ce vrei? Setea mea de
„curat

este câte odată, mai tare ca orice durere! .

O!

Dacă

aşi

şti

alt

meșteșug

ori dacă

ași

paveă câtevă pogoane de pământ! M'aşi Înptoarce la coarnele plugului.. Acolo în mijlocul
„câmpului,

„scăldat

bătut

în aer

„atmosfera
„aşi prinde

de

vânt,

curat

nesigură
putere şi

dogorit

departe

de

de

soare: și

intrigi

şi de

care .ne înconjoară aci,
dragoste de viaţă, mi- aşi

„limpezi sufletul atât de uluit şi turbure, m'ași
„lecui, şi. aşi mai puteă fi de. vreun folos pe
lume şi. ași, scăpă şi armata de mizeria mea,
„care

stă

ca

„trec

pe

lângă

o

pată..

Da,

spectrul

„îşi dau cu coatele

simt

meu

bine

cum

jerpelit

şi îşi şoptesc: „Ce

și

cei ce

aiurit

nu se re-

„trage zaharisitul ăsta? să dea drumul uniti! lo-
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;scotenent . care „aşteaptă. .. O!. câţi vânători de
„galoane nu mi-au. și - pus crucea în „anuar!
„Unii socotesc că am să " înebunesc; alţii că ami
"să mor; alții că voiu fi. reformat. ca.
„Şi au dreptate; toate aceste rele mă “pândesc
„cum pândesc corbii un. cal istovit de mizerie,
„care în. mijlocul câmpului, hulit de un stăpân
„fără. suflet, se clatină sub ghiara morţii... Da,

„au dreptate, dar.unde să mă duc? Cine mă
„primeşte? De ce mai sânt bun când toată pu„terea tinereţei mele oștirei am dat-o și în oștire
„mam

sleit?

„la

ani

56

Şi

cu

ce

vârstă,

„pensioară?...

Ah!

să trăiesc

când

voiu

domnule

continuat:

„O

de

până

obține

maior, încă

„nicie de umilire şi. laşitate...”
"plânge ca un copil.
Pe urmă a

demn

puteă

o

o
veş:

Și a început
ar şti cei

a

mari.

„ce rău îngrozitor pot face cu o pedeapsă saui
„0 apreciere pripită, cu o asuprire în: favorul
„altuia, ori câteodată numai cu mândria şi aro„ganţa: lor, poate, că ar fi: mai cumpănitori....
„Poate că şi-ar da” seama că pentru cei. rătăciţi
sânt farurile. Poate că ar. întrevedeă puterea
„Supra-omenească

„naufragiat
„poate

și

uimitoare

vederea

el face în lupta

„ei singuri
„în

la

adevărați

S'ar preface
salvatori. .

farului

ce

și

capătă

minunile

cu talazurile

şi poate

un

ce.
că

în faruri luminoase şi
ŞI

atunci...

o

atunci!

n

„desigur şi în sufletul celor mai umiliți rătăciţi
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„ar: încolți nădejdea de reabilitare, lacare are
„drept şi puşcăriașul care se pocăeşte și își vine

„în fire. Şi atunci armata

ar fi în adevăr

un

„sanatoriu moral şi war mai îndură nimeni ceea„ce îndur eu şi: nici dumneata, domnule maior,

„vai

mai

ăveă

ochii plini. de lacrămi

privin-

„du-mă pe rhine şi mizeria mea...” Și cu acestea

mi-a 'rupt inima și îmi aduc aminte.că l-am

luat

de gât şi l-am sărutat mult, ca pe un frate nenorocit și lacrămile mele sau amestecat
cu

ale lui.

Mi-eră: aşă milă

de el!

a

„Alte ori mă doboară jalea când îl vedeam
zmerit şi zăpăcit în faţa unor şefi Care-i fuse-

“seră ucenici.

-

|

e

Da

„Şi ei, şefii, de multe ori se jenau și căutau
“să-l modereze în excesul său .de disciplină, cu
gestul sau cu vorba: „„Şezi, Trăznilă, şezi jos...»
dar -el .nu îndrăzneă; prinsese o frică groaznică
de tot.ce eră şef. Eră bolnav. Şi când.
veneă

cinevă. să-l cheme . din partea

colonelului, - un

fior. îi străbtot
ăteă
-trupul, diafragmul i se tăiă,
fruntea și gâtul îi asudau şi toată fiinţa lui

umilă şi înspăimântată cerşeă un singur lucru dela providenţă:

să vină

altcinevă să-i

spună

că nu mai € nevoie ide prezenţa sa în cabinetul
colonelului: „Că nu ştii la ce te cheamă...

Un căpitan e. totdeauna. vinovat... Iţi dă
o.
măslină şi vrea să storci o ocă de unt delemn...»
Aşă

judecă

el. Eră bolnav

profund,
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puțină,

fi fost vorba de

denar

- Şi 'cred'că

, de
deimnitate, ar fi: fraternizatşi ar fi piâns
,
ment
gât “cu cel mai amărit soldat din regi

Eu fuseseni' pe vremuri locotenent.în “escadron

la el; “îl cunoscusem. pe 'când:eră 'leu, și smea

av
renia aceasta de: câine vinvoat:mă dureă groz
şi mi se strârigeă inima când: îl-vedeam jerpelit
un
şi umilit, venind prin dos la cazarmă, unde
şef vitregîl teroriză zilnic şi îl ameţeă

din ser-

viciu în serviciu: ba casieria, ba îmbrăcămintea,
îar

ba

„de

că:

escadron

un

trebuie să

toate

faci, ca să te reabilitezi”?, îi ziceă şeful său, trăgând cu lașitate din: el şi drojdia de energie ce-i
:

-

o

mai rămăsese.-

Până ce sleit şi istovit cu totul şi rămas sin:

fața
gur fără nici o credință — omul singînur
,
veşniciei — într'o noapte senină de “Maiu pe
său

sufletesc,

publică

galoanele

când "părintele
în

grădina

când poate,
maică-sa

satul

în

care îşi

şi care dăduse

vise,
pentru

el un

și

pe

departe,

undevă

un vis

în-

nebună Ja icoane, el, bunul
începuse

viaţă

atâta

îşi curmă

noi

cu

colonel

înspăimântat. ăde

tresărcă

grozitor și alergă
| Trăznilă,

mata],

prăznuiă

de

cariera

cercului

singur firul vieţii...

glonţ

în

de iluzii,

plin

în

A

care

ser-

fost şi

-

magazie...

Şi uite astfel a sfârșit bietul Trăznilă. Şi au
plâns ofițerii şi au
morţii cu morţii...

plânsşi soldaţii toţi;

dar..
i

177
„Din

codru rupi

o rămurea....

Ce-i pasă codrului de ea?...?
Şi așă, in chiar ziua următoare, în jurul unui

anuar, câţivă ofiţeri făceau însemnări. Cui veniă
rândul la căpitan? Nu mai știu; a trecut mult
de-atunci. Dar de câte ori revăd acest tablou,
îmi vine: în' minte refrenul : 'profanator, amelitor
şi .„ucigător

care

stăpâniă

fiinţa

tuturor,

şi fără

“să vreau, ingân. cu întristare: Noi: vrem galoane!
„Noi vrem galoanel...
'

Huzarul

Negru

12

.“CIMENTAREA

CAMARADERIEI

„ Sunt, câţivă ani .de când mă găseam în tre:
cere

la

una

Rătăcind

într”o

singuratice,

luminos

din

staţiunile

dimineaţă

dădui

peste

climaterice

prin nişte
un

plic

străine.

boschete

destul

de vo-

dar deslipit şi fără nici o adresă.

Neavând altcevă de lucru, îl luai la cercetare,
crezând că poate mi-am găsit norocul...
Investigaţiunile mele însă fură încoronate cu
desamăgire, plicul conțineă o sumă de... foi desprinse, scrise mărunt și pline de ștersături și
îndreptări.

Deşi desamăgit, începui să citesc şi de la
prima foaie băgai de seamă, că este răsunetul

unui spirit de amară

nemulțumire

în corpul ofi-

țeresc al unei armate; iar ultima foaie “mi arătă

pe chiar autorul acestui strigăt de revoltă, pe că-

pitanul

B.,

precum.

și

trebuiă să fie publicat.

revista

militară

la

care

Mi s'au părut vrednice de luare aminte. aceste
pagini şi, întorcându-mă în ţară, le-am păstrat
atât de bine, că abiă deunăzi le-am regăsit din
întâmplare.
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“Recitindu-le şi trezând că ar „piiteă! interesă
şi pe. alţii Cum. mâu interesat pe mins, le-âni
ticluit în româneşte ȘI “fără: nici:0 adăogire,: prcscurtare sau lămărire, le. dau lă iveală subt ti.
tlul cu care le-am găsit, şi adică: „Cimentareă

camaraderiei”.

Ia
ai

„Aşă dar cetiţi:
a
Cât. este de frumoasă dragostea adevărat. frățească .care trebue :să lege şi câte odâtă: chiar

leagă pe inembrii aceleiaşi instituțiuni!

E

„Această . iubire o numim noi militarii: cama:
raderie.

Fa este sublimă

Şi numai

prin: ea puteri

aspiră” la propășire, la izbândă.
„Este

mai

însă

adevărat

ales în timpul

că în

toate vremurile. și

şi după

lungile răstimpuri

de pace, Sau găsit tovărăşi de arme, care: mau
corespuris îndatoririlor” camaraderiei.. Ei au fost

răi camarazi...
aa
pi
„Şi noi, astăzi, oricât am strigă de tare: ca:
marade! 'cainarade! sunteni încă 'departe -'de
perfecțiune: și mai este foarte mult de făcut spre
a ne găsi: la înălţimea sentimentului atât de nobil al camaraderiei.
„Nu-mi' propun:aci'să arăt mijloacele prin care
ant merge spre ideal; este foarte. greu şi mi s6,
pare de altfel 'că singurele mijloace naturale şi
rodnice ar fi: pilda şefilor mari, o" bună: Gduca*
țic' în şcoală şi de acasă. Aceasta se capătă: cu

timpul,” adică: încet," foarte încet
în decursul gene:aţiilor.

şi se "desvoltă
:
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“Cât timp. cei, mari. se. vor mulţumi a spune
vorbe goale,-:în . 'cuvânțări; “oratorice ” şi: parafrazări, și. cât: timp sentimente

urîte' și josnice

linguşirea,, invidia, „orgoliul, egoismul,

ca:

cu care

ne naștem' și. pe care. le. cultivăm: în familie; Şi
chiar în şcoală, ne stăpânesc sutletuil, iubirea
îrățească va fi înăbușită.
:. „Orice, pripeală şi orice „mijloace silnice pentru
a. merge „la țintă, fără a aveă la. bază! pilde frumoase de: sus şi-o bună educaţie” din școală şi de
acasă, sunt: dăunătoare şi aduc „turburări grâve
în sânul instituţiunii, dând. naştere 'la o 'pseudocamaraderie, în care cred; numai. cei străini de iinstituție,

care

ne.

văd

la alte întruniri.

împreună, la cârciuiniă

sau

:

E „Tocmai contra. acestor mijloace pripite; care
au pretențiunea - să. cimenteze camaraderia,! mă

ridic odată cu o bună parte din camarazii mei. și
voiu căută să arăt „valoarea mijlocului pretinis:mai

eficace Sau- mai, la modă: Cimentarca camarăde»
riei pria apropierea, între . soțiile domnilor ofiţerii

ŞI

mai că nu .este astăzi .corp, serviciu sau

garnizoană în care să nu te pomeneşti,. cum se.
zice —.pe ne-puse masa — Și. fără să fi. făcut
rău nimănui, cu. O. circulară prin care se anunţă:
o

masă

în comun,

0 .serată

dansantă

la

cerc,

un.ceaiu, o chermesă cu tombolă, la care domnii

ofițeri

sunt, obligați

să vină: cu

soțiile

d-lor, -

pentru "a întări legăturile

de dragoste, „Pentru. a.

cimentă

Poe

camaraderia.

nea
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Aceste invitațiuzi "obligatorii circulă
iarna şi chiar în timpul verii, "producând
cari

bucurii,

dar

și foarte

multe

toată.
oare:

neplăceri,

căci”

sunt puţini ofiţeri care să nu ofteze adânc și
să nu strige cu groază şi desgust: „iar circulara,
iar dragoste cu de-asila! — Nu merg, nu se poate;

nevasta

nu

are

cel mic este bolnav,
merg, nu merg!!...?
„Dar după câtevă
cea

mai vorbitoare,

ce pune

doică
țigări

plin

pe 'ea,

mam,

copilul

nu merg,

nu,
în. tăcerea:

fumate

de amărăciune

se adre-

sează ofiţerul soţiei sale:
„Hai dragă nevastă, hai că nu e vreme de
boală. Lasă la o parte indispoziţia, dă copilașii
în seama lui lon, pune pe Frailain să le spună

povești, pe cel bolnav !2să-l lui Dumnezeu, iar
celui

de ţâţă lasă-i

biberonul şi gătește-te

petrecere că e foc!”
„Zadarnic se opune

femeia;

ea

trebue

de
să-și

cumpere, să-şi mai repare, să mai rupă din alte

nevoi și să meargă, căci altfel cariera se clatină,
şi se ştie cum cutare sau cutare a fost șters
dela înaintare, sau amânat, ori nu a fost luat

în considerație

pentru

ciabil, sălbatec,
anarhist chiar.

lipsit

că eră notat:
de

educaţie

puţin

so-

şi urbanitate,

„Şi dacă dintre cei mari, un adevărat şi bun
camarad ar puteă să vadă pe rând, stările su-

fleteşti prin care trece ofiţerul sărac—ca aceştia
sunt mai toţi—până când plăteşte birjarul, poate
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că , aceste obligaţiuni --fără folos ar mai încetă.
„Și astfel, de multe ori se schimbă poate ultima hârtie de 20 lei pentru a plăti trăsura, pan-

glicuţele, mănușile şi alte ceaprazării, care apasă
atât -cu strălucirea lor...

tat Să- -ȘI risipească

simbria” în

acte de generozi-

tate spaniolă.
lar ofiţerii, odată ajunși pe arenă, fie la
lumina unei splendide zi de Mai, fie subt făcliile
electrice din lunecoasele saloane, aiuriţi încă de
surle și de tobe, uită pentru un moment sacrificiile ce au făcut spre a ajunge aci şi, luaţi de
curent, beau, dansează, fumează, joacă, pierd,
câştigă,

se mai

împrumută

plătească

îngheţate,

sumațiuni

costisitoare „pentru

la un

prieten

ceaiuri, bere
el

ori
şi

alte

familie

ca

să

conși...

cimentul prinde.
„Firea veselă și comunicativă a1 Românului,
apoi uniforma care este aceeaşi, nu lasă a se
deosebi cel venit în silă de cel venit liber,natura) şi nesilit, pe cel „nevoiaş de cel trufaş.

/s

„Dar cei mai: mari nu. văd şi nu vor 'să vadă
decăt executarea ordinului şi reuşita serbării şi
apoi apariţia. în mai multe ziare â unei dări 'de
seamă chilometrice, în care se aduc laude ilustrului -patron, care se ocupă atâta de binele și
fericirea corpului ofițeresc și care din produsul
serbării mai vine în ajutorul. câtorvă nenorociți,
care de cele mai multe ori, sunt mult mai fe:
riciți decât umilul nostru ofiţer, care a fost for-
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„Nu

tot: astfel este însă- şi cu soțiile domnitor

ofiţeri. Unele vin încărcate. de scule, luxos îm:
brăcate, sulemenite chiar, Și păşesc sigur și mân-:

dre, cu aplombul

originei, al averei ori al gra-

dului.. Altele fără pedigriu, mai slăbuţe, pline de
griji casnice şi foarte modest îmbrăcate, abiă cutează să calce lustruitul parchet, şi aiurite de
lucsul care se desfășoară, nu-şi găsesc locul.
Instinctiv

nimeresc

un

colț mai

retras

și se ali-

pesc de grupul cel mai puţin strălucitor, de unde
puțini cavaleri vor mai veni să le miște. .
„De aci privirile lor galeşe rătăcesc peste tot,
căci nimic nu scapă ochiului femeiesc.
levorăsc apoi atâtea comparaţiuni din care

N

rezultă,

de multe

ori numai

în aparenţă,o

in-

ferioritate dezolantă şi. bietele femei cu ochii
umezi sunt gata să plece şi în grijile casnice,
lângă

copilași,

să

caute uitarea,

liniştea...
Dar

se gândesc la bărbaţi, la soarta lor legată de
asemenea nimicuri și întrun gest sublim se resemnează. |
|
„Nu

sunt

aceste

atâtea

victime ale

întruini-

rilor silite, care pun faţă în față şi atât de aproape, atâtea diferenţe fizice, materiale, morale, intelectuale şi convenţionale,

din, care naște

cea mai grozavă otravă a sufletelor femeiești?
Numai o educaţie superioară ori transformarea stării, sociaje de azi, poate . suprimă oar&:
cum diferenţele şi odată cu ele disprețul și învidia.
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“Până atunci femeile sunt. femei ŞI cu nimic
ni “le poţi face să “înţeleagă că trebue să'se CON:

forme ' egalităţii sociale

dintre

soțiilor.

„Soţia lui X nu se decide să cunoască pe soţia lui Y, pentrucă este fată de popă sau de ne'gustor şi: dacă mai mult' forțată de bunul simţ
al soțului ei face acest pas, curând se depări
tează
cu

aşă de înțepată

neputinţă. să

şi cu atât dispreţ,

nu. provoace

o rană

că este

incurabilă,

„Altă cucoană nu vrea să stea la masă, sau
se “strâmbă şi nu mănânăcă, pentrucă fiind soţie
de maior â fost pusă mai jos decât soţia unui

căpitan, deşi aceasta are părul cărunt poate.

|

„Şi tot astfel, d-na Z, dela cavalerie se "scoală
ŞI „pleacă ostentativ de pe canapeaua pe care
în

urma

unii

vals, a fost

depusă d-na V,

soţia

unui guard de geniu.
.
” Ciocniri de acestea foarte bătătoare la ochi şi
datorite

timpul

capriciilor

femeiești,

se. repetă în tot

şi în toate părțile.
Ele determină sentimente de cea mai grozavă

şi neagră ură și aceste sentimente se resfrâng
asupra bărbaţilor, care până eri. erau cei "mai buni

prieteni şi deodată hu se mai pot suferi. Fireşte,
umilirea unei femei nu poate: rămâne indiferentă soțului ci.. Şi de câte ori nu se vede un
ofiţer distins, prigonit. “de şeful . care-l. apreciă
şi-l iubiă, pentrucă între neveste S'au iscat neînţelegeri la cutare bal sau: -petrecere.
„Şi totuşi... camaraderia se cimentează!
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"Dai femeile se duşmănesc din naştere—acesta
le e sexul, nu e vina lor—şi unul dintre cei mai
distinși sau chiar cel mai: ilustru amator Și cunoscător,

pac toată Europa

lesne

ziceă:. „mai

XIV,

Ludovic

îm-

decât două femei”.
se scrie

că. tocmai azi când

„E deci de mirare

"și se citeşte atâta despre -psihologia femeii, mai

cred unii că le putem apropiă şi că ar îi acesta
—.
un mijloc serios de a înfrăți pe militari.
„Pe noi militarii, dacă: prin creşterea noastră

de acasă şi din şcoală suntem, demni de această
instituţiune, ne apropie și ne leagă strâns: bunul simţ şi tactul şefilor, apoi menirea noastră,
nevoile,

suferinţele

şi greutăţile unei

cariere, de

sacrificiu.
:
„Şi dacă este: adevărat că mai mult erentă-.
ţile și adversitatea înfrăţesc pe oameni, nu este
de înţeles de ce ne-am adună cu de-asila pentru
petreceri şi libaţiuni, care constituesc adevărate
izvoare

de intrigi

şi mizerii,

menite

să şcindeze

corpul. ofițeresc şi să slăbească armata?
„Nu este mai bine să lăsăm femeile acasă şi
să “ne întrunim. cât de des pentru a lucră, pentru

a ne osteni împreună

şi a ne împrieteni, a'ne

înfrăți, a învinge împreună?.
:.. „Nu

„cu

cât

nu este

vin

antagoniști
mai

bine

se ascut,

că. resentimentele

este adevărat
să

mai

des

distanţăm

în

contact

aceste

şi

întâlniri

ori chiar să le înlăturăm? Femeile sunt. destul
de iscusite şi acele care în mod firesc pot să se
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apropie, acele se apropie și nici că este putere
omenească să le împiedice.
IRI

„lar omul care în sânul familiei
sau întrun

cerc restrâns

şi propriu

lui nu găsește

distrac:

țiuni, ci alţii trebue să se-ocupe de nervii lui,
nu merită să trăiască. E] este de sigur un blazat

incurabil ori un satir scârbos şi de trist exemplu.
'* „Și în adevăr o parte tristă și poate cea mai

tristă a acestor. întruniri .poruncite

este intriga

amoroasă. Sunt din nenorocire destui tineri care
aşteaptă în friguri aceste împrejurări spre a-și

întinde mrejele. Valsul şi flirtul, apanajele omu-

lui subţire, fin, distins, de salon, acestea. sunt
mijloace irezistibile de cucerire. Sunt medici
mari

care afirmă că valsul

ar fi o puternică

otravă;

din care mai ales femeile trebue să
guste cu
multă rezervă, altfel camaraderia se ciment
ează
prea mult.
a
:

„Nu

trebue să fie cinevă un spirit prea ob:

servator spre a vedeă. că sunt tineri, care dan-

sează necontenit cu o singură damă. Prin
mici
presiuni şi adulaţiuni la care unele cucoan
e sunt

foarte sensibile, apoi cu fraze
banale şi stupide,
dar spuse la timp, şi cu inăestria
omului de profesiune sau cu naivitatea Şi
candoarea începătorului, ci izbutesc fără greuta
te să determine
un sentiment de apropiere
frăţească, camaraderească!... La început tânărul
chiar crede lucrul

acesta. EI devine amicul şi frat
ele sublim; nedes]
părțit al familiei. Dar exemplul rău al celor
miai
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vechi, apoi instinctul izvorit dintro prea, mare
apropiere, biruesc sentimentele nobile şi astfel
salonul şi întrunirile poruncite devin o' admirabilă şcoală de 'seducțiune, şcoală care dă roade
teribile Și formează adevăraţi virtuoși în arta
de a jonglă cu inimele femeiești.
„Cultivând deci cu intenţie sau fără intenţie
acest sentiment de apropiere îrățească, încura;.
jaţi încă de naivul soț care crede în puterea

amiciției

ideale,

chiar mai

alegro,. la săgeata

se ajunge încet, încet, alteori
maximă

a. traiecto-,

riei de: dragoste, îrăţească, la săgeata, lui Cur
pidon..sue
„Intervine atunci consiliul de: onoare spre. a
culege roadele.
,
«Mai

atu

întâiu o întâlnire

pe teen, în care amă:

soţ spală în sângele său nevinovat” cinstea

sa, a femeii şi a instituţiunii ce reprezintă.- Apoi

se mută în altă garnizoană ca unul, ce produce,
impresie peinibilă pe teatrul de oper rațiune. Ami:

cul, eternul amic al familiei, este trecut la par-

desi şi baston! și este redat familiei din care
făceă. parte înainte de a intră în marea familie
militară. El este un teribil absolvent al unci
școale care nu. poate aveă nimic comun cu cariera
noastră nobilă şi este mai presuş de toate un

lar femeia domnului ofiţer, care
om. pierdut,
prin binevoitorul şi graţiosul concurs a contribuit la aşă strânse legături," decepţionată, amărită şi dezolată, hulită chiar de camaradele în
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curs” de desvoltare, aptică drumul pribegiei,în
timp" ce... camaraderia se cimentează mereu!
„Dar lu tânăr:.. doamnă” sau 1 domnişoară, faţă
de care natura a fost avară şi care ore întregi
stă nebăgată în seamă şi sufere în tăcere dure-

rile chinuitoare
'ale amorului propriu jignit, ori
la tânărul şi curatul țăran, care s'a devotat ca:
rierei cu alte idealuri şi se vede ridiciulizat
şi
notat. „rustic” pentru

că

nu

știe

să

spună

ca-

lambururi franţuzeşti ori să. joace Cake Valk,
dar la „aceste victime umilite * şi desgustate cine
oare se mai gândește.în atmosferă dulce, .îm-

bătătoare

şi molatecă'a unui Waltzertraum?..

întruniri

poruncite

și este

de mirare

cun

se desfăşură subt cea mai intensivă lumină electrică, rămân încă aşă de invizibile. Ori poate
că

această

atâta

lumină

şampania

orbeşte întru atâta şi întru
adoarme conştiinţele, că fiecare

a 0

toare

toate aceste mizerii, carede cele mai multe ora

DI

tor gest să piară aceste şcoli, pentru ca odată
cu ele să dispară şi candidaţi şi absolvenţi?
„Multe victime vor mai face aceste moraliza-

o

„Să-mai aspirăm la vreo asanare? Se va găsi
oare omul la a] cărui puternic glas şi impună-

m

„Apoi mausul!... combinat cu “atingeri, care
desăvârșesc arta carto-coreografică! Ce izvor bogat de necurățenii şi câte case stricate, câte 'ne'riorociri nu au purces dela acest inocent şi atât
de tolerat sport!
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a)

pleacă | ducând cu sine cele mai frumoase ami
tri, cum! se. scrie prin dări de seamă în gazete,
„Când. cei mari vor. şti să. -Și stăpânească slăBiciunile, “când vom fi. învățat de acasă să “fim
simpli, modeşti, sobri. și sinceri, când. vom fi
învățat să respectăm. fericirea şi nefericirea altuia, atunci” poate, că aceste” „adunări poruncite

să fie. morale.
EI „Până

mumă

E

atunci. socotesc ' că

azi,

cââd

| “fântira

trebue să se ocupe de creșterea crudelor

vlăstare menite să
umple golurile de mâine,
„când ofiţerul are atâtă de făcut încât nici Duminicile nu îi se dă pace, azi când viaţa e aşă
scumpă încât fiecare gologan își are locul lui

fix în bugetul gospodinei,
delungă

face

să

sufle

un

azi când o pace încurent

aşă

de

erotic,

astăzi mai mult ca oricând, socotesc că a su»
nat. ceasul să ne scutim de mizeriile morale şi
cheltuelile foarte simţitoare, ce ocazionează

bedele

vizite,

portunează

care

de cele mai

deopotrivă

şi

pe

multe
cel

ce

sear-

ori imle

face

şi pe cel
ce trebue să le înapoeze, .şi.
mincinoasele petreceri poruncite, la cari cei mici
și săraci sunt supuşi la aceleaşi obligaţiuni materiale ca și cei mari
nește

vrajba

între

şi bogaţişi dela care por-

femei,

vrajba

Este în toate acestea, cevă
desgustă şi demoralizează, şi
la capitolul încercărilor triste
„Să fie lăsat ofiţerul să-și

între

ofiţeri.
bolnăvicios, care
trebue să treacă
și nereuşite.
vadă de datorie şi
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de sărăcie, ori: să fie cnieriiat Jă cerc sau, aiurea
pentru a Micră, iar. soţia lui : să fie lăsată îîn pace
să-și “Vadă de cămin şi. de! puișorii care spre bucuria vrăjmașilor. noștri, se ofilesc sugând. bibe-

Tonul -“şi: cresc în limba şi obiceiurile străine. pe
la” poalele giivernaritelor perverse ŞI 'vițioase. Să
fie lăsată soţia ofițerului să meargă acolo unde-i-l
convine, dacă se cuvine şi unde o cheamă în adevăr datoiia ei de soţie. și mamă. Aşă se vă ci
mizuită odătă camărăderia”.

"GAPORALUL., "MOGA .
Şi FRONTIERA DE. VEST
In ziua de 19; lunie 192i inspectană regimentul 85 Ja sectorul Tașnadului în Selagiu.

„După ce am văzut companiile, la: exerciţii şi
„aplicâţiuni,-în teren, am rugat pe colonel să aleagă. una dir compănii şi să 'facă oamenilor
întrebări din geografia și istoria neamului.
—. Cum te, chiamă ?”,. întrebă colonelul, punând “mâna pe umărul unui caporal.: chipeș dela
aripa dreaptă a companiei.
„— „Să trăiţi, domnule colonel, sunt caporalul Moga din regimentul 85, batalionul l-iu,
compania 3. -a, plutonul Liu. din judeţul Bihor,
comuna..

.

— „Bine,
"mina;

bine,

eu vreau

destul, lasă plotonul

şi co.

să ne spui tu, cari sunt hotarele

României : Mari?”?, îi zise cu blândeţe colonelul.
1—

Da,

să

trăiţi,

ştim...?

şi

Moga

începu:

:,la răsărit”ne învecinăm cu ţara rusului, de care
ne desparte apa Nistrului; la miazăzi :avem de
vecini

pe

sârbi

şi pe

bulgari,

între

noi

curge
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apa cea mare Dunărea și mai este o linie de grăniceri dela Turtucaia la Balcic; la miază-noapte
stă ceslovacul, leahul și rusul peste Tisa, Prut și

Nistru, iar la apus ne învecinăm cu ungurii de.
cari ne desparte o linie coviţională

care pleacă

dela Macău pe Mureș și trece pe la răsărit de.
Batania și prin Curtici...” Aci Moga se poticni,
rămase puţin pe gânduri şi iar începi cu îndrăzneală: „Da, să trăiţi, pe la apus de Curtici...
cu maghiatii..... “de care ne desparte .o -coviţio_nală...

prin

Macău

şi Batania

şi pe la

apus

de

“Curtici... şi mai. merge. . ȘI mai trece mai sus..,
Și iar se 'poticneă și. tot aşă 0. începeă dela cap
şi-o 'țineă între: Macău şi Curtici: şi se frământă
Și-şi răsuceă “gâtul "puternic în guleru-i : jilav,

iar de sub capela păroasă se prelingeau pe obrajii
lui

aprinși

stropi

mari

de.:sudoare.

Degetele:i

“jucau pe cusătura': pantalonilor par'că. gâdelă o
cobză şi: nu-i veneă. ?n minte; -bată-l, nici 'satul
care veneă după Curtici 'și nici celălalt! necum
altele Vreo . treizeci până dincolo de Satu Mare.
-Eră

mânios,

că nu-l ajută aducerea

tot mai îngână: „„Macău...:. Batania..,

: aminte şi

Curtici”,.

dar tot mai încet și mai stins, până când se potoli
"de tot'cu' vorba „şi rămase “țeapăn şi îngândurat.

: Un 'ogaș

stufoase

şi

adânc: se croise
'nflorate

şi 'cu

între: “sprâncenele-i
fruntea

lui. masivă

“de: țăran” dârz şi ambițios, plecată spre pământ,
“păreă un atlet sublim, care 'se pregătește pentru
asaltul final, hotărit să nu cadă. «
aaa
pa
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Nici o şoaptă nu se auzeă, doar un zbârnâil:
de tăun în văzduhul fierbinte și uruitul muzical
al unei căruţe, care se tot apropiă.

Un 'sentiment_greoi
eră cât pe aci să pun

ne stăpâneă
capăt acestor

pe toți şi
clipe

apăsă-

toare, când deodată Moga ridică frunfea și lumi.
nat, ca: un: arhanghel, căutând” cu tărie: şi: încre-:
dințare îîn faţa noastră şi. întinzând stângă către
apus, izbucni triumfător: i Tisa ar fi să fie,.

domnule. generăl!?....
ii=i-;Bravo,i MogabP? izbucnii şi; eu, în adevăr
ușurat și luându-l0de:; nas .păținteşte,;:adăugai:

„Bravo-/Moga!, şi tu ar; fi, să fii sergent,; că. minunat ai; scurtat-o, . bat-o; de covițională?.: 4]
IS Pam; ităcut sergent: și aşă |toț: creşte: Romă:

Huzarul Negru
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„ȘI au intrat trupele. noastre în 'Buda-Pesta
la începutul :lunei -August::1919.
“Palatul. parlamentului maghiar a' fost pus sub.
paza. unui ploton de 'vânători. Şeful :'părzei dela

intrarea -principală, eră sergentul 'Iordan, un “ol

tean dela Craiova, potrivit la stat, negru, :uscat

şi forte vioi.

Deasupra

palatului

fâlă în vânt flamura
—alb.
Faptul acesta nu

nici

nu i-a

a văzut
ungurească
l-a

plăcut...

supărat

Dându-și

Iordan
—

cum

fâl-

roşu—verde

prea

capela

tare,

pe

dar!

ceafă

şi scărpinându-se după ureche şi-a
zis: „Să dau
jos steagul unguresc și să pun
fanionul dela
companie?... asta ar şti și madama
dela popota
domnilor ofiţeri so facă...”

„Dar am să chibzuesc în așă fel ca
să rămână
de pomină și să fie şi talpa
României răzbus
nată...?
,

Zis şi făcut.

d:95
"

Chemând

pe

căprarul' Bivolaru,

Sau

suit

în

norii Buda-Pestei şi au scoborit steagul în:lungul
sforii, drept la jumătatea steajerului și': luând
apoi .opinca .răsuflată a căprarului, :sa urcat ca
un pui de urs și.a pus-o drept căciulă, :în :ca-

pul .steajerului, lăsându-i nojiţele saţârne ?n vânt.
Și aşă a.fâlfâit multă „vreme :în cerul: Buda-

Pestei
deasupra

steagul: maghiar. cu Opinca. românească
lui...

a

„Cine oare.să fi făcut această tragică glumă?
îmi zise tovarășul meu de preumblare, « domnul
Ferency,

un

distins, avocat. pe „care îl. GUNOȘCII-

za

sem în metropola. maghiară;, şi, zicând, | îmi arată
cu mâna, priveliștea, originală, şi neașteptată, care
opreă în drum şi îîntorceă, capetele. şi altor trecători, ca cel. mai caracteristic și ironic simbol al

. îngrozitoarei. realităţi, al. catastrofalei prăbuşiri, a

unui Organism, orgolios şi 'despotic, tocmai sub
călcâiul acelui organism pe care, ținuse genunchiul de fier atât amar de vreme, pe care întote
deauna 'l-a considerat nevrednic de “lumina soarelui și de care! totuşi o viaţă 'ntreagă s a temut. „Cine. oare. să fi dat vântului. şi să fi ilustrat
cu "atăta măestrie şi atât de dureros dezasțrul
iremediabil. al regatului , Sfântului Ştefan?” mai
rosti domnul Fetrency, cu „privirea tristă, pierdută
în: văzduh; întrebând par” că cerul unguresc, dezo-

lant 'de senin în ziua ăceea.

Î...

.

i
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ri Apoi se întoarse cu. privirea. spre mine, şi: deși
huzmâi:! ?ziceăo nimic;
am ş;nbele 2:Că.rar,, TPI. 0

lămutire.

inluisinstz

no'piimai: îsi

tâsib

diva

52 Imileră milă! de:e];- căciieră: un: out:diștinis «la

simţize. ăi: îioko tasib

dr: Mă
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eu

9
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“viu Siiteresă;rdoimnule: doctor”; fii :zisei

cu-:0î nuanţă 'desînduioșare.: șii: apropiindu-mă; de

Santinelă,oîi spusei: să strige. :Pe. seful, „Bărzei, +254]

„Este chiar acolea, domnule maidr”, sîmi 2răsy

punse - vânătorul . mic şi . îndesat, încordându-se
Și: “făcând” cu capul um gestdespre: cheiul Dunărei.
Inn Cui îl “Chicătii ao no Liztnrat sat inut
- Don sergeiit: IGdat.£ Ea
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„Acesta . „este piumetăl,, care. fară o, intenţie
iutăcioasă, „desigur, şi cu, țoată, naivitatea, „unui
posnaş, te- a Făcut, poate să.“suferi.”dă auz
ȘI. domnul Fereney, șscăldândur- -şi „ochii între
adâncă. „melarr:
deiele- i, timede, mi-a replicat cu
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——. mi-a: povestit cirm i-a dat în gând şi cum a
înfăptuit isprava lui. - | E
: L-am. Jăudat şi: mi-am plimbat mâna mult pe

faţa lui siptă!şi radioasăşi i-am dat un, pachet

“de. țigări regale. ;.
.
aa
i
ȘI nu ştiu cum, nam pomenit că iau de nas!
pE- căprarul' Bivolâru, care se tot apropiă
de
rhinie -și pe care, cu cât î] priveam, cu
atât mai

mult puneă stăpânire pe firea mea.
Eră mic de Statură, faţa îi eră smeadă şi
foarte

- Pârlită da soare şi vânt;în fundul
- capului
purtă nişte ochi mici, căprui și scăpără
tori. Aveă

dinți mărunți, albi și frumoşi şi peste
buiza arsă
de frigurile ostehelilor, abiă mijeă
o mustață

roşcovană,

—

un vulpoi de Mehedinţi.-

| Purtă capelă pe sprânceană, iar
în ce privește

îmbrăcămintea,

păreă

înfășurat

cu totul întrun

covor de petece, căruia expresiunea
lui îi dădeă
cevă
natic.

diii. prestanţ
a odăjdii de samiutai fa. unor
-

O crestătuiră adâncă îi stăpâneă
obrazul stâng
şi alta mai lată se răsfăță
pe

gât sub urechea
dreaptă; mai în sus de labă,
pe antebraţul stâng

se zăreă o cicatrice respectabilă...

„L-am întrebat că unde a fost rănit
. Mi-a răscu

puns

inaior”

naivitate şi scurt: „peste tot
domnule

şi

desfăcând

repede

o mole

tieră,. imi-a
arătat p rană de schijă,
abiă vindecată, la pulpa
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dreaptă; apoi, descheind singurul nasture ce mai

aveă la veston, puse degetul pe o dâră de .balo-se
netă în lungul coastelor din dreapta şi. care,

vedeă în întregime printre. cele câtevă şuvițe de

pânză destrămată, ce alcătuiau .cămaşa lui Bivolaru.

Şi eră gata să-mi mai arate, dar l-am înțrerupț:. -

„Bine, bine, zic... văd că eşti crestat ca un Tă=
boj; dar unde ai căpătat rănile? în ce lupte?...”

Şi iarăş cântecul lui: „Peste tot, domnule ma-

jor. In Carpaţi, la Răşinari, la Olt, la Siret, la

Oituz şi chiar pe Tisa în Aprilie, că eu, domnule

maior, am fost poate în patruzeci de atacuri mari

şi în adevăr,
mentului

eu sunt răbojul

nostru...

pe

mine

sunt

isprăvilor

regi-

crestate

toate

dela 1916 încoace... şi nu mă las nici mort.”
— „Ei şi acum îţi pare bine că făcurăm Româ=
nia Mare şi că faci de gardă, tu căpraru Bivolaru
dela Mehedinţi, tocmai aci la Buda-Pesta?” Și
el, încordându-se şi privindu-mă soldăţeste drept
în lumina ochilor, îmi răspunse sfătos şi cu
mândrie:
„E lucru mare, domnule maior... dar... am au-

zitără că mai e și o Wienă!..”
Acestui nebun în toate minţile, acestui prototip al zdrenţelor noastre glorioase dela 1917,
care își da seama perfect până unde se poate întinde fiziceşte: România Mare, nu-i intră totuși

Di
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Dir

în. „Cap, că. “niimaj 'penttu ce” vedea sa!
ostenit e)

şi atâţia au “albit” neleaguur rile cu oăsele
lor: ăla
EL “Bivolari” 'sinteza' neamului” său,
Elegant

lă „simţire': Şi “la” gândire, fără” să
poată exprimă,
înţelegea: “totuşi |numai “una” „fai
ma“ și“ duhul!” ro“mânese cât mai departe şi peste
România! Mare,
România! “spirituală, România fără:
hotare”:
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După* o-lungă ::şi.. grea agonie; a :încetat!:în
fine. din viaţă: vechiul :reglement; al -Infauteriei,
tu: frumoasele: lui figuri :.dei cotillion.: şi i:cu.; sa:
vantele şi: sforăitoarele.-comenzi, care-au înşelat
atâta» vreme; opinia publică, mânând, pe:: drumul

prosperității oameni incapabili dea gândi şi-a
face ialtcevă » maiibun,; şii alcătuind : astfel 2cel
mai: sigur,:mijloc
de a-şi fură: singuri i căciula...
a: Sa::stâns :ruginitul: bătrân, care; în ciuda ni:
litarilor progresiști. și prevăzători,:a întârziat: prez
mult în. vieaţă,
s'a |stânsa:cșii cui! săi

pară rău

de;'moșneagul- căzut -în copilăiie! și neputinţă!
care, mai;.necăjeşte ; lumea : cu: pretenţiunile ; lui
de :a porunci25|

ui

o)

e

to

dă

te

Du

i2 Să: doarmă totuşi -îni pace;! şii:spre.binele „ob:
Surdu sl
ştesc să trăiască noul născut!
i; Venirea “lui: erăîn: adevăr atâtide mult așteptată; că-mai toate: corpurile, :înăinte;: chiar de
aoseivi la' lumina soarelui, au pus îiv aplicaracea
pozat
1) Cu

Pi

prilejul

pa

Bo

ue

noului reglement

de unii ofițeri cu neiacrecere,

DDD

di

ui

al intanterjel, primit

la anul

1910.
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mai mare parte din principiile ce conţine, principii sancţionate de ultimele războaie și adoptate de toate armatele. moderne.
Ca orice ideie nouă însă, acest” regulament

întâmpină
simte

oarecare

şi se vede,

opoziţie,
tot se mai

căci, după
găsesc

câţivă slujitori fanatici ai vechiului

cum

se

pe planetă

coran.

Să fie aceasta puterea rutinei și neputința ce au unii oameni de a primi şi mai ales de a

aplică:idei noui, sau pur sentimentalism ?.
„Nici

una nici: alta

nu

au nimic

de-aface cu

răsboiul modern și: cum : chiar: în legile . firei
există. veșnica transformare, să lăsăm tradiţia
și. rutina. celor ce voiesca se 'sinucide
conformăm timpului în care trăim.
-

și să ne:

Şi ce ar--fi, dacă în veleatul acesta, noi -Roa
mânii, am. mai 'merge la răsboiui;: îmbrăcați în
zale şi armaţicu topoare și arcuri sau iatagâne,
pentrucă. așă vrea tradiţia neamului: lui Mihai

Viteazul şi

al

lui. Ștefan,

pentrucă

așăa

fost

Ja Baia şi la Râhova, la Călugăreni şi la Şelim-

berg? Și ca să nu mergem 'aşă departe,
ce ar
„îi dacă am ţine cu dinţii de arma Krinka sau
Martini, pentrucă cu.ele am fost la Dealul Spirei şi
la Plevna?
|
|
Am fi cel” puţin -ridicoli, sau ne-am pregăti

să părăsim viaţa, -căci numai cel ce ştie să-şi
|
aleagă armele şi să lupte potrivit -cu
vremea
în care trăiește, numai acela va învinge
şi va,
prosperă.

n

E

20
lar

cei puțini

sau

mulți al

căror

crez

mai

este: „aşă am apucat, aşă e bine...” aceia să
mai citească odată pe Don Quichotte şi se vor
încredinţă poate că autorul, Cervantes, către sfârşitul unei vieţi. searbede, ridicule şi inutile, Și-a
scris povestea plângând, iar nu râzând. '
Şi cetitorul profund va plânge, căci în. ade.
văr, tristul erou al acestei drame, care se încăpăţânează . “până dincolo - de complecta identificare, până. la ridicol, a trăi întro lume care
nu mai este, chinuit de prejudecățile trezvitului
cavaleriști, inspiră cea mai grozavă milă... . -!
lar dacă ei tot vor ocoli rostul acestei scrieri
celebre, să-i lăsăm în . credinţele lor şi noi să
rupem definitiv cu vechiul reglement, care nu

numai

că: nu corespunde

nevoilor

tactice

mo-

derne, dar ca să nu. trecem. cu nepăsare peste
unul -din punctele de vedere ale reacţionarilor,
chiar disciplina întemeiată pe reglementarea „ă
outrance” şi pe ordinea strânsă, chiar această
tristă disciplină. pe racla şi țărâna căreia se
bocesc. fanaticii, a dat faliment încă de la 1806;
și noi. nu

putein

crede

că

disciptinând

gestul,

vom disciplină şi spiritul (mulţi fac semnul

cru-

Ci

căci

şi

gestul
Im

puţini

cred),

este sclavul
adevăr,

instruită

la

ci

tocmai

dimpotrivă,

spiritului,
Jena,

armata

în rânduri strânse,

cea

armata,

mai

care

perfect

de

la

un cap al ţării la celălalt, gesticulă la fel și luă

e îmtda a
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* pit dot îîn” faţa !nor! fiheri imberbi, care: vehiai
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i “Şi: e'atâta -sens-moral în- prescripţiunile. acestui
regulament, că din chiar filele lui se deslușește

cea : mai „ide
. disciplin
ală ă

-și anume: „disciplina

vroită . şi inteligentă, .întemeiată pe conştiinţa
fiecărui. individ de rolul său în. colectivitate, .pe

pilda șefilor și : încrederea. celor .inici; disciplina

sufletului, nu :a „gestului,în :fine disciplina tim:
pului, iatât :de necesară în toate. ramurile acti:
vității sociale, dar:.rnai vârtosîn armată, care
trebue să rămână imaginea înfrumusețată a societăţii din care se.:recrutează,
-:
„. Ar îi foarte trist dacă adevărata disciplină
S'ar .rezimă, cum zic reacţionarii,; numai pe sim-

țul .cotului cu „toate bătăturile lui, pe aducerea
piciorului la înălțimea nasului, „pe mânuirea -armelor în cadență -şi. pe .multe:şi multe năzbâtii
şi acrobaţii..
.
|
.

“Credința aceasta a fost ,bună poate pentru
armatele de: mercenari, dar pentru armatel
e na- *
ționale, al căror suflel e cu totul allul
şi, în care

intră "10—15

contingente, dintre care „cea
mai
mare parnici
te,
nu-și mai aduc aminte de: mâniire şi focuri cadenţate, ori. își
amintesc „cu
durere

torturile ce :au îndurat zadarnic
„Și -fără
nici un. folos practic la ordinea
strânsă.
|

Şi oare. Burii, Englezii, Turcii, Kabilii, Zuavii,

Japonezii

mai

ales, și Abisinii

chiar,

nu me .ă-

maresc, perfect. că, disciplina Ia, aumatele. moderne
își trage „Puterea...
decât

ruginitu!

dintrun „crez..cu stoțul altul.
crez: în jocuri de marionete?
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Să nu ne lăsăm dar a fi fermecaţi de adoratorii bătrânului şi asupriiorului: reglement, care,
pentru a nu-şi pune creerul la contribuție şi a
evită răspunderea, cer reglementarea tuturor gesturilor, ci să-i lăsăm să se istovească luptând
cu prejudecățile,
căci .acţiune: fără reacțiune nu

se poate nicăiri în univers. .Şi noi să ne ţinem
necontenit alături cu progresul. Să prindem _totdeauna nota justă a ' timpului, ȘI încrezători: în
principiile

moderne, pentru

fericirea

neamului

nostru să deprindem 'pe 'oameni, prin: chiar” practica Plucrului, +a
în -“libeitate. - sau

“ascultă şi ilucră “cu- destoinicie
'ă 'ne vurniă “orbeşte : pân

la

moarte: la un singur senin ori: “la 'bărbătescul, vră:
jitul şi. în. adevăr traăiționălul: „După mine,

VOS
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LEUL! SI “TIGRUL” vobler

mo

toti

ve

ÎL, Patra

ut

Tale ut

sro

sta! mabratacy Perego, to Deir denari
“ni «4. Zice, cânepa 1a,. Arad, lan bâlciu,..0 CO
medie,m
un-iel, de cires, sutana
sv! iai sq
„zu AVEă. între: alte, minunăţiier un, eu. şi un tigru,
pe.care, directorul. ivpuneăvfaţă, Îîn aţă, în „aceiaşi;

colivie,și îi, stăpâneă
cu „puterea, spiritului vomes
mese de, nu; se, încăerau-, as: anii vu ul Neva
| „Dar: întâmplarea nau tăcut că leul asmurita Vii
Ce sa gândit domnul director?

Să bage
Dar

pe

un
unde

om
să

în pielea leului.
găsească

omul,

care

să în-

drăznească să intre la tigru în pielea leului?
Nu departe de Arad este un sat mare şi fru-

mos de-i zice Pecica şi este renumit prin frumusețea, puterea şi îndrăsneala feciorilor.
sut

De acolo a adus neamţul pe unul Ion; Pa cu-

în pielea leului și a intrat cu e] la tigru.
Circul eră plin de lume.
Se învârteă leul pe lângă tigru şi tigrul pe

lângă leu; se măsurau, se mârâiau, își plimbau
cozile cu eleganță și bărbăţie, dar nu se repezeau,
căci eră neamțul între ei. î-:
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"Numai dela o vreme, directorul s'a tras binişor către portiţa colivici, a deschis-o 'cu băgare
de

seamă

și fixând

cu ochii

pe tigru, a eşit şi

a pus zăvorul.
Acum tigrul s'a pornit tot mai îndrăzneţ spre
leu, iar bietul leu dă înapoi, “până ce sa făcut
ghem între două gratii.
Nici din coadă nu. mai da şi nici numai. mâ::
râiă; doar. cu labele -dinainte parcă -cereă - ertare
Și: mereu se uită spre ușa coliviei, cu! ochii după
diregtor..
d

-Şi iată că tigrul
Aba

lui . îngrozitoare

ajunge la un
se întinde

lat de mână:

către -coama leu

lui și suflarea lui caldă îi: dogoreşte” obrazul.
- “Toată lumea 'sta' cu inima puică Și “când liniş"tea eră desăvârşită, când fiecare şi mai ales leul:
eră cuprins de fiorii. sfâşierii inevitabilă şi ime::
diată, numai ce sauzi pe tigru «cu „mustața- pe
urechea leului:
d
„Nu pi teme Ioane, că şi eu “mi- s tot di Pe:
cica. sase

Oare îmbrăcându- ne nuiiai în pielea Teului
vom

>.

aveă şi noi norocul lui, 1on? n
"
.
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