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CAPITOLUL I

iNcoRpoRAREA, gcoArA uurenA, REIARTTZAREA
LA REGIMENTUL 3T INFANTERIE CALAFAT

Era in an:ul1942, cu puline zile inainte de 1 noiembrie, dat[ cind
trebuia si mi prezint la unitate pentru a-mi satisface serviciul militar.
In Gara de Nord din Bucuregti peroanele erau supraaglomerate. CAteva

trenuri de persoane erau trase Ia peroane gi inclrcate peste limitele
normale. La fiecare dintre acestea, un vagon sau doui aveau indicatoare
carc precizau cd pot fi folosite numai de personalul armatei germane,

fiind interzisi urcarea rominilor in ele. Trenul care trebuia s[ m[ duci
la Ploieqti avea rezervat un singur vagon, pirzitla fiecare intrare de c[te
un soldat german, avAnd ag[fat de gAt un gnur, ca un colier, cu o t[blil[
ovali care indica apartenenla la paza vagonului. ln compartimentele
acestui vagon, aproximativ 15-20 ofi1eri gi soldali germani gedeau comod.
Celelalte vagoane erau supraincircate, compartimentele, coridoarele gi

chiar scdrile de urcare. Erau ocupate gi sc[rile ce duceau spre acoperiEul
vagoanelor, de oameni de toate vdrstele, care urmau sd se urce pe acoperiq

dupi iegirea trenului din gar[. Astfel, am parcurs peronul de la un capit
la altul, fbri a avea posibilitatea sd pun un singur picior pe scara vreunui
vagon. La inapoiere, in apropiereavagonului german, am fost strigat dintr-
un vagon de un coleg care avea aceeagi destinalie ca gi mine, propunAndu-
mi s6-i dau geamantanele pe geam qi si m[ ajute s[ urc tot pe acolo,

sprijinit de ceilalli tineri din compartiment. Acegtia reugiser[ sd ocupe
locurile direct de la rampa de parcare, inainte de introducerea garniturii la
peron. Desigur, oferta era bineveniti, deoarece pierderea acestui tren mi-
ar fi intArziat plecarea cu multe ore, in acea perioadd fiind mari restriclii
in circulalia trenurilor. Tinerelea m-a decis imediat si primesc. De altfel,
nu aveam de ales. Am ridicat geamantanele, ce au fost primite de cei din
compartiment, apoi cu ugurinli am sirit gi m-am prins de rama geamului,
care era lisat6 in jos. Tras de cei din interior, reuEisem si intru pe jumltate
in compartiment, cAnd o trosniturd imi semnalI cd, din cauza greutdlii,
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geamul ramei care imi servea de sprijin s-a spart, cdzdnd cu zgomot in
interiorul locaEului din peretele vagonului.

O voce cristalinl de biiat strigiL cu vioiciune: ,$apte ani de

ghinionl
Dupi atAlia ani, gi astdzi imi reamintesc aceste cuvinte 9i mi infior'

Atunci nu le-am dat nicio importanli, considerAndu-le ca o glum[, Ia fel ca

in filmul austriac, comedia,,$apte ani de ghinionl cu Teo Lingen gi Hans

Moser, care ocupase luni de zile afigele cinematografelor din Bucuregti 9i

din !ar[. Nu imi amintesc prea bine acliunea, insi tema filmului era ci in
urma spargerii unei oglinzi au urmat Eapte ani de ghinion, de intampliri
care de care mai amuzante.

intAmplarea a fhcut ca ghinionul vielii mele sd' fie tot de 7 ani, insi
nu hazliu, ci tragic. Prizonier de r[zboi in U.R.S.S., 22 atgustlg44 - 4iltjJlie

1951, din care, de la 20 decembrie 1950, 6 luni in lag[rul Ghencea din

Bucuregti.
Spargerea geamului a fost remarcati 9i, in scurt timp, geful

trenului s-a prezentat pentru a face investigaliile necesare. Am recunoscut

imediat, punandu-i la indemAnd legitimalia pe care o aveam. intrucdt nu

aveam bani suficienli Ia mine, l-am rugat s[ intocmeasci actele, urmand

ca dupl ce voi ajunge acasi s[ achit amenda dat[. Pdrinlii mei au achitat

suma, duplL cAteva zlle,lacasieria G[rii Ploiegti Sud, inchizAnd astfel acest

incident comic. Sau...?

La data incorporirii eram student la Academia de inalte Studii

comerciale gi Industriale din Bucuregti. incheiasem anul II, fiind in
acelaqi timp salariat temporar la Ministerul de Finanle din Calea Victoriei,

la Direclia personalului, serviciu ce imi didea posibilitatea s6-mi asigur

intrelinerea pe timpul studenliei. La data de 1 noiembtie 1942 m-am

prezentat, in civil, la Regimentul 8 Dorobanli Buziu, unde fusesem

repartizat. Aici, am fost echipali gi ni s-au intocmit actele pentru trimiterea

la $coala de oflleri de Rezervi din Ploiegti. Am fost incazarma\i cateva

zile, pdnd s-a terminat echiparea gi completarea actelor de trimitere.

Cele cAteva qgPli petrecute in dormitoarele regimentului vor rlmAne de

neuitat, deoarece posibilitatea de a dormi cinci minute in cursul nopfii era

exclus[ din catza milioanelor de ploEnile cu care aceste dormitoare erau

dotate. Cei care erau obosili gi reus,eau s[ doarmi se sculau dimineala

aproape leqinali. Majoritatea gedeau de veghe pe intervale. Ne-au echipat

cu uniforme militare sold[1eqti provenite din recuperlrile ficute de la
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respectiy, lara fiii care urmau sd devini ofiqeri de rezervd,. Dupd echipare
am fost trimigi la $coala de Ofileri de Rezerv[ de infanterie. Era in primele
zile ale lunii noiembrie 1942. intr-o sear5., am plecat lmpreuni cu alli doi
camarazi, din gara Buzlu, cu trenul la Ploiegti. Ploua cu g6leata. Am ajuns
in gara Ploiegti Sud aproape de miezul noplii. Floaia s-a linut dup[ noi.
Ploua qi in Ploiegti,la fel ca la plecarea din Buziu. in acea perioad[ familia
mea locuia in partea opusl a oragului fali de Gara de Sud, in apropierea
Bisericii ,,SfAntul Vasile'i NeexistAnd niciun mijloc de transport, am

pornit pe jos sub rafalele biciuitoare ale ploii, care a reugit si spele de pe

uniformele noastre noroiul gi a dizolvat parlial petele de sAnge.

CAnd am ajuns acasi, mama, ingrijorati sd nu ricim, ne-a blgat
in bucitirie, a aprins focul, ne-a adus ap[ sl ne spil6m, in lighean,
deoarece baie nu aveam, apoi tata ne-a flcut la toli trei cdte o freclie cu
spirt, ne-a servit cAte un ceai fierbinte, dupl care ne-am culcat in camera

mea. in cursul noplii mama a continuat s[ ne spele uniformele, le-a uscat,

ie-a cilcat gi diminea!6, in jurul orei 10, am plecat spre $coala de Ofi1eri
de Rezervi unde ne-am prezentat. Primirea a fost normal[, am predat
uniformele gi tot echipamentul primit de la regiment, fiind echipali gi

dotali de gcoali cu echipament acceptabil. Am fost repartizalila compania
I condusi de cpt. Cucu Emil, nepotul comandantului Ecolii. Un om integru,
corect, drept, calitili deosebite de om gi comandant, care a contribuit din
plin la pregitirea noastri militard alituri de comandanlii de plutoane, to!i,
cu mici excepfii, ofileri de elitl ai Armatei RomAne. Instruclia se ficea sub

supravegherea unui grup de ofiqeri qi subofileri germani, fapt neacceptat

sufleteEte de majoritatea elevilor, trebuind insi, ca militari, si ne supunem
ordinelor qi stlrilor de fapt existente in acea perioadi in tara noastr6.
lnstrucfia militarl o fbceam pe cAmpurile din jurul Ploieqtiului, in special

in jurul Cringului lui Bot. in vara anului 1943 manewele le-am efectuat
in comuna HomorAciu, judepl Prahova, o comunl situati aproximativ
Ia jumitatea distanlei dintre Vilenii de Munte gi M[neciu-Ungureni.
-\'Ianevra a durat aproximativ trei luni, elevii fiind incartiruili la locuitorii
sanrlui. Eram descazarmafi.

Toatd aceastd perioadi, de aproximativ trei luni, prin felul
curn a fost intocmit programul, a fost o binevenitd combinafie intre
perfeclionarea instrucliei militare, odihnd si relaxare. Ea a l6sat in sufletul
meu o amintire frumoas[ deoarece populalia ne-a primit foarte bine,
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iar tinerefea noastrl s-a manifestat din plin, bucurAndu-ne de natura

splendidi ce ne inconjura.
Spre sfArgitul perioadei de instruclie, aproximativ in luna august

1943, gcoala a primit vizita mareqalului Antonescu. intr-o diminea!1, am

aflat cit toli ofilerii gcolii au fost convocali la sediul comandamentului.
Dupd aproximativ o or5, acegtia s-au intors, ordonAnd ca tofi elevii sI
revin[ in cantonamente, si-gi curete uniformele, bocancii, armamentul,
s[ schimbe echipamentul peticit etc., astfel ca batalionul si fie pregltit
de inspeclie in cel mult o ori. Nu ni s-a comunicat insi cine urma sl
faci inspeclia. Dupi terminarea pregltirilor am fost strAngi pe platou,

inspectali fiecare in parte, remediindu-se ce ne scipase, apoi am fost

incolonali gi dugi pe izlanil de la intrarea dinspre PloieEti al comunei
HomorAciu.

O parte a izlazuhi era m[rginiti de calea feratd Mineciu-
Ungureni-Ploiegti, traversatl de un drum de \ard cate fdcea leg[tura
intre goseaua Mineciu-Ungureni-Ploiegti Ei izlaz. Decorul natural era

fermecltor. intr-o parte dealurile impidurite, iar in cealalti parte calea

ferati gi cAteva case firdnegti. Izlaz:ul era acoperit cu iarb[ mlrigoari ce

servea drept hran[ animalelor. S-a anunlat momentul sosirii celor ce aveau

si facd inspecfia. Gornistul a inceput s[ dea semnalul. Privirile tuturor
s-au indreptat spre drumul ce traversa calea ferat6. Se apropia un convoi

de magini negre. Prima magin[ a trecut imediat urmati de a doua. in acel

moment, spre uimirea tuturor, automotorul Mineciu-Ungureni-Ploieqti a

apirut de dupd curb[, in mare vitezd.
A doua magind nu apucase si coboare rambleul cdii ferate, cAnd,

automotorul, cu sirena deschisi, a trecut Ia niciun metru in spatele ei' O
fracfiune de secund[ a salvat viala maregalului Antonescu, aflat in aceasta'

Tot batalionul a rimas impietrit de ceea ce ar fi putut si se intAmple sub

ochii noqtri. Comandantul gcolii gi ofilerii se pierduseri complet.

TotuEi, momentul a fost trecut gi s-au dat comenzile de rigoare'

Maregalul Antonescu a coborAt din magini. Era foarte calm, de parcd

nimic nu se intAmplase. Comandantul gcolii s-a indreptat spre el 9i i-a dat

raportul, dupi care batalionul a fost trecut in reiiste. Era prima gi ultima
oar[ cAnd l-am vizut pe maregalul Antonescu atAt de aproape. Prin fala

noastri a trecut un om de staturi mijlocie, cu o privire agerd, in uniformd
de r.nareqal.

Era intr-adevlr ro$u la fati qi de aceea era poreclit ,,cAinele rogu".
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Ni s-a dat pe loc repaus, iar maregalul a convocat pe toli ofilerii qcolii. S-a

intrelinut cu acegtia circa o jumltate de o16, apoi batalionul a dat onorul
gi, in strigitele noastre de ura, convoiul de maEini a ficut cale intoarsi,
traversAnd din nou calea ferat[ prin locul in care ar fi putut sd se schimbe
toatd situalia politici gi militarl a fdrii, dacd magina maregalului s-ar fi
ciocnit cu automotorul. O fracliune de secundi fericiti pentru mareqalul
Antonescu, care ar fi putut si-gi incheie cariera militari gi politici sub
rolile acestuia.

in toamnd am fost trimigi pentru o perioadi de circa o luni la
regimentele unde am fost repartizali. Niciunul din noi nu a mai fost trimis
la regimentul unde a fost incorporat.

$coala din Ploiegti a repartizat elevii sdi la regimentele din
Oltenia gi vestul Munteniei. Eu am fost trimis cu gradul de elev sergent Ia
Regimentul 31 Infanterie Calafat, judelul Dolj, care aparlinea de divizia II
cu sediul la Craiova.

Am fost incadrat in calitate de comandant de pluton la compania
de pugcagi, comandat[ de cpt. Mosoianu, contribuind astfel la pregitirea
militard a trupei ce urma s[ completeze regimentul, care, in acea perioadd,
se g[sea pe frontul de est. DupI terminarea acestui stagiu am fost cu tolii
rechemali la gcoali pentru a continua pregltirea militarl in anul IL Ni s-a

aplicat regimul qcolilor militare de ofileri activi.
in luna martie 1944 am fost trimis din nou la regimentul unde

imi ficusem stagiul, cu gradul de elev adjutant, 9i am fost repartizat
la compania de pionieri a regimentului, in funclia de comandant al
plutonului de arunc[toare Brandt de 60 mm. Acesta avea ca misiune
obignuitl supravegherea gi paza pionierilor in timpul acfiunilor de

minare, iar ca misiune speciali paza postului de comand[ al regimentului.
Comandantul companiei era cpt. P[duraru.

Am continuat instruclia de pregitire cu trupa, regimentul fiind in
reorganizare pentru a fi trimis din nou pe front. in acea perioadi armatele
sovietice ajunseseri la Nistru, ocupAnd o parte din nordul Moldovei gi al
Basarabiei. Am fost cantonali in comuna SmArdan,la cAfiva kilometri de

Calafat. Din aceast[ a doua perioadi de stagiu la regiment imi reamintesc
cAteva evenimente pe care voi incerca sd le relatez in continuare.

O amintire sentimentall. in perioada cAt am fost cantonafi in
comuna Smdrdan, am fost cazatlao familie de ![rani, intr-o cameri foarte
curat6, plind de fesituri gi covoare oltenegti. Era ceva feeric, de basm, in
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interiorul acestei camere. Toate obiectele erau lucrate de mAni de stipAna

casei. Aici am vizttt pentru prima oari cum se preg[teqte 9i cum este

coaptd pAinea sub 1est. Cine a mAncat dintr-o astfel de piine nu va putea

si uite niciodat[.
intrucAt nu avea cine sd imi spele lenjeria, mi-a fost recomandat[

o femeie tAn[ri, de circa 20 de ani, cisitoriti, al cirei so! era plecat pe

front cu gradul de sergent. CAnd mi-a fost prezentat[ am rlmas uimit de

frumuselea gi puritatea sa sufleteasc[. Mi-a spus ci locuieEte impreunl cu

mama ei, care e grav bo1nav6. Pentru serviciile solicitate de mine nu mi-a
pus nicio condilie.

Nu am putut sta de vorbi niciodati in camera unde locuiam

pentru cd venea s[ facd ordine gi curdlenie numai dup[ plecarea mea. Pot

m[rturisi ci m-am indrlgostit de aceast[ fiinli. Cei 22 de ani pe care ii
aveam intunecau judecata gi morala in care am fost crescut.

Ardeam ca focul, dar niciodati nu am incercat s[ folosesc

minciuna sau forla pentru a-mi indeplini dorinla. Aceasti fiin!6 radia

permanent respect gi noblele in jurul s1u. Pentru a-i cAqtiga increderea,

am adus mamei ei un doctor s[ o vad[, i-am procurat medicamente de

la Craiova, i-am flcut diverse cadouri ce tenteazd orice femeie 9i m-am

achitat onorabil cu plata serviciilor ficute. Degi-i citeam in ochi acelaqi foc

ca al meu, nu am putut niciunul si forlim nota. Amintirea solului ei era

permanent prezentil intre noi. Nu gtia nimic despre el de cAteva luni, iar
eu nu Etiu nici astizi daci s-a intors la familia lui. O chema Elena.

Timpul cAt am stat in comuna SmArdan a fost foarte scurt.

incercarea mea de apropiere de ea a fost remarcat[ de vecini gi de aici

a aflat intregul sat, mai ales femeile cleveteau gi rdspAndeau fel de fel de

zvonuri, toate neavAnd niciun sAmbure de adevir. A venit Ei ziua plecirii.
Am primit ordin s[ pirlsim cantonamentele din comuna SmArdan gi s[
ne intoarcem la sediul regimentului, in Calafat, de unde, peste cAteva zile,

urma s[ plecdm pe front. Era primdvar[, grldinile gospodarilor erau pline

cu liliac inflorit. in dimineala pleclrii, cind am adunat plutonul cu tot
echipamentul din dotare, am v[zut cum cirucioarele de munilii gi caii

erau impodobili cti buchete de liliac sub care Jptoup. ci nici nu se mai

vedeau. Buchetele qi impodobirea fuseseri fbcute de Lenula.

Ascunsd dupi un copac din curtea gospodlriei, privea spre noi

cu ochii in lacrimi, qtergAndu-le cu marama pe care o purta aproape

permanenet. Aceasti fiin!6 a rlmas pentru toati viala in sufletul meu ca
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