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Mam dus îndată la cazarme, am introdus ordinul Măriei 
sale şi apoi mam întors la batalionul meu81. La orele 11 
au apărut domnul, însoţit numai de colonelul Odobescu. 
Oştirea lau priimit prin numeroase aclamaţii de urale. Vodă, 
apropiind batalioanele, leau ţinut un discurs lung, prin care 
le făcea morală şi a căruia sens era că au venit să mulţu
mească oştirii, fiindcă sau încredinţat că au luat parte de 
mâhnire pentru nenorocitul acţident întâmplat pe şosea, 
când au tras vagabonzi în Măria sa. După aceasta dând 
slobod soldaţilor, au plecat către poartă la pasul calului, 
unde se grupaseră ofiţerii batalionului 1. Căpitanul Fărcăşanu 
iese înainte palid şi tremurând şi zice: „Să trăieşti, Măria 
ta, să te milostiveşti să priimeşti Constituţia care au decre
tato poporul rumân!” Vodă, în loc de al pune sub judecată 
la minut şi al împuşca în câteva ceasuri pentru o asemenea 
insolenţă revoluţionară, spre a da un exemplu oştirii, leau 
ţinut un discurs recitândule istoria generală că noi, rumâ
nii, suntem coborâtorii lui Traian şi trebuie să fim o naţie 
tare şi prudentă, spre a da exemplu şi la alte naţii, terminând 
cu aceasta, că „de nu vom fi prudenţi, un regiment de cozaci 
ne face ruşine...”

Un ofiţer, Enache Dimitriu82, de naţie rumân din Transilvania, 
fiind de serviţiu în acea zi în cazarmă, se repede în canţe
laria regimentului unde era steagurile şi luând un steag iese 
cu dânsul şi îi zice domnului: „Jură, Măria ta, pe steag că 
nu vor intra muscalii în ţară!” Domnul scoate şapca, sărută 
steagul şi zice: „Jur pe a mea viaţă şi pe a Măriei sale 
doamnei că nu vor intra muscalii în ţară!” Apoi strigândui 
urale, domnul au plecat. Apoi au strigat: „Să trăiască colo
nelul Odobescu”, iar dânsul le strigă înfuriat: „Tăceţi! 
O vorbă să nu auz, căci descalic (şi au şi făcut o mişcare 
de a descălica) şi în două ceasuri veţi fi împuşcaţi, şi vă 
arăt eu ce va să zică disciplina ostăşască! Va slujit norocul 
că am fost cu vodă, că vă corectam eu!...”

Vagabonţii, care urmărea pasurile domnului, aştepta pe 
la uluţile cazarmii se vază rezultatul şi îndată ce au văzut 
pe vodă că au jurat în sensul de mai sus, au alergat prin 
târg făcând propagandă că vodă au priimit Constituţia şi să 
meargă norodul la palat, săi mulţumească.
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Eu, tulburat până la ecses de o asemenea anarhie din 
partea ofiţerilor şi inerţie din partea domnului, de la cazarmă 
mam dus drept la ştabul oştirii, de unde luând o copie de 
demisie mam dus acasă, să prânzesc. După prânz am ple
cat cu demisia la palat să o dau domnului săi puie rezo
luţie, spre a dobândi un rezultat mai grabnic.

Era pe la orele 4. Ajungând la podul gârlei83 după Uliţa 
franţozească84, care duce la Podul Caliţii85, deodată văz sute 
de grupe de desculţi cu steaguri tricolore şi cu cocarde la 
piept. Unii strigând „uraa!”, alţii „să trăiască Constituţia!”, 
toţi se ducea la palat. Eu am stătut în loc, neputând trece 
trăsura din cauza acelui furnicar de crai. În vremea aceasta 
au sosit şi colonelul Florescu86, ginerile lui vodă, care mer
gea şi dânsul la palat. Aci oprinduse lângă trăsura mea, 
îmi zice: „Viu şi eu în trăsura dumitale”. După ce sau suit, 
îmi zice: „Bine, maiorule, asta este revoluţie în toată forma... 
Săracu vodă, îl omoară...” „Ei, îi zic, cum?! Aţi gândit că 
este glumă... De ce nu au spânzurat craii la vreme?...” În 
fine văzând neputinţa de a răzbi la palat, mau rugat săl 
las acasă, să nu se sperie domniţa87, fiind lehuză. Lam şi 
lăsat, şi de acolo mam dus la cazarmă. Am arătat polcov
nicului ce întâmpinasem, şi cu consimţimântul său am dat 
ordin şi au ieşit batalionul al 2lea la front în mantale, şăpci, 
patrontaşe şi puşti. După ce leam revizuit patroanele, am 
comandat să umple puştile. În vremea aceasta intră şi colo
nelul Odobescu în cazarmă (venea de la via cumnatului său, 
Iakovenko88, îl chemase vodă la palat). Întreabă: „Cine au 
poruncit să umple puştile?” Iam răspuns: „Eu! Ca să fiu 
gata la orice moment!” Atunci au ordonat să descarce puş
tile şi să intre în cazarmă. „Să iasă batalionul 1, să vie 
împreună cu mine la palat. Nu înţeleg, îmi zise, pentru ce 
să fie cu puştile pline? Nu sunt nici turci, nici tătari! Să 
vedem mai întâi ce vor răsculaţii aceştia.” Şi au plecat cu 
oştirea la palat. Eu am rămas în cazarmă cu rezerva.

Până să ajungă oştirea la palat, desculţii străbătuseră în 
interiorul palatului. Domnul, înconjurat de dânşii, îl silea 
să iscălească Constituţia mai sus descrisă şi să confirme 
ministerul alcătuit de dânşii, între care primul ministru şi 
ministrul de interne era Nicolae Golescu89. Domnul cam 
ezita. Un unterofiţer, Magheru90, fiul celui descris mai sus, 
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scoate un stilet şi, vrând să lovească pe domn, îi strigă: 
„Iscăleşte!” Vodă, fără săşi piarză cumpătul, îi zice: „Soldatule! 
Respectează epoletul de general!” şi apoi, luând condeiul, 
au iscălit. În momentul acela intră şi colonelul Odobescu 
şi întreabă pe domn: „Măria ta, porunceşti săi împuşc?” 
„Să nu dai, Odobescule! îi zise vodă. Odobescule, te înalţ 
în rang de general şi îţi vei păstra postul de ministru de 
răzbel!” Colonelul Odobescu, mulţumindui, îi zise: „Acum 
este târziu şi nu poci să priimesc, Măria ta!” Şi apoi au ieşit 
şi au zis maiorului Pandele Cerchez să se întoarcă cu bata
lionul la cazarmă şi să fie toată oştirea concentrată acolo. 
După aceea răsculaţii au rugat pe domn ca guarda ostăşească 
de onoare să fie înlocuită cu guarda naţională. Vodă au 
priimit, şi sau trimis soldaţii la cazarmă, orânduind santi
nele de coconaşi pe la uşile lui vodă. Poporul sau retras 
de la palat şi sau dus cu muzica acasă la Nicolae Golescu, 
pe carele luândul în triumf lau dus la Vornicie.

Noaptea aceea sau petrecut în linişte. A doua zi, 12 iunie, 
mam dus la Odobescu şi nu lam găsit acasă. Era la Vornicie, 
cu ministerul revoluţionar. Mam dus acolo, am intrat în sală. 
Văz pe Odobescu cu un cordon tricolor pe după gât, şăzând 
între ceilalţi colegi. Îl salut. Îmi zice: „Mai aşteaptămă puţin”. 
Peste câteva minute au ieşit, însă uimit cu totul. „Mergem”, 
îmi zise. Mergând acasă şi intrând şi cabinetul său au închis 
uşa cu cheia pe dinăuntru şapoi mă întreabă ce am săi 
zic. Iam spus că „am venit săl consult ce să fac cu demi
sia, căci eu un minut nu mai slujesc, ba încă mâine plec 
peste graniţă, căci eu nu voi să mă găsesc implicat între 
revoluţionari”. Odobescu deschise o cutie de la o masă, 
scoase demisia sa şi mă întreabă: „Aceasta bună o fi?” Pe 
demisia sa era pusă rezoluţia lui vodă: „Priimită”. Îi zic: 
„Aceasta nu are nicio valoare, fiindcă nu au iscălito!” „Aşa 
este, îmi zise Odobescu. Aidem la palat amândoi.” Era pe 
la orele 2 dupăamiaz. Am intrat în cabinetul lui vodă. Lam 
găsit răsturnat pe o canapea, îmbrăcat întrun „robe de 
chambre” şi învelit cu o plapămă (se prefăcea că este bol
nav). Mă întreabă: „Ce este, Lăcustene?” „Măria ta, îi zic, 
mă rog sămi puneţi rezoluţie pe demisie, căci sunt gata să 
plec peste graniţă!” „Şi tu mă laşi, băiete?”, îmi zise vodă. 
Atunci Odobescu, înfuriat şi cu un ton sălbatic, îi zise: „Ei, 
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Măria ta! Vrei să iei şi sufletul omului? Ajungă!” Domnul, 
cu un glas duios, îi zise: „Te rog, Odobescule, aibi puţină 
răbdare, fiindcă am săţi vorbesc mai la urmă”. Apoi întor
cânduse la mine, îmi zice: „Trage scaunul mai lângă mine, 
ia hârtie şi scrie: «Ordin de zi către oştire. Dăm voie maio
rului din regimentul no III Gr. Lăcusteanu pentru trei săp
tămâni a merge peste graniţă la apele minerale, pentru 
căutarea sănătăţii»”. Şi luânduo, au iscălito. „Acum, îmi 
zise, dămi şi demisia.” Iau pus rezoluţie „priimită” şi au 
iscălito. „Iată, Lăcustene, pe amândouă, dar eu te sfătuiesc 
să dai ministerului numai ordinul de zi pentru voie şi să 
şi pleci, căci peste trei sau patru zile muscalii intră în Bucureşti 
desigur, şi îndată să te întorci! Îţi urez călătorie bună şi, 
daca voi trăi, voi răsplăti credinţa ta.” Mam retras, lăsând 
pe Odobescu cu vodă.

Iunie 13, la orele 12 la miezul nopţii auz bătând la poartă. 
Deschiz ferestrele, întreb „cine este?” Îmi răspunde un aprod 
de la Vornicie că mă pofteşte guvernul provizoriu să merg 
îndată. Mă îmbrac, încing sabia şi mă duc.

Intrând în sala de seanţă, era o masă lungă, acoperită 
cu postav roşu. Împrejurul ei şedea atât miniştrii cei noi, 
cât şi membrii Comitetului revoluţionar. Adunarea se pre
zida de Costache Creţulescu (văr bun cu mine prin alianţă). 
Invitaţi ca mine era şi alţii, precum colonelii Solomon, 
Voinescu91 şi alţii. După ce iam salutat, mau invitat sămi 
iau un loc, apoi preşedintele îmi zise: „Domnule maior, 
fiindcă şi domnia ta faci parte a unei ramure de oştire care 
se află în garnizon, vam invitat ca să vă arătăm că Măria 
sa vodă au abdigat şi vă rugăm ca să fiţi cu privighere a nu 
se întâmpla neorânduieli în capitală”. Leam zis: „Domnilor, 
eu am congediu de trei săptămâni a merge peste graniţă la 
apele minerale pentru căutarea sănătăţii şi sunt să plec”. 
„Domnule maior, îmi răspunse, acum nimeni nu se poate 
depărta de la steagul său!” Atunci fusei constrâns să le arăt 
demisia, zicândule: „Domnilor, dar eu nu mai aparţin dra
pelului, fiindcă miam dat demisia, şi iato! Cu priimirea 
şi iscălitura domnească”. Mai multe glasuri atunci sau ridi
cat, zicând: „Dar cine se mai uită la asemenea iscălituri?!” 
Atunci, luând un ton imperios, leam zis: „Domnilor, băgaţi 
de seamă ce ziceţi, căci daca nu cunoaşteţi această iscălitură, 
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nici eu nu vă cunosc cine sunteţi şi vă rog să mă liberaţi 
din oştire, căci vă mărturisesc că o să vă fiu un scandal!” 
Atunci, colonelul Nicolae Golescu îmi zice: „Bine, domnule 
maior, noi te rugăm ca pe un român şi fiu al patriei ca să 
ne dai concursul, dar daca nu voieşti, apoi colonelul Voinescu 
să o obştească pe oştire”. „Aşa, domnilor, le zisei. Nici nu 
priimesc, nici nu voiesc să vă dau concursul.” Şi salutândui, 
am ieşit.

A doua zi de dimineaţă mă duc la ştabul oştirii şi rog 
pe colonelul Voinescu să obştească demisia pe oştire sau 
sămi dea un certificat, căci nu voiesc să plec ca un dezer
tor. Şi nu au voit sămi dea, zicând că voiesc săl spânzure 
revoluţionarii? dar să mai aştept până mâine, să mai ia 
înţelegere prealabilă cu dânşii. (Colonelul Voinescu era şeful 
statuluimajor.) Atunci am adăogat: „Te rog, domnule colo
nel, a le aminti că mă umbresc supt o mie de baionete şi 
în timp de revoltă sunt şef absolut. Să mă sloboază din 
oştire, că le răstorn capitala”. De acolo mam dus la Odobescu, 
carele cum mau văzut iar au închis uşa cu cheia şi îmi zice: 
„Bine că ai venit. Mă gândeam să trimiţ să te cheme, şi iată 
de ce este vorba. Este netăgăduit că cei mai mulţi din dum
neavoastră aţi intrat în oştire copii nevârstnici. Vam cres
cut, vam înaintat, în sfârşit, vam condus ca un bun părinte 
şi mai cu osebire pe dumneata. Acum vă reclam şi eu să 
mă recompensaţi cu serviţiul dumneavoastră. Să nu mă 
lăsaţi în aceste momente critice, când nădăjduiesc să aduc 
lucrurile de astăzi la un rezultat bun, şi să nu mă întrebaţi 
până unde o să mergem şi unde o să ajungem... Şi eu am 
dat demisia ca şi dumneata, şi aş putea până mâine să 
dispar. Dar ce răspuns voi da mai la urmă ţării, şi mai cu 
osebire oraşului, care este legat de gâtul meu? Nu uita, 
domnule maior, că sunt şef al oştirii şi când am văzut ţara 
în nevoie să o las pe mâna crailor care vor să se urce peste 
ruinele noastre şi să fug? Nu, Lăcustene! Te rog sămi dai 
concursul dumitale, şi ţara îţi va răsplăti. Iar cât pentru 
aceea că ne va găsi streinul slujind cu răzvrătitorii, de aceea 
să nu te temi, căci şi streinul cunoaşte ca şi pământeanul 
prinţipiile fiecăruia şi, în sfârşit, nu vă conduc eu niciodată 
la un compromis. Acum trebuie să te iniţiez şi despre coman
dirul regimentului dumitale: pe Solomon lam convertit, 
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este prozelitul meu, este cu trupul şi cu sufletul de prinţi
piile noastre”.

După atâtea sfătuiri şi învitări, şi eu din partemi iam 
mulţumit cu o vie recunoştinţă şi am conchis rugândul 
sămi dea voie două, trei zile să mă gândesc, şi apoi mam 
retras.

Viind acasă, găsesc trei copilaşi ai noştri bolnavi de văr
sat (scarlatină). Îi spusei nevestei mele conversaţia întreţi
nută cu Odobescu şi îmi zise că şi dânsa este de părere să 
secondez pe Odobescu atât pentru recunoştinţa şi deferenţa 
ce trebuie să am pentru dânsul, şi cu atât mai vârtos că 
copiii fiind bolnavi şi în neputinţa de ai expune la vânt, 
nu putem pleca. Şi mai bine la asemenea evenimente să mă 
aflu în oştire, căci am un reazăm, iar ca civil, şăzând în 
Bucureşti mă expui la toate întâmplările. Mam convins şi 
am luat ferma hotărâre să rămâi şi să merg pânacolo până 
unde voi socoti că trebuie să mă opresc.

La 18 iunie către seară mam dus la cazarmă. Acolo au 
venit şi Odobescu. Au întrebat daca sau priimit un ordin 
de zi la regiment ca mâine toţi ştab şi oberofiţerii în plină 
uniformă să ne adunăm la ştabul oştirii, de unde vom merge 
împreună să felicităm guvernul provizoriu, care au sosit la 
Bucureşti. Iau răspuns Solomon că „sau priimit, şi diseară 
îl va transmite la toţi ofiţerii regimentului”. După aceasta 
Odobescu mă cheamă la o parte şi mă întreabă în care din 
căpitanii sau comandirii de companii am încredere. Iam 
spus că în comandirul companiei a 6lea, căpitan Costaforu92, 
şi în comandirul companiei a 8lea, căpitan Boboc93. Îmi 
zise: „După ce mă voi duce, să zici lui Boboc că diseară să 
vie acasă la mine”.

În ziua aceea circula foi volante în capitală, ca „clăcaşii 
fiind emanţipaţi să nu mai facă clacă proprietarului, până 
ce se va aduna o constituantă aleasă din toate clasele ca să 
hotărască reţiproacele94 între proprietar şi săteanul clăcaş”. 
Seara am pus şi eu mâna pe o asemenea proclamaţie.

A doua zi, la 19 iunie, neam adunat toţi ştab şi oberofi
ţerii aflaţi în garnizon la ştabul oştirii, şi la orele 12 am plecat 
cu toţii la palat, având pe Odobescu în cap. (Casele Goleştilor95 
fiind cumpărate de guvern, vodă Ghica domnise întrînsele 
şi li se didese numirea de palat. Acolo se aşezase şi guvernul 
provizoriu.)


