BOBORUL!

În secolul nostru s-a născut şi s-a sfârşit un stat foarte interesant, pe care nu-i este
permis unui istoric conştiincios să-l piarză din vedere. Voi să vorbesc despre
Republica de la P1oeşti, un stat care, deşi a durat numai vreo cinsprezece ore, a
marcat desigur o pagină celebră în istoria contemporană. Născută din, prin şi pentru
popor, pe la două ceasuri în dimineaŃa zilei de 8 august 1870, tânăra republică a fost
sugrumată în aceeaşi zi pe la ceasurile patru după-amiază. Nu face nimica! mărirea şi
importanŃa statelor nu se judecă după extensiunea şi durata lor, ci după rolul mai
mult sau mai puŃin strălucit pe care l-au jucat în complexul universal.
Cadrul meu e prea strâmt ca să pot închide într-însul istoria generală a veselei
republice podgorene. Voiesc numai să contribuiesc şi eu la consemnarea materialului
necesar unui viitor istoric; şi sunt autorizat a o face - am fost cetăŃean al acelei
republice. Am asistat la mărirea şi decadenŃa ei, şi nu în calitate de gură-cască, ci în
calitate oficială. Când poporul a călcat poliŃia, eu m-am repezit şi am dezarmat pe un
subcomisar de serviciu, luându-i sabia din cui. M-am încins cu ea, şi am avut norocul
să treacă atunci pe lângă mine Prezidentul Republicei. Eram de şaptesprece ani;
înfăŃişarea mea hotărâtă atrase privirile Prezidentului – mă numi subcomisar în locul
zbirului pe care-l dezarmasem.
Astăzi, când sper că s-a prescris vina mea contra monarhiei, am curajul s-o spun cu
mândrie. Da, am fost unul dintre cei mai aprigi susŃinători ai ordinii în Republica
Ploeştilor. Ceasuri glorioase, n-am să vă uit! Şeful meu, poliŃaiul, era simpaticul şi
bravul Stan Popescu, unul din cei 1.000 ai lui Giuseppe Garibaldi - volintir în Italia,
volintir într-o revoluŃie polonă, vrăjmaş jurat al tiranilor şi frate pasionat al
poporului. Cu astfel de şef, mergi în foc bucuros pentru o idee mare.
De cu seară din ajun, 7 august, mai mulŃi conspiratori, între cari şi Stan Popescu,
aşteptând veşti (de unde? istoria nu poate încă spune), jucaseră, în salonul de la otel
,,Moldova”, la chilometru. Ce insemnează la chilometru? E un joc inocent, foarte
puŃin complicat – iată. Jucătorii, indiferent de numărul lor, se aşează la o masă în
colŃul unui salon. Se aduce fiecăruia câte o sticluŃă de vin. Încep să bea. Când unul
şi-a isprăvit porŃia, aşază sticla goală pe jos, lângă zid, în lungul salonului. A doua
sticlă golită, o aşază cu fundul în gâtul celei dintâia, şi aşa mai departe, până când
şirul sticlelor ajunge la zidul din potrivă - la chilometru. Cel ce a ajuns mai întâi la
chilometru a câştigat partida - ceilalŃi trebuie să-i plătească sticlele băute, în
haios.ro
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