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Troiţă în cinstea eroilor căzuţi în Primul
sat I comuna BALOTEŞTI

Război

Mondial

Troiţă

în cinstea eroilor

căzuţi

în Primul Război Mondial
sat I comuna CERNICA

Monumentul Eroilor căzuţi în cele
sat I comuna BRĂNEŞTI
Propunere de clasare

două Războaie

Mondiale

Crucea comemorativă a Eroilor
BUFTEA
cod LMI 2015 IF-111-m-B-15321
ora~

căzuţi

în Primul

Război

Mondial

I~~~~~~~~~

Monumentul Eroilor căzuţi în cele
sat I comuna 1 DECEMBRIE

două Războaie

Mondiale

Monumentul Eroilor

căzuţi

în cele două Războaie Mondiale
sat CĂŢELU I comuna GLINA

Monumentul Eroilor căzuţi în cele
sat I comuna CHIAJNA

două Războaie

Mondiale

Monumentul Eroilor

căzuţi

în cele două Războaie Mondiale
sat I comuna PANTELIMON

Monumentul Eroilor căzuţi în Primul
CHITILA
cod LMI 2015 lf·lll·m-B-15325
oraş

Război

Mondial

'

~. .

~·

.

Monumentul Eroilor căzuţi în Primul Război Mondial
sat I comună CORNETU
Propunere de clasare
Crucea Eroilor căzuţi în Primul
sat I comună CORNETU

Război

Mondial
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Cruce comemorativă a Eroilor căzuţi în
Primul Război Mondial
sat DÂRVARI/ comuna CIOROGÂRLA
cod LMI 2015 IF·lll·m-B-15328

Placă comemorativă

în cinstea eroilor
în Primul Război Mondial
sat MOARA MICŞUNEŞTI I comuna NUCI
căzuţi

Monumentul Eroilor căzuţi în
Primul Război Mondial
sat I comuna GRĂDIŞTEA
Propunere de clasare

Monumentul Eroilor căzuţi în
Primul Război Mondial
sat I comuna TUNARI
cod LMI 2015 IF·lll·m·B-15327

f:FFi t ,. ',A;, " ~,
Monumentul Eroilor căzuţi în Primul Război Mondial
sat TÂNGANU I comuna CERNICA
Propunere de clasare

Monumentul Eroilor căzuţi în Primul
sat LIPIA I comuna GRUIU
Propunere de clasare

Război

Mondial

Monumentul Eroilor căzuţi în Primul
sat I comuna MOARA VLĂSIEI
cod LMI 2015 IF-111-m-B-15332

Război

Mondial

Cavoul familiei Principelui
Nicolae Bibescu
Parcul Palatului Mogosoaia
sat I comuna MOGOŞOAIA

şi

Proiectul cultural "Monumente

Proiectul a avut ca

Eroi · Memoria

Marelui Război. Proiect Pilot ijud. Ilfov)", finanţat de

exhaustivă

Ad mi n istraţia

Război

să

onoreze

Fondului Cultural
şi să

Naţion a l , îşi

comemoreze 100 de ani de la

intrarea României (1916) în Primul
(1914-1918), în urma
major,

făurirea

căruia

Război

Mondial

Naţional
şi

curente,

să

încearcă să pună

al Patrimoniului
readucă

memorială,

prin

expoziţia

prezentare a obiectivelor inventariate

dosare de clasare de către

şi

promovare a patrimoniului memorial

cu ltură

comemorativ, care poate fi realizat prin intermediul a

- Continuarea eforturilor conjugate
autorităţilor

comunităţilor

locale, centrale,

specialiştilor şi

intangibilă

ale

locale,

să

practice care

afectivă

tradiţiei

prezervarea şi revitalizarea patrimoniului memorial
generaţii

- Sensibilizarea tinerei
simbolisticii

şi

patrimoniu, prin

în

cunoaşterea

unor

poveşti

impresionante, care au condus la jertfa

de

„Societăţii

viaţă

prin readucerea în prim plan a poveştilor de

viaţă

şi

egală

preţuirea

unor

în

neimplicare a

finanţare,

autorităţilor

adeseori ajunge în stare

importantă

iniţ iativa înfiinţării

Căzuţi

Mormintelor Eroilor

statală şi naţională

în

Războiul

de

1916-1919" (1919) sub

în 1940 (la doi ani

după

schimbat denumirea în

Aşezământu l Naţional

Primul

decesul Reginei)

locale, a

comunităţilor,

de degradare, cu

desfiinţat

şi-a

"Regina

în 1948).

Război

căzuţi

la datorie în

Mondial, Crucea de pe Caraiman,

Crucea din interiorul bisericii "Sf. Varvara" din

a

de promovare, de

avansată

posibile efecte ireversibile.

prin respectarea

La cererea Reginei Maria, au fost ridicate cruci

al Patrimoniului îl trage

de a pierde o parte

de

locale, a familiei regale, a

impresionantă

comemorative dedicate eroilor

Buftea, Crucea din centrul

•

acestui segment al patrimoniului imobil din România,
lipsă

comunităţilor

financiară şi

Eroilor".

În acelaşi timp se doreşte a fi un semnal de alarmă

care, din

prin implicarea

În 2004 s-a înfiinţat "Oficiul Naţional pentru Cultul

valori fundamentale.

posibilităţii

interbelică ,

Maria" pentru Cultul Eroilor (a fost

ale

încercând în

comunităţilor

Naţional

memoria

Miron Cristea, care a devenit "Cultul Eroilor" în 1927,

inventarierea monumentelor memorial-funerare, dar

pe care Institutul

şi

înalta ocrotire a Reginei Maria, prezidată de Patriarhul

supremă

Acest proiect este un instrument de lucru, prin

război ,

valorizeze

cinstirii ş i comemorării eroilor.

întregire

pentru reîntregirea României.

unora dintre eroii primului

a

să

Astfel statul român , a luat

preţuirea

valorii fundamentale a acestui

implicarea

doreşte

statului român,

asigure

pentru

a cultului eroilor, care s-a manifestat plenar

în perioada

ale Ministerului Culturii în ,

soluţii

aplicarea de

şi susţinute

Direcţia judeţeană

Ilfov.

Proiectul

obiective esenţiale:

asupra

fotografii,
Mondial.

pentru 6 obiective urmează să se întocmească

Scopul proiectului cultural este de inventariere,

măsură

şi

Război

care 9 sunt monumente istorice de for public, iar

Mogoşoaia.

ale

şi

Sunt prezentate 26 de obiective comemorative, din

Brâncoveneşti

două

aceste

materială

care cuprinde 18 panouri de

scrisori, rel atări ale eroilor din Primul

protecţie ,

în valoare

comunităţilor

în memoria

obiective comemorative cu valoare

J

'

pe Lista Monumentelor Istorice, iar pentru 6

obiective se vor întocmi dosare de clasare. Institutul

s-a realizat dezideratul

întreţinerii

a monumentelor dedicate eroilor din Primul

Mondial, 76 obiective comemorative, din care

află

15 se

J

României Mari. Fiind un proiect

protejării ,

destinat

propune

rezultat inventarierea

si T I\ RA
l1ECU 1'\05rA~O HC..

celor

POPO RU"L

căzuţi vitejeşte

în

oraşului

război

cruci. Pe crucea din centrul

inscripţionate

fiind

oraşu lu i

oraşu l

Buftea, numele
pe

Buftea sunt scrise

cuvintele Reginei Maria: „Nu vărsa(i lacrimi, ci mai bine

,

slăviji

pe eroii

neştirbită

voştri

pentru ca faima lor

din genera(ie in genera(ie".

să treacă

că

Mi-aduc aminte

ATACUL

am primit

două

neobişnuite.

lovituri

Căpitan

Domnul

Visarion, a vru t

să-şi

Ştiu

găseam

însa cil ne

cu regimentul în

Mez6tUr,veniţide2-3zilecuunscoppecarenu-lcunoşteam.

Îmiaducperfectdebineamintecăînsearaaceleizile,campelaorelelOşiceva,stăteamdevorbăcu
fostul meu bun prieten Niţă Tudoran, în grădi na casei, unde eram cartiruiţi. Şi cum stăteam noi aşa de vorbă,
spunându-nedealenoastrefleacuri,aurăsunatdeodatădetunăturiuşoare,probabilderevolverşidouă

intrăm

casă,

în

iar eu am acceptat,

aşa

Duminică.

A doua zi, mi-aduc aminte, era

Pe când noi ne ocupam cu nimicuri de

să-l su făr niciodată.

fie zis, acest imediat nu am putu t

dimineaţă,

agentul

Totdeauna imedia t ul acesta produce

că

încât am avut impresia,

voi fi evacuat cu primul tren.

micuţ după

Niţă,

după

vom ataca. (Eram ferici! dl executarea pedepsei primite se amâna în mod implicit,
să

vorb im

soldaţilor

despre eveniment

şi

ridicăm

sâ le

iar eu opt imist ca întotdeauna, vedeam începutul

"Mi-ssantîne!ă."

"Ce santinelă?"

aveţi

scălda

mai scump, cil ne vom

în

ştrandul

de la Buda-Pesta. Ce zici Nicoara?"

"Dar unde-i Comandantul D-tale de ploton?" îl înt rebă Dl. Maior.

şi

a râs

el, dar a doua zi,

sărmanul

să

Dl. Maior îngrijat de

mă înşel

îmbucase chiar în momentul

din Regt. 91 lnf. ardelenesc) comandat de Ol. Maior Proser.

aceastăcauză,ţipe1e,repe2eli,răspunsuriobrasnice,însfârşit,untabloudeproastă impresie.Înîmprejurliride

Nupotsăuitoscenăcaremi-aadusamintedeopovestespusădemama.

astea,daclitoatlllumeaarştidespreceestevorba,spectacolularaveaunaspectmultmaidomol.

Era aproape întuneric.

Oriatunci,aveamimp resiaclinimeninuştiadespreceestevorba,deditColonelul,saupoatenicienu

şoaptă.

Se

trimiseseră

schimbebatalionulardelean,cănddeodatădinspreinamic,aapărutîngoanamareun

O

Eu,cadeobiceiu,amfostînslircinatcuîmbarcarea.Cutoatecădevenisemspecialistulregimentuluiîn

prost. Am fost pedepsit de comandantul batalionului,

clipă

văzut iarâşi

m'am

copil. Ui tasem de

răsboiu.

să

ca re urmau

rezervă,

ţinea

gura în

şanţulu ndeaşteptacuplutonuîrândulluilaîmbarcare:"Adivărull~~-arestareasubfocotenentuîui

Trofin"; în timp ce Domnul Ciipi tan Visarion era neciijit de moarte,

să

Am uitat

iar de meserie artist, striga cât îf
că scăpase,

ca prin minune, un

purceluş

a dat prilejul de a

ţineam

rlimăne

că

prin faptul
locul

pe

şi

ştiu

Eu fiind mai

lângă

comandantul batalionului,

adică

pe

lângă

mi-

sărac

în

îmbrăcăminte,

era

căsnindu-se să înghită

acum, atunci nu am

răscopt,

ştiut

pe care-l

găsea

să-l

aşa că

eu

pun in prima linie.

la stânga dispozitivului general al Diviziei O-lui General Popa

nimic pentru

că

nu ni s'a spus nimic). Batalionul nostru se

găsea

în linia

secţia

li-a,

adică

în sectorul companiei
PusztaTanya -

comandă

DL Maior a consimţit

o

şi

pomenesc cu bietul

mea, când

mă

nici

hărţi

încă

nimic despre inamic
secţia

dată,

nu ne-a spus nimeni nimic, nu ne-a

nu aveam.
Mitică

Radoslav {Dumnezeu

să-l

ierte).

"Ce-icutine,măMiticăr

să

"Uite mă bă i atule! Niţă altău, fi-ţi-arNiţăal dracului, a crezut că fără mine nu se poate ocupa Buda-

petrec prima noapte de arest sub pelerina

Pestaşi m 'achematiarladitlinie.#
BietulMiticăeraSublocotenentderezervă.Fusesedemobilizatîn1918,iaracum,NiţăTudorancare
eraadjutantulregimentuluil-achematsubarme,peelşipetoţibăieţiicarene-aufostsimpatici.
Mitică!

"Nu-i nimic

eşti dacă

Al nostru

nu cumva vei fi destinat pentru împărăţia cerurilor''.

"Tacidracu luişimuşc.'l-ţilimba.Ţiepoatesă-ţicreascăp.'ltrunjelîncolţulgurii,căeştiteleleu,dareu
ammuiereşicopii." -

Zeflemisind, l-am condus pe

Eumlirturisescsincernu-mierafrigdeloc.

se

ştiam

Abea am ajuns la

al

"Deştiueu?Poatefrigul."

Mitică

adică

la plotonul lui,

în Compania a III-a

şi

dupii ce l-am rugat încă o

datăsă-milasetestamentul,ne-amdesplirţit(deundesâştiueu,căvorbeamînceasulrliu).

"Haimă,scoallişisămergem îninspeqiepeliniaavanposturilor."

antrenautoţilaboxpeburtamea.

aceasta am vlizut'o noi a doua zi. repet

orientat nimeni, nu
la postul de

"Care-icauza,OleMaior,detotvăplimbaţiatăta?"

DomnulLocotenentOarzăcarevedeatotdeaunalucrurileînnegrusegândeacugroazlilaoeventuală
pan i că.

şi şoseaua.

Sit uaţia

ieşirileO-sale,îninterespersonal.

Deocamdată,

un ou

prezentam O-sale.

lnamiculocupasălaşurilepusteişieracamlavre'o600sau800metride!iniasantinelelorîndoite.

Ol. Maior loanovici, care îmi

împreună

M'aşifisimţitfoartebineînculcuşulnostruhaiducesc,dacănuma'rfideranjatpreadesDl.Maiorcu

nici panici nu întrevedeam.

călare mă

eu

de tot, mult simpaticul meu Comandant de Companie s'a prezenta!,

Batalionulnostruocupaunsectordecirca800metri.

obligat,larândulmeu,slioferdouăpăturidesamar,carene-auservitdreptaşternut

„Ces'arfaceele,maiTrofinică,dacăofislimor?".
„SevormăritaDomnuleClipitanşiliţîsigurcăosăvăfacăparastaselecuvenite".

pe Dl. Maior Proser, pe

Dl.CăpitanTraianl.îşi instalasepostuldecomandăchi arîncanton. Paralelşifoarteaproapedecalea

Ghiţă

Această situaţie,

sa;opeterinălargăşiprimitoaredepostavdeBuhuşi,păroasâşideculoarealbicioasli.Bineînţeles,m'amsimţit

DomnulCăpitanTraianl.,depildă,nuseputeaconsoladegrijafetiJelorsate,SandaşiMariuca

pământul .

Secţia meademitraliere,erainstalatăînapropiereaunu i cantondepecaleaferată

batalionului, instalatlarădăcinaunuipomîntr'orâscrucededrum .

şidingurăîngură,camaraziiîşischimbaupăreri le

şi

cănd

dimi neaJă

A doua zi când am trecu t la comanda plotonului meu instalat la

triiiam

mult iubitul meu Comandant de Companie, tocotenetul

jucam rolul comandantului companiei l-a mitraliere.

Volens, nolens, noaptea de 20 Iulie 1919 trebuia s'o petrecem

nici copii nu aveam

caut peste tot

al!l-apecareocomandaDl . Căp itanTraianl .

şi

dăruisecelepatruz il edearest,cuocaziaîmbarclirii.

Învagonulnostru,pecândosticliicompletstriiinlideeveniment,treceaindi ferentădinmâniiînmânli

gălăgioşilor,

să

m'a trimis

plotonulmeulaCOmpanial·aşialtăsecţielaCompani alll-a.

ferată

că,

spun

Teodorescu lipsea, eu

răpănos,careserătliciseprintreoameniisăi.

Cuscandal ,curepezeliregretabileşifărlirost,înmaipuţindeoorăprimul trenafostgata

e

căwt

am

povesteaspusădemama,cucalulnegruînar ipat.Povesteasecontopisecurealitatea.Distanţaîntreunaşialt a

„AuziDomnule ! -spuneauponţii-specialistulnostrusăfieînchis!" .

a

(Asta o

cal negru nechezând.

uitasem de companie, uitasem totu l

peeroiipoveşti lordemâine

Vesteas'arăspânditcafulgerulperampă.

Gaşca noastră,

A doua zi de

nueradecâtvaloareapecarevremsăoacordăm . Poveştiles'aubroda t înjuruleroilor,iarnoilăceamatunci,

pentrurăspunsobraznic,cupa truzilearest.

şi

întâia,avândînlinial-adouăcompanii(ldreaptalllstânga),iarcompaniall-aînrezervli.Euamdatosecţiedin
unităţile

deja

Ne-amuitatunullaaltulşicalulatrecutprintrenoicaonălucă.

precis.

Nichita, Sublocotenent de

această situaţie.

"Domnule Maior, am onoarea a mă prezenta etc.#
ffOI Am şi ui tat de voi", mi-a spus Ol. Maior Proser

Regimentul nostru{6Vânâtori) se
nu

sli

tinereţe,

carenu!-amgăsitdecâtabeadespreziuă,latriisuradepopotiiabataHonuluisău.

am trecut la comanda plotonului li mitraliere, pe care avusesem grija

lumea vorbea în

de

Faptulacestam'aflicutslinudormtoatănoaptea .

facem

Seara,eramdejapepoziţie.
(dacă

înainte, iar

faţă şi totuşi

nopţi

Nenorocitulşitoţinenorociţiiluicamarazi,nuştiauciidemultainoştritrecuseînaintealor .

nu am ajuns

DoamnelCeclipefrumoase,ceclipeplinedemisticelan,pecarepâcatcănulepoatetrăioricine.

Toată

păşea

moartea în
tulburat

"Aci pe undeva."
şi alţii

Nicoarli a murit, iar eu

Amrâscutoţii,soldaţişiofiţeri,contestându -necurajul,aşacumşi-lcontestăvâniitorii,laovânătoare

Schimbasem un batalion

ţi-a

băiatule?"

" DinbatalionulDl uiMaiorProser."

toţi,

adică

care-mi încânta sufletul, m'am împiedica t

N'osăuitcâtvoitrliiaceastălntrebarefatală

#Totulinregulă.DleCăpitan,numalnuştiucesăfacemcucismeleluiNicoară.ff

răicusoldaţii.Bieţiisoldaţialergaudecolo,colocabezmetîcii.Ceicusângerece, păreaupreaindeferenJi.Din

Mişu

nopţi

fura t de vraja acelei

Soldaţiinoştri,erauatunciechipaţicuhaineenglezeştinoinouţe

lnsă,planândasupranoastrănecunoscutulşigrabanejustificată,spiriti leeraufoarteagitate.

Camaradu l

aceea, niciunul numis'apărut mai frumos. Era o

umbre pline de mister. Dl. Maior, înalt,

"Ce-icu tine mii?"

prieten,Dl . CiipitanNicuVlădescuşirâzândm'aîntrebatdacămi -amas i guratcopiii .

Ceimarie rauarţăgoşi.Selegaudenimicurişiţipaupentrufleacuri.Ceimicierauaspricusubalterni i şi

isprăvit'o

aruncă

cum mergi pe o alee în întâmpinarea unei femei ce

aşa

"Stiţicăînordinullaraportdeieri,eraprevliwtcaastăzislifaceţibaielaştranduldinMez6tUr.Ei,

baielaBuda-Pestaaşacumnepropusesem.

Chestiuneaadunăriişiîmbarcării,nuconta.Eramaşadeobişnuiţiculucrulacesta,încâ t pentrunoişi

în ziua aceea am

care

pesteunsoldatcaredormeaunacupământul

moralul

"Dar cismul i ţele astea cui să le las, Domnule Sublocotenent?"

pentrusoldaţievenimentulerafoarte,foartenormal.

totuşi

plină,

cine era mai mare ca mine? Sli ai inamicul,

"Care Companie

odatăhaosuldincreierulcelormici,atuncicândprimescunordinalarmateişinuştiudespreceestevorba.

materie,

aşa

Cum mergeam

atac). Ne-a

În momentul când râdeam de Nicoară a venit la noi Dl. Căpitan Visarion însoţit de nedespărţitul lui
Ceaurmat,dupăceamajunslaunităţi,nuinteresează.Ţinînsă,caşicuaceastăocaziesăremarcîncă

înainte,

Mi·amadunatsoldaţiişi le ·amspus·

Am râs cu
sfârşitul pământului,

şi totuşi

cevacumnusepoatemaisublim .

cu mine, pe ce

nune-aimpreslonatdeloc.Amdatdispoziţ iunilederlgoareordonanţelorşine-am

cum era el pesimist, vedea

el

Comandantuldebatalion,ne-aadunatşine-aspuscăvomintraimediatînpoziţieşidiprobabilmâîne

liniştit

CaporalulNicoarli,s'auitatlungînochiimeişimi-aspus:

Pe noi însa vestea

de Iulie cu luna

Juraţi

febră

morală.

această

frumoasă

eu mai

"Mi-ssantinelaplutonuluildinComp.1-a"

împărtăşit părerile.

ştia

noapte

binelUnguriivorsăfaceţibaialaBuda-Pesta . Noiamfostîn totdeaunapoliticoşicueişinuvremsiHrefuzăm .

meu de legătură, dând vădite semne de enervare, ne-a anunţat că eordin săfim~atade îmbarcare. În
treacăt

rău,

Despresituaţiegeneralâ,s ituaţiespecială,inamic,misiuneetc.nicivorbâ

cum acceptam, de

ob iceiu , propunerileluibune.ceafost,niciacumnuştiuşiniciNiţănuştie. -

de

mergi

mai spus Domnul Maior,

la altul.
cum era el prudent din fire, a propus să

aşa

mai jos de buric

Încâmpdeschis,înapropieredeHaltaPusztaTanyatrenuls'aopritşiamprimitordi nsiidebarciim
dimineaţă

gloanţeaufluiera t grâbitepelângănoi.Faptulnune-aimpresionat.Ştiucăne-amuitatfoartelntrebătoriunul

Niţă,

palmă

m'a izbit cu o

Câteexerciţiidenoapteamfăcutînainteşidupă

arate

putereaşim'alovi t cumânerulbaioneteiaşadeputerniccămi-aluatrăsuflarea,iarimediatdupăasta,tupan

Nu-mi amintesc bine, cum am petrecut ziua de 19 Iulie 1919.
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Căpitan Ioan Trofin ,_;1 ' ',
Abea ne-am

despărţit şi

în sectorul lui a început un foc viu de

puşcă şi

arme automate.

Gloanţe rătăcite

treceaumieuândpedeasupranoastră,iaraltelezbârnâindseînfigeau fu rioasepeşoseaşicaleaferată
Artilerianoastrliîncepuseregulareatrageriicaremergeafoartegreu.Câtevaproiectileaucâzutaşade

aproapedenoi,încâtamfostnevoitsăimprovizezdinprosoapedouăfanioanealbeşideperampacliiiferate
să

trimis
paşi

să v~d

Mitică.

Şiinimosultrăgătorsescula ...

Venea la mine

să mă

că

roage

mai mult t rag ai

să

noştri

decât ungurii.

vin acolo cu mitralierele,

căci

e atacat cu

foţe

superioareşinumaipoaterezista.

după

care numai

plotonul?CeD-zeute-aisperiatde2-3focuri?Eunupotmerge

sublocotenent
a consimţit

conving pe Dl.

prin focuri de flanc compania I - a

şi

Căpitan

Traian I. Acolo unde

puteam flanca tot în astfel de

mă găseam

condiţiuni şi

puteam

suţine

atacul inamic,

admirabil
dacă

ar fi

încercatsiineîntoarcăstânga.

să

rară cumsecădenie, însă

în

împrejurări

grele, fac impresia

Căp itan

Tigoianu

"Ceziciîomasemaiscoală?"

rezervă

„Nusemaiscoală,DomnuleSublocotenent."
„Euzic,căsescoală" ....

sergenţi şi

Morariu, care nu avea la plutoane decât

O-sa dispune de trei

şi

numai

după

ofiţeri,

încadrată
a tacă,

pe când la Compania l-a, care

ce i-am pus problema: - . ce se

întâmplă

cu un

Şi

doi

moare Morariu" -

oprire.

ln stânga Plotonului Radoslav era o

dâlmă neocupată

de ai

noştri.

L-am consiliat pe Dl.

Căpitan să

văzut

o

lopată

Unemann, pe ca re am
mi-a fost

fatală.

găsit-o

pe câmp

Dar ce puteam face noi

şlam

plecat: am plecat pe

ceştea

din lumea celor

fără

înfaţaplotonululRadoslav.

comunicat'o

bombănind. Sărmanul! Parcă-l văd şi

acum, cu veston de

văzut .

trupă

ajustat, cu molitiere

a

răsuflat uşurat.

lnainte

spărgeau

înapoia

obuzele se

cu grebla prin iarba.1nsliniciun

însă

noi tot prin salturi. Artileria

noastră.

inamică

Infanteria

nu repezi. Când sergentul

inamică

şi

a deschis trageri de
impresia

sergentului Toma, îndlrclitoru1 2 de la piesa I, un soldat foarte inimos

şi

al

cărei

că

cineva

Fusese lovit drept între sprâncene. Când m'am apropiat de el
rănit,

încă

clipea . Nu

Ajutat de Voicu, m'am ridicat în
însă

imposibil. Femurul era fracturat.

scapă ,

uitasem. Oe altfel

Pe dind

mă

puneţi

iar când i-am spus că -i mort a dispus prompt înlocuirea

Căp itan Trăian

unul comandat de sublocotenentul Grama

şl

I. s'a

înţeles

probab il

greşit .

Cele

două

altul de Sublocotenentul Plugaru. s'au

plutoane din

să-mi

ajute. Am luat teaca baionetei lui Voicu

şi

şi

şi

dorinţa şi

cu gândul de a ajunge cel

Simţeam că mă lasă

puterile.

piesă şi comunică

împrosplit.'ltorilor

el uitase de mine.

căci

nu l·am

găsit şi

puţin

să

pe liziera

sălaşurilor.

mii evacueze". De

A fost

ordonanţă

şi

25:

Mă

nu m'a găsit decât în spital la Buda·Pesta

uitam ca puiul de

prepeliţii rănit,

cum ai mei zburau spre liziera

salaşurilorşimiserupea i nimadedurerecăeudevenisemaşadinseninneputincios . -

arătat

un pom

şi

m'a

făcut

atent

de

oboseală, decăldurlişidesete .

Groapa mirosea

încăalumşiacidpicric.Înapropiereeraofântânlicucumpănă.Soldaţiiseîngrămădesccaroiulînjurulei,cu
toatecăproectileledeartilerieîncadrasefântâna.
Miorlăiauschijelepedeasupranoastrăcăaveamimpresiacădacăscotundegetafarădingroaplimi-1

„PuneînbătaieşitrageVoicule".

desfiişura t

în

- .Cum sa te duci,
dat

Până

.,Adunaţi-iDomnuleCăpi tan, cănevădUnguriişinefacemderâs."

atunci nu

mă

culcasem

niciodată.

Aveam convingerea

că

nu o

să

beau, m'a udat pe frunte

şi

tu nu vezi cum trage artileria acolo?"
pe piept, clici

mă simţeam

riiu de tot

şi

a dus gamela la gurii,

să

mai tragi! o

Dardeodatăcuomiolăiturăscurtăşiunsunetmutdetinicheaspartă,oschijă dintr'unproecti l care

mi se întâmple nimic.

explodaseaproapedetot,1-atrecutprincasclişiis'aînfiptdeasupratâmpleistâng i. -

Curajprostesc.Nusflituiescpenimeni săfacăaşa.

Însfârşitplotoaneles'auadunat,aşacumseadunădupăoriceexerciJiu.CamaradulGrama,erafoarte

Mă desfăta

grozav tabloul

şi

aveam impresia

că trăiam

o zi din basme. Bubuitul tunului,

răpăitul

fioros al

afectat,bachiarpu ţi nsupliratpemine,clilerupsesemfiruldrumuluispreglorie,iarcamaradulPlugarupărea

mitralierelor,

foartenedumeri t,aşacumafostşiarămasîntotdeauna.-

desfăşuraîntr'odispoziţieuimitordebună.Numaidesetesufereamtoţi,căcieraocâldurăîngrozitoare.

al batalionului. Acolo, Alecu Simionescu,

răniţ ii

sau

morţii întâlniţi

(de altfel

puţini)

prin trifoiu, nu ne impresiona cu nimic. Atacul se

Admiram curajul Sublocotenentului Morariu Pompii;u, care

desfăşura

o activitate demnii de

toată

lauda.Mereuîiauzeamglasul,oprindsaudeschizândfocul,conducândsingurfiecareploton.Şieleramaimult

tocmaisetransmitea!'!..teJţ{o_n. ordinuldeatac. -

în pic ioare decât culcat
Si eu
îţi

este

şi

şi mă aşteptam

sergentul Toma

din moment în moment

urmăream

un

trăgător

cu

să-l văd

Uţa a srâşnit din dinţi, a gemut surd şi s'a prăvălit peste mine. Îi simt şi acum pe piept dngele cald. Pe

când îl credeam mort, s'a ridicat în capul oaselor

şi

frecându-se cu mâna peste locul ranei, gemând

şi

tremurânddintotcorpulcauncâineud,amurmuratprintredinţi:

Sub1ocotenentderezervă,careîndeplineafunqiadeadjutantalbatal i onului,mi-afâcutsemns'oşterg,căci

în drum spre l!Q~ty!r:n_e_u_ !;i~S.Q!'!l.il_n_dj, m'am oprit o clipii la Dl. Locotenent Ghilii Teodorescu . .Ascultă Ghiţă! Azi nu-i glumă. Am nevoie de multe cartuşe . Să nu faci economie, aşa cum

să

.,laveziVoicule,poatemaigiiseştişialJii"îispuseTomacândseopridinsaltşisetrântilângiiVoicu.

„De,ştiueucei-aglisit?"

comandă

mă i Uţa,

Darpânăsăisprâvesceuvorba,U\aaşters'oşisurprlnziitorderepedeavenitcuogamelăcuapă . Mi'a

-"BravoVoicule ! l ncetareaşisalt înainte"

Înînaintare,sergentulTomaşiarmurierulrâdeaupeînfundate.-

nup rimesc(înrăstimp,focurileînsectorulluiRadoslavsemairăriserii)?

m'am dus la postul de

„D-leSublocotenent,llisaţi-mlisliaducapăcănumaipot."

întorslamineşiarâsfericit .

-DarcefacăiaDomnuleCăpitan?Pecineiaucuasalt,cândladâlmănuenimenişinicicelpuţinfocuri

încălecat şi

Voleule, du-te la

M'am uitat la ceas: era 12

dupăatta.Dinpomul cupricina,s'arostogolit,opoartă,sauouşă,opieslişidoimaghiaricadoi saci . Voicus'a

trăgătorişiînaintauvoiniceştepevaluri ,cătredâlmacupovestea.-

Pe la ora 10, am

l-am chemat

Cătaiclipidinochipiesaafostînbătaieşitreibenzia2Scartuşe,auzburatdinSentetienaNr.l,una

ce se întâmplase? Ord inul Dl ui
rezervă

şi

Darcurândacăzutîntr'ogroapădeobuz,găfăind

baioneta".

să

A venit la mine soldatul Uţa Constantin, m'a luat de mâini şi a început să mă târâie spre înapoi.

La un moment dat Caporalul Voicu, Seful piesei I, cum era cukat, mi-a

ocupam cu chestia asta, aud pe câmp în stânga mea, glasul sublocotenentului Grama:

mâna în buzunarul pantalonului

Amrămassingur cufirulelanuluirupt

m'a viizut .

cădeacolotrageomitralieră . Eraunprunsaucamaşaceva

"Pentru asalt,

băgat

(leluasemde!asoldatulce -ofiicuse pe nebunul

totpesteranăşiamstrânsaceastăprotezliimprovizatăcucureaua. -

ţipacătilţineagura:„mor.mor,uiteaşavreausămor"Euamcrezutlaînceput,căofăceapenebunulşiprin

pe nebunul.

normalii, am

coada lopeţiicucarevenisem,le-ambăgatîncismăîndreaptaşistângapiciorului,ampusrevolverulcutoccu

lui,exactaşacumfăceamlaexerciţii.

urmare l-am tratat ca atare. Însă vlizănd că nu pot să-l fac bine, l-am evacuat. Am auzit, mai târziu, că a făcut-o

mi-a murit un frate.

fluerau mai mult pe deasupra

tabachera.Tabacheraerag.'luritădeglonţşiînauntruerautreiţigări„Memfis"plinedesânge.

„Lasă-mă

nume îmi

poziţie

văd dacă-isângeşiamscosdouăîncârcătoaredearmă

pe care i-am

ştiu dacă

simţit că

în momentul când executam un salt în fugii, am simţit o lovitură puternică în picior şi m'am prăbuşit cu

a deschis un foc extrem de

rănitşiniciunmort.Cândfăceamaceastăconstatare,

Sergen t ul Toma m"a întrebat curios dacii e numai

N'aplecatbineMiticăRadoslav,cândpeşoseaaapărutunsoldatcuspumelagură,cuochii i njectaţişi

şi

cunosc şi am

sălaşurilor. Gloanţele

piciorullovitşipecaretocmaifăcusempasul.Eramrănit.

înmomentul cândadatsăseridice,s'alăsatînapoicuungestmoalederenunţareşis'aîntorspespate

A doua sau a treia zi a fost împuşcat. Camarazii

spunclltrupulluiaveapeste20deîmpunsâturidebaionetă, iarnasulşiurechiletăia te

secţie

fără să-l

nu s'a mai sculat. li adoram

Caporalul Voicu era aproape de mine

însă prostcondus.Cartuşelecădeauaşadedeseîmprejurulnostruîncâtaveam

trăgea

trăgător,

Mi-am îndreptat, cu mâinile, piciorul în
ordonanţa şi

Şrapnelele şi

violent,

ocupedâlmacuoseqie{adidastăziogruplideluptli),deundecupuşcamitralierăsăintervinăcufocdeflanc

ghete civile galbene. De atunci nu l-am mai

la

inimosul

Ne apropiasem la vreo 200 de metri de liziera
noastră.

nu este decât un

dacă

cu Compania l-a

căpitan şi

pi&.

Atacul începuse. Valurile de trligiitori înaintau prin salturi succesive,

făcut-oatunciDl.CăpitanTraianl.

a plecat

decăt

la Domnia-sa ma; vine o companie

suferinţelor, căci această hotărâre

Toma, m'a

Mitică

compania a V-a comanda t ă de Ol.

deputinţli,cândpaşiinoştrisuntpurtaţideforţaplinădeneînţelesadestinului?

Sunt oameni care în timp de pace sunt de

şi nişte

că

ce i-am demonstrat

Mi·am lua t
drumul

unoroamenicuprinşidefllicliricareaşteaptăsalvareadelaoricine,chiarşidelauncopil.lmpresiaastami-a

verzi

şi

Aşac.'l,cutoateregretelesergentuluiAlbu,Comandantulseqiei,şiînspecialaleDluiCăpltanTraianl.,

locotenenţi, că

.Fugimliibăiatule,cumaipăr.'lsit

să-l

mai vinii

reangajaţi,amapreciatcliloculmeueralace laltăsecţieamea,careeraînsprijinulCOmpanieil-a.

După câţiva

acolo. Loculmeueaci!"
Mai greu m<-a fost

să

Din momentul ce la acea companie nu era

ce se petrece acolo, clici noi aveam impresia,

m'am întâlnit cu

"Euziccănusemaiscoală ."

ta compania a III-a urma

Oe front urma sii atace compania l-a pe care o comanda provizoriu Sublocotenentul de
MorariuPompiliu(titularuleraînpermisie).

semnalizez lungirea tragerii.
FocurilelnsectorulSublocotenentuluiRadoslavseînteJiserăatâtdetare,încâtDl.CăpitanTraianl.m'a

„~'' ~,

::;,

Oupăoscurtăpregătiredearti lerie,atacultrebuiasiiseproducălaorall,adicăaproapeimediat.

.sânumaizicălumeaclicotigentu15!1 5!,n'afăcutnimic"

culcat definitiv.

puşca mitralieră,

din primul va l de

trăgători,

din

companialuiMorariu

ClipitanullonGh.Trofin

Triigeaşid inmers,triigeaşiculcatşiiarbapâlpâiaînain teapuşteimitraliere,caoluminiicândegatasli
„Bine,râiosulel{aşa-mîziceadec:indfuseserăcaiibolnaviderliieşisusţineacliauluat-odelamine).
Bine!lţitrimitşicrucedacăvrei,numaispuneundesăţi-opun ."
CăndamajunslacantonDl.CăpitanTraian t. tocmaiprimeao rdinuldeatac.

se

stingă.

Căndseculca,parcăserostogoleamortşipecândnoiUcredeammort,puşcaluimitrali erăiarîncepea
săsvârlefoc

„MăiTrolinel",îmispuseruglitorDl.Căpitan-scrie-ltucăscriimaibine".

„CeziciToma,semaiscoală?"

„Şi-s

„sescoală,Dle.Sublocotenent."

mai bine îmbr.'lcat - am completat eu în

glumă.
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Pascu Stan
Sursa Mariana

Petrişor

Eroi anonimi
Sursa Ovidiu Besoiu
Dumitru Dădârlat
Sursa Daniel Focşa

Gheorghe Banu
Sursa Filica Banu

Virgil Potarcă
Sursa Andrei Radu

