
În avanpremieră: De florile mărului de Alexandru Potcoavă. Fragmente de roman

De florile mărului – reţetă: Se iau din Istorie câteva repere (Adam & Eva,
ani, locuri, evenimente) şi se curăţă bine de interpretări mainstream. În
această matriţă se toarnă o fiertură de rădăcini franceze, elveţiene,
evreieşti, germane, maghiare şi române, se adaugă documente şi
amintiri şi se condimentează cu anecdote, tragedii şi alte întâmplări
mărunte. Se serveşte cu linguriţa, căci în Europa Centrală polonicul e un
barbarism, strident ca istoria oficială a statelor naţionale unitare. Se
recomandă cu deosebire celor care cred că există un sens în toate. Ca
laxativ.

O călătorie în afară – fragment din romanul De florile mărului

Se dedică străbunului meu Lanyi Mihaly, căzut la 18 ani
pentru o ţară care nu mai există, azi, decât în literatură

Capacitate: cinci cai sau cincizeci oameni trupă. Zugsführerul Lanyi citi ce scria pe latura bou-vagonului apoi
sări înăuntru. Se înghesui lângă soldaţii lui şi încă două plutoane pe podeaua acoperită cu un strat gros de
paie şi porunci să se închidă uşa şi să se aprindă focul în godin. Când trenul se puse în mişcare, ceainicul
dădea deja în clocot pe sobiţa de fontă din mijlocul vagonului. Companiile de marş ale regimentului 61
infanterie K.u.K. „Ritter von Frank” Timişoara luară drumul Italiei. Era pe sfârşitul lui octombrie 1916. Soldaţii
plutonierului Lanyi începură să cânte ca să mai uite de frig. Terminaseră cu ceaiul şi ajunseseră la grog.
Gamelele cu apă fiartă, rom şi zahăr se legănau în ritmul melodiilor, bruscat la fiecare trecere peste un
macaz, prilej cu care băutura fierbinte ţâşnea din căuşele de tablă opărind în stânga şi-n dreapta. În acelaşi
timp, tineri ce nu ieşiseră, majoritatea lor, din localitatea de baştină până atunci, stăteau cu schimbul de
strajă la fereastra zăbrelită, anunţând ca pe o cucerire personală numele gărilor prin care treceau. Ceilalţi se
întrerupeau, ciuleau urechile, repetau în cor denumirea localităţii, ciocneau cănile şi reluau cântecul de
unde-l lăsaseră sau o luau de la început. Tresăreau de fiecare dată când trenul încetinea şi veselia nu
revenea decât atunci când ţăcănitul roţilor se înteţea iarăşi. Ştiau că undeva în faţă, ca un câmp negru cât
vezi cu ochii, îi aştepta moartea, dar din aburii romului se întruchipase convingerea că locomotiva lor era de
neoprit şi marşul ei susţinut va fi de-ajuns să treacă prin, pe sub sau peste moarte, scoţându-i teferi şi
nevătămaţi înapoi la viaţă. Desigur, infanteriştii nu aveau habar că alţii de-ai lor aruncaseră în aer calea
ferată din faţa frontului astfel că nu mai erau şine care să ducă dincolo. Amăgirea era aşadar perfectă şi
unea mai bine vagoanele de vite convertite pentru transportul trupelor decât cuplele dintre ele. De altfel,
aceleaşi gânduri trebuie că le nutriseră şi ceilalţi băieţi înainte, căci scândurile pereţilor refăceau întreaga
istorie a războiului, la care regimentul 61 luase parte încă de la prima bătălie. Camarazi din leaturile mai
vechi, mergând la victorie sigură spre invidia mai tinerilor rămaşi acasă, trecuseră Drina în Serbia cu Divizia
47 Castelnuovo din Corpul XVI Ragusa şi căzuseră cu sutele pe muntele Cer şi apoi pe Jagodnja. Totul în
van, pentru că sârbii i-au respins înapoi peste graniţă. Chiar şi aşa, campania din sud nu se compara cu
dezastrul incredibil din Galiţia, provincia din care tifosul şi ruşii îi scoseseră pe imperiali cu totul. „Wir waren
nicht tapfer, aber fähig!”, nu am fost dârji, dar prezentabili, îi povesti lui Lanyi un supravieţuitor. „Fugeam de
cazaci şi ne zornăiau pe piept medaliile pentru bărbăţie şi curaj”, va completa acela. Ba mai mult, în iarna
oribilă dintre 1914 şi 1915, cazacii lui Brusilov forţaseră Carpaţii în pasul Dukla, deschizându-şi larg calea
spre inima Ungariei. Pusta îi aştepta ca o mână întinsă pe călăreţii ruşi, imperialii fiind gata să se retragă pe
linia Dunării între Budapesta şi Viena, un fel de linia vieţii dintr-o palmă stângă. Interveniră însă la timp aliaţii
germani şi situaţia fu remediată. Fără un răgaz să dea pe acasă, soldaţii din 61 trecură din mai 1915 pe
frontul italian, prea târziu să participe la prima bătălie de pe Isonzo. Le vor prinde însă cu vârf şi îndesat pe
toate celelalte, măcinându-se în lupte surde, cu învingători puţini. Rând pe rând, coastele muntelui San
Martino, platoul muntelui Krn şi străzile orăşelului Doberdò se acoperiră de cadavre în zdrenţe de uniforme
verzi cu manşete roşu şerlac şi bonete cu insigna IR 61. De două ori pe atâţia erau însă fantii lui Cadorna,
cărora nu le trecuse încă entuziasmul şi năvăleau în grupuri strânse, prosteşte dar curajos, spre mitralierele
Schwarzlose.
După ce Szeged, Budapesta, Marburg, Laibach şi Adelsberg punctară sonor traseul acelei călătorii, Istvan,
căruia îi venise rândul la fereastră, anunţă mândru Triest. Soldaţii abandonară cănile pe podea, ţâşniră în
picioare şi se repeziră la gratii. Concomitent, o frână bruscă îi răsturnă pe toţi într-o stivă de corpuri. Trenul
opri şi oamenii primiră ordin să coboare. Uşa vagonului se deschise şi plutoanele se înşirară pe peron. Ochii
tuturor alergau însă spre ţărmul Adriaticii, pe malurile golfului Triest şi bulevardele luxuriante ale capitalei



provinciei de coroană Küstenland. Acela era raiul vacanţelor pentru lumea bună a Vienei, dar şi cel mai mare
port austriac. La cheiurile lui acostau vapoarele companiilor Österreichische Lloyd, ce deserveau întreg
Levantul, India şi chiar Japonia, şi Austro-Americana, cu linii spre New York, New Orleans sau Buenos Aires,
frecventate de mereu numeroşii emigranţi spre zări promiţătoare. Uriaşele pacheboturi, câte nu fuseseră
internate în porturi străine, staţionau acum legate la ţărm, cu cazanele stinse. Din coşurile înalte, în loc de
fum ieşeau păsări marine care-şi făcuseră cuiburi acolo, în măruntaiele de fier şi cenuşă. Ceva mai active
erau vasele de război, în special agilele torpiloare şi corvete, care patrulau prin apele gri ale golfului.
Cuirasatele şi crucişătoarele, arici zburliţi şi monstruoşi, zăceau la ancoră, cu plasele anti-torpilă aruncate în
adâncuri ca nişte năvoade gata să prindă rechinii cu elice. Oricât de impunătoare, fortăreţele plutitoare erau
pradă facilă pentru vedetele rapide italiene, de o sută de ori mai mici şi mai uşor de înlocuit. Războiul pe
mare aparţinea şi el celor neînsemnaţi. Cât despre societatea cosmopolită a Rivierei austriece, ce începea la
Triest şi urca spre nord prin Duino până la Görz - oraşul supranumit Nisa imperiului şi care căzuse în mâinile
fantilor la a şasea bătălie de pe Isonzo, aproape că nu se mai zărea urmă. Triest era pustiu, ca şi mort,
părăsit de străini şi vilegiaturişti, de artiştii care-l făceau, după Claudio Magris, capitala culturală a Europei
Centrale, oraş-staţiune în care James Joyce îi preda ore de engleză amiralului Miklós Horthy, ultimul
comandant ce va fi să fie al marinei de război imperiale. În locul acestora, Triestul se umpluse de militari şi
jandarmi, cei din urmă aduşi să ţină în frâu locuitorii italieni majoritari şi iredenţi. Agitaţia lor crescuse pe
măsură ce frontul se apropiase şi, după pierderea celor două puncte cheie ale apărării austro-ungare, Görz
şi Doberdò, devenise greu de stăvilit.
După un răgaz în care au mai adăugat un strat pe fundul latrinei militare din spatele gării, un şanţ săpat de
pionierii austrieci cu puţin înainte de prima bătălie de pe Isonzo şi umplut deja aproape până sus de cei care
– mulţi – şi-au făcut acolo pentru ultima oară nevoile, companiile de marş ale regimentului 61 infanterie şi-au
ridicat raţiile de drum şi au urcat în alte vagoane. Trenul porni încet şi nici gând să prindă viteză. Cu un
asemenea elan, era clar că nu va ajunge departe, cel mult până în faţa morţii. În urma lui, o grupă de
prizonieri italieni urcă în celelalte bou-vagoane, adună cu furcile fânul de pe podele, îl făcu claie pe peron şi-i
dădu foc. Abia apoi garnitura plecă spre Timişoara, ca să mai aducă un transport de oameni şi paie.
În scurt timp, Lanyi şi ai lui ajunseră în halta Štanjel, punctul terminus al călătoriei pe calea ferată. De aici,
soldaţii continuară pe jos, îndesându-se pe ulicioarele acelui sat ciudat, prin nimic asemănător cu tot ce
cunoscuseră şi văzuseră până atunci, de o albeaţă şi simplitate stranii, de nebănuit din extravaganţa
arhitecturii şi florei de pe fâşia litorală aflată la câţiva kilometri, dar într-o altă lume. Adunate unele într-altele,
casele, mai toate cu un etaj, erau ridicate pe de-a-ntregul din calcar, inclusiv acoperişul, ca o platoşă densă
din plăci de piatră. Zidurile masive, fără goluri pe partea de nord, aveau uşile, două-trei geamlâcuri înspre
sud şi atât. Din uliţa îngustă, câte-o scară din lespezi urca la catul de deasupra, tivit cu o galerie strâmtă
spre camere şi bucătăria cu vatră. Acolo stăteau localnicii, deasupra animalelor înghesuite la parter.
Acoperişele aparţineau hornurilor butucănoase şi streşinilor, ale căror burlane conduceau spre rezervoarele
din piatră clădite la bază. Apa era o avere în acele locuri şi doar o familie înstărită îşi permitea propria
fântână, scobită în mijlocul curţii împrejmuite cu ziduri înalte, ca o cetate. Restul se aprovizionau de la
puţurile săpate în fiecare răscruce, cu permisiunea şi sub supravegherea primarului, care altfel le ţinea
zăvorâte cu lacăt, mai ales în seceta verii. La acel sfârşit de octombrie însă, apa era din belşug. Ploua
neîntrerupt, cu stropi mari. În centrul aşezării, în faţa bisericii şi a teiului bătrân, soldaţii fură invitaţi sub o
prelată întinsă la un popas. Ţăranii, sloveni ce-şi pierduseră mai toţi fiii la Doberdò, îi întâmpinară pe
infanterişti cu un cazan de jota, mâncarea lor obişnuită de fasole boabe cu varză acră, la care adăugară felii
de şuncă uscată la aer şi câteva ulcioare de teran, vinul tare din viile crescute pe pământul puţin şi roşu al
carstului. Soldaţii luară din toate şi se mai încălziră, feriţi de rafalele ploii dar nu şi de vântul turbat ce sufla
încontinuu dinspre nord.
- Asta-i burja întunecată, îi explică lui Lanyi un moş. Când e senin, atunci e burja luminoasă. Oricum, burja
tot bate de te ia pe sus. Ne ia pe noi cu casele astea, darmite pe voi sub cerul liber. Chiar aşa, nu s-a gândit
cine v-a trimis acia?
- Ei, tăicuţule, parcă ce, la Viena nu bate vântul?
- Bate ş-acolo, nu zic, dar acia mai bat şi italienii şi piatra.
Coloana se formă din nou şi părăsi satul printre pini, tei şi tufişuri sângerii de scumpie. Frunzele acelora, de
un roşu aprins, izbitor, se răriră din ce în ce, dezvelind paloarea cadaverică a podişului carstic. Drumeagul
sfărâmicios, aplatizat de vântul strivitor şi miile de soldaţi, îi conduse pe militari în creierii pergamentoşi ai
deşertului de calcar unde nimic nu mai semăna cu viaţa. Culmi abrupte, râpe, stane, văi oarbe, sohodoale,
depresiuni, uvale, văi în fund de sac, caverne, povârnişuri, lapiezuri, ţancuri, gheburi, contraforturi, creste,
cornete, cameniţe, rigole, caneluri, grohotişuri, falii, totul sterp, schimonosit şi mohorât. La un moment dat,
cărarea păru că dispare sub pământ. Străjuită de santinele, aceea era calea de acces într-o dolină adâncă,
pe fundul căreia din solul ruginiu creşteau câţiva pini. Camuflate sub aceştia se găseau barăcile unei tabere
şi gura unei peşteri abrupte ce adăpostea la intrare comandamentul şi, în jos, magazia de muniţii şi
generatorul electric. De la generator, cabluri de curent porneau mai departe spre front, alimentând
reflectoarele.
Companiile de marş adăstară peste noapte în adâncitura ca un cazan urieşesc şi a doua zi apucară spre
linia întâi. Plutoanele proaspete fură intercalate între unităţile împuţinate de lupte, în tranşeele zgâriate cu



greu. Lanyi şi soldaţii din subordine primiră să apere Fajtji Hrib, o înălţime de numai 434 de metri, dar care
domina totul în jur. Din vârful căpăţânii de calcar,  plutonierul putu observa prin binoclu valea râului Wippach,
afluent al lui Isonzo şi câmpia de la periferia oraşului Görz, peste care fluturau steagurile italiene. Stindardul
duşman avea practic aceeaşi schemă de culori ca drapelul ungar, verde-alb-roşu, dar în benzi verticale, nu
orizontale, diferenţă suficientă pentru ca mii de tineri, întărâtaţi şi împinşi de la spate de bătrâni generali cu
pieptul plin de benzile verticale şi orizontale ale decoraţiilor, să se urască de moarte şi mai ales până la
moarte,  o departajare de sensuri aici insignifiantă. Negura deasă se prelingea pe carst, fără ca ploaia să
înceteze un moment. Apa dispărea însă degrabă în roca poroasă, lăsând locul uscat. Mare avantaj faţă de
tranşeele galiţiene, unde camarazii rămăseseră captivi în mocirlă până la pulpe, manechine neajutorate pe
un vast teren de exerciţii al călăreţilor de pe Don. Aici nu exista acest risc, în schimb aveau de-a face cu
vântul tăios ca piatra şi soarele mediteranean al verii, despre care Lanyi auzise că mumifica morţii unde-i
găsea, ceea ce îl duse involuntar cu gândul la felul specific de preparare a şuncii în acea zonă. Nici
pomeneală însă de soare acum, căci astrul zilei nu putea străpunge prin plafonul gros de nori coborât din
Alpii Iulieni.

*

- Nu uita, Zugsführer, trei sferturi din cei căzuţi aici au păţit-o într-o avalanşă de bolovani. Abia restul de glonţ
sau baionetă. Şi încă un lucru: nu a fost vina ta. Scoate-ţi asta din cap şi concentrează-te la ce ai de făcut,
altfel o să-i bagi şi pe ceilalţi în groapă! zise comandantul de companie adunându-şi mai bine gulerul
mantalei pe gât.
- Da, îngăimă Lanyi, dar un sfert de pluton, patru oameni deodată, din prima zi...
- Încă-i puţin! S-au văzut şi cazuri mai... Compania noastră a pierdut cu totul aproape cincizeci de luptători
astăzi. Deh, gândeşte-te la cei care au rămas. Mâine vor veni italienii peste voi mai mult ca sigur. Ţine
poziţia, că alte trupe n-am de unde să-ţi dau. Voi eraţi întăririle. Hai, mult noroc, eşti liber!
Cea de-a noua bătălie de pe Isonzo începuse pe 31 octombrie 1916 cu un baraj de artilerie italian prelungit
pe 24 de ore. După ce scărmănase bine poziţiile avansate, tirul tunurilor se lungise până în preajma culmii
Fajtji Hrib. Rezultatul fu năucitor pentru infanteriştii abia sosiţi căci, deşi niciun obuz nu căzuse în tranşee,
alunecările de stânci stârnite şi îndeosebi schijele de calcar făcuseră prăpăd. De unde la toate manevrele
militare întâlniseră teren moale, care aplana loviturile de artilerie şi absorbea şocul, în carst, totul trepida şi
se desfăcea în aşchii ascuţite, transformând adăposturile în capcane.

*

- De asta am mâncat atâta noroi pe câmpul de instrucţie? Ca să mă turtească un cataroi în scăfârlie? M-am
spetit cu luciul bocancilor şi mai că nu m-am spânzurat pentru un cearşaf ca să ce? Ca să mor ca Eginald,
de l-am găsit cu o ţăpligă de piatră în gât când am dat să mă uşurez de dimineaţă? Părea că aţipise pe
scaun, cu pantalonii în vine. Încerc să-l trezesc, când colo el rece şi ud leoarcă. Am crezut că-i apă de ploaie,
dar am aprins un chibrit şi am văzut că era sângele lui, care s-a scurs pe el, pe burta aia de băutor de bere
la vale şi-a picurat de pe coaie în hazna. Uite aşa, pic, pic, în căcat, murmură Istvan, ghemuit în adăpost
lângă Zugsführerul Lanyi şi râşcâind înciudat cu lingura ultimele rămăşiţe din conserva de gulaş.
- Mda, frate, şi mie mi-e că n-o să mai vedem soarele câmpiei... răspunse gradatul sorbind o gură de rom din
ploscă.
- Frate, da? tresări soldatul şi aruncă recipientul de tablă peste buza tranşeei, spre estacadele din sârmă
ghimpată agăţată în pari ce purtau numele misterios de călăreţi spanioli.
- Îhâm, confirmă celălalt. Speram să nu reuşeşti să te omori. Iar apoi nu vroiam să rămâi de râsul plutonului.
De aia... Mai bine să mă urască pe mine decât să se amuze pe seama ta...
- Chiar aşa? se lumină Istvan la faţă şi linse bine lingura pe toate părţile.
- Doar aşa. Dacă nu te băgam la bulău că ai furat cearşaful ăla, ci spuneam tuturor adevărul, că te-ai pişat în
pat şi ai ascuns cerşaful ca să-l duci acasă în permisie şi să-l speli, ajungeai de râsul cazarmei. Şi doream
să ştii asta în caz că...
- Bănuiam eu oricum! îl linişti infanteristul vârându-şi tacâmul într-o batistă şi apoi în bocanc. Şi ce-i asta, că
în caz că...
- Eh, vorbesc şi eu aşa. Mai bine să ne pregătim de orice eventualitate.
- Frate! îl îmbrăţişă Istvan.
- Frate! îl strânse Lanyi.
Camarazii din tranşee îi priviră uimiţi pentru un moment peste marginea cărţilor de joc apoi reveniră la
partida de şnops în care cu largheţe ironică aruncaseră miză următoarele solde.



*

După o zi şi o noapte, plus toată dimineaţa următoare până spre prânz, în care avanposturile imperiale de
pe dealurile Veliki Hrib şi Pečinca fuseseră aprig disputate, la ceasurile amiezii de 2 noiembrie pe întinsul
sălbatic al carstului se lăsă liniştea. Apărătorii de pe Fajtji Hrib îşi iţiră prevăzători capetele peste muchia
tranşeei, încercând să înţeleagă ce se întâmplă în ceaţa învârtejită pe fundul văii. Micile rostogoliri de pietre
pe versant îi făcură atenţi. Armară puştile şi le strecurară prin ambrazuri. Curând, în binoclul lui Lanyi
apărură primele siluete, ce se târau în sus fără să-şi trădeze încă apartenenţa. Sugrumat de emoţie,
Zugsführerul îşi ridică palma, gata să dea semnalul de tragere şi totodată ţinându-i în frâu pe junii
nerăbdători să treacă botezul focului. În secunda în care i se păru că recunoaşte un coif italian, plutonierul
ordonă salva. Un lanţ de pocnete sparse tăcerea apăsătoare. Scuturaţi de reculul armelor, băieţii
conştientizară mai acut ca niciodată că îmbracă tunica militară, a cărei asprime le netezea până sub piele
identitatea anterioară lăsându-le doar forţa brută, oase, muşchi şi tendoane tinere, instrumente eficace şi
impersonale bune de aruncat în luptă, fără vreun regret, împotriva unor instrumente asemenea. Ca şi cum
moartea ar fi ţinut în ambele mâini câte o seceră, fiecare încercând să reteze celălalt braţ, dar nefăcând
altceva decât să se pareze şi anihileze reciproc şi astfel să se tocească până la mânere, aruncate atunci în
lături pentru alte unelte. Dacă din lamele ascuţite nu mai rămânea aşadar un ciot, mânerele mai
supravieţuiau un timp, bunăoară sub forma veteranilor de la Königgrätz, uşor de recunoscut în Timişoara şi
aiurea după vestoanele ponosite de care nu se putuseră despărţi, din sărăcie sau pentru că pur şi simplu
sub ele nu se mai ascundea nimic, decât oase, muşchi şi tendoane lichefiate de strânsoarea degetelor morţii,
pe care doar uniforma tare le ţinea adunate, în picioare.
Abia la început, doar ce trăseseră primul foc pe front, cu pielea mai rezistând pe alocuri ţesăturii aspre şi
încă inconfortabile, tinerii se bucurară ca de o mare ispravă. Arma declanşată le dăduse un sentiment
nestăvilit de putere aici, unde inamicul nu mai era decupat din placaj ci din carne vie, iar plăcerea tipică unor
puştani de a sparge un geam cu praştia sau a maltrata pe unul prins pe picior greşit se putea dezvolta în
voie până la paroxism – loc în care copilăria şi milităria se întâlneau, lipsindu-se reciproc de remuşcări şi
devenind una. De aceea, soldaţii profitară de ordinul subofiţerului şi mai expediară câte un glonţ în pâcla văii.
Mitraliera grohăi scurt din cuibul ei, împroşcând o bandă de cartuşe.
- Opriţi focul, suntem de-ai voştri! se auzi o voce dintre bolovanii de jos.
Degetele eliberară fără chef trăgacele, iar Lanyi duse binoclul la ochi. Văzu câţiva soldaţi ridicându-se şi
reluând urcuşul. Erau de-ai lor. Infanteriştii ajunseră pe culme şi coborâră în şanţurile întărite. Trăseseră o
spaimă, dar acum scăpaseră.
- De unde veniţi? îi chestionă plutonierul.
- De pe Veliki Hrib, îl lămuri un sergent. Ne-au rupt italienii. Au sărit pe noi ieri în zori şi până seara ne-au
aruncat peste deal. Noaptea ne-am întors peste ei, dar nu i-am mai scos din poziţii. Azi dimineaţă am
încercat iar şi ne-au fugărit până aici, numai bine să ne omorâţi voi.
- N-aveam cum să visez cine sunteţi. Şi restul? Douăzeci de oameni, atât?!
- Mda, douăzeci din două sute. E chiar binişor. Înţeleg că sunteţi nou pe aici.
- În fine, mâncaţi ceva şi găsiţi-vă un loc. Dacă e aşa cum spui, ne aşteaptă zile grele.
- Zile?! rânji sergentul şi se întoarse la camarazii lui.
Zugsführerul ridică din umeri şi se postă înapoi în punctul de observaţie. Reglă lentilele şi plimbă în stânga şi
în dreapta binoclul până ce iarăşi întrezări mişcare la baza dealului. Hotărî să le lase acelora un răgaz mai
lung să se apropie şi avu dreptate în câteva rânduri. Timp de vreo trei ceasuri, elemente disparate de unităţi
austro-ungare continuară să inunde tranşeele de pe Fajtji Hrib, povestind de alte şi alte încleştări corp la
corp, fără milă şi fără glorie în sine, drept dovadă că istoria le va consemna la grămadă cu titlul generic de a
noua bătălie de pe Isonzo, în care au fost şterşi din scripte atâţia respectiv atâţia soldaţi. La rândul lor, cifrele
seci ale comunicatelor oficiale vor fi de ordinul zecilor de mii, aneantizând individul şi tragedia fiecăruia în
parte.
- Măi, dar fantii ăştia musai că sunt nişte căpcăuni! Chiar aşa, să vă gonească de peste tot?! îl întâmpină
Lanyi pe un alt plutonier, pricopsit cu o rană urâtă în umăr.
-  Căpcăuni baş nu-s, că li se zice Lupii din Toscana, făcu celălalt, livid. Când atacă, vin ca o haită. Nu-i greu
să-i stârpeşti, dar n-ai atâtea gloanţe. Parcă-s sinucigaşi!
- O caută cu lumânarea, ha? pufni Lanyi uşor descumpănit şi orientă iarăşi binoclul spre vale.
Următoarele ore trecură pe nesimţite. Alţi supravieţuitori nu mai apăruseră şi muţenia sinistră a carstului
învăluit în bezne era bună să scoată orice om din minţi. O pasăre, o şopârlă măcar să fi însufleţit peisajul,
dar nimic. Doar rafalele vântului măturau constant acel pustiu de calcar fluierând monoton printre pietre.
Acalmia goală luă locul neliniştii, inimile răspândite în gropi şi adăposturi îşi împuţinară bătăile până aproape
de nemişcare. Strat după strat de întuneric, după-amiaza îşi aruncă lestul dispărând peste orizont. La ce
bune atunci uralele izbucnite, ca nişte căpiţe de fân incendiate hoţeşte, la poalele dealului? „Avanti, Savoia!”
răzbătu tot mai clar pe Fajtji Hrib. Inimile apărătorilor tresăriră dureros, pofta de trofee a novicilor într-ale
vânătorii de semeni şi cea de viaţă a veteranilor se întinseră după arme şi salvele se dezlegară violent. În
lumina rarefiată, rândurile fantilor se ghiciră ca degetele scheletice ale unor mâini din ce în ce mai apropiate
pe măsură ce gâtuiau tot mai sus căpăţâna de calcar. Deşi la fiecare salt înainte cel puţin jumătate din ei



rămâneau la pământ, atacatorii primeau mereu completări din spate, astfel că lanţurile de trăgători se
apropiară intacte de poziţiile imperiale.
Estimând că au ajuns la acea distanţă, Zugsführerul Lanyi ceru lansarea grenadelor defensive şi montarea
baionetelor. Exploziile erupseră în noapte, dar nici ele nu-i opriră pe italieni, care năvăliră peste şanţuri.
Puştile amuţiră, făcând loc pistoalelor şi celorlalte arme de tranşee, improvizate în fel şi chip din orice.
Pumnale scurte, lopeţi de infanterie, boxuri, ghioage, pari, buzdugane, curele, paftale şi catarame, căştile cu
ţepuşă în vârf, târnăcoape, bolovani, sârme, conserve pline, pumni goi şi dinţi, tot atâtea feluri de-a ucide
sau mutila. Prin păcura nopţii, sute de tineri se măcelăriră orbeşte, pe pipăite şi pe apucate, până la prima
lumină. Răniţii căzuţi muriră călcaţi în picioare, gropile se umplură de ei, aşa că în zori nu mai era loc de
ascuns. Cadavrele nivelaseră totul, lăsându-i pe cei încă vii să se căsăpească pe teren deschis. Ceaţa
lăptoasă a dimineţii de 3 noiembrie adăposti în cele din urmă retragerea imperialilor, Lupii din Toscana
rămânând stăpâni pe poziţie. Cu acestea, a noua bătălie de pe Isonzo luă sfârşit şi frontul se stabiliză în
apropierea iernii.
Abia în vara următoare infanteriştii austro-ungari recuceriră culmea Fajtji Hrib şi îşi putură recupera morţii.
Trupurile descompuse în bună parte şi apoi coapte de soare fură transportate înapoi la Štanjel şi îngropate
în cimitirul militar de acolo. Pe păşunea îngrădită, cei doi stâlpi de la intrare, ce purtau datele 1915 şi 1917,
conduceau pe cărarea largă spre monumentul asemănător unui templu antic, pe aticul căruia erau sculptate
stemele reunite, prin scutul Casei de Habsburg, ale Austro-Ungariei, susţinute de două făpturi înaripate, un
grifon şi un înger. Dedesubt stătea scris Filiis Optimis – Patria Grata, cu referire la sutele de cruci înşiruite
de-o parte şi de alta a aleii principale. Singurul supravieţuitor al plutonului său, Istvan se grăbi să viziteze
locul unde Zugsführerul Lanyi coborâse pentru odihna veşnică împreună cu ceilalţi. Soldatul ceru unui
fotograf de campanie să-i facă un set de poze cu mormântul fratelui de cruce, primi clişeele şi le trimise lui
Adél Lanyi împreună cu o scrisoare prin care o asigura că singurul fiu i-a murit fără să se chinuie. Istvan se
abţinu să ofere amănunte despre cum sfârşise plutonierul, desprins ca o scoarţă cam de pe la mijlocul
grămezii de trupuri, cu un piolet înfipt în piept, o grenadă folosită pe post de ciocan de luptă în mâna stângă
şi braţul drept îndoit din cot peste ochii obosiţi, înspăimântaţi şi îndestulaţi de viziunea carnagiului sau iritaţi
de un jet sărat de sânge, pe care degetele răsfirate încercaseră frenetic să-l înlăture pentru a căuta
următorul oponent, cel ce-şi va abandona ustensila de căţărat în sternul de-acum putred. Totul ar fi fost o
presupunere, pentru că şobolanii ademeniţi din văi de hrana nesperată, semănată în tot locul prin carstul
altfel inospitalier, urcaseră odată cu italienii şi avuseseră timp să se desfete. Ca o delicatesă, oferită în
cantităţi nemaivăzute, guzganii ronţăiră globii oculari, amestecând în pântece şi apoi lepădând în boabe mici,
negre, ultimele imagini şi expresii ale celor decedaţi.
În aceeaşi zi, Istvan se întoarse în luptă şi căzu prizonier. Alţii, foarte mulţi, căzură şi atât. În urma lor,
garnitura de tren va aduce de la Timişoara forţe proaspete, flăcăi aruncaţi în bătăliile de la Caporetto, Piave
şi Vittorio, acolo unde pe ultimii îi va prinde moartea cea mare, a întregului imperiu, şi şobolanii ei
nesăţioşi.

Călătoria continuă după 90 de ani

Am căutat mult şi bine pe internet, accesând sute de site-uri, până să
identific cimitirul în care e îngropat Zugsführerul Lanyi. Multă vreme am
fost convins că Mihaly murise undeva în Alpi, poate chiar lângă
Dreisprachenspitze, Vârful celor Trei Limbi, unde se întâlneau Italia,
Elveţia şi Austro-Ungaria. Graniţa dintre ultimele două state însemna
practic un şir de ţăruşi înfipţi în piatră la intervale regulate. După cum
reiese din fotografii de campanie, pe hotar nu existau garduri sau sârmă
ghimpată, iar soldaţii de-o parte şi de cealaltă stăteau de vorbă fără
probleme, dădeau mâna, ciocneau plosca şi schimbau tutun. Mi-am şi

imaginat o scenă în care Lanyi ar fi făcut un simplu pas până în teritoriul neutru, ţara mamei lui, la adăpost
de război. Asta însă ar fi însemnat să dezerteze şi să-şi dezonoreze tatăl, fostul gardist al tânărului Franz
Iosef. De aici, un puternic conflict interior, rezolvat prin moartea rapidă pe front, în prima bătălie la care
băiatul a luat parte. Într-un târziu, un clip realizat de ratapalz, un user italian pasionat de istoria primului
război mondial şi postat pe youtube m-a lămurit definitiv. Cimitirul care apare în pozele primite de stră-
străbunica de la un camarad al lui Mihaly se află pe teritoriul actual al Sloveniei, la Štanjel. Imaginile
surprinse sunt dezolante. Din vechiul cimitir militar au mai rămas stâlpii de piatră de la intrare, vreo trei cruci,
de dată recentă însă, cel mai probabil ale unor localnici şi monumentul cu inscripţia Filiis Optimis – Patria
Grata.  Dacă acea patrie recunoscătoare ştiu că a dispărut la 1918, nu îmi dau seama ce s-a întâmplat cu
cei mai buni fii ai ei, părăsiţi – dacă mai sunt acolo şi nu i-au scurmat câinii sau oamenii – sub iarba grasă.
Am înţeles că în regimul lui Tito şi în existenţa de mai apoi a Yugoslaviei a fost practicată pe scară largă
politica de ştergere a vestigiilor imperiale, de parcă totul ar fi început cu Kosovopoljie şi ar fi continuat cu
partizanii comunişti, dar, ca de obicei, la mijloc au căzut tot cei mărunţi. Dovadă că mormintele lor au fost
nivelate, în timp ce monumentul cu blazoanele K.u.K. stă şi acum în picioare, deşi se adresează unei pajişti



goale.
Tot de pe internet am aflat că, în aceeaşi luptă în care s-a stins Lanyi Mihaly, un obuz austriac a căzut în
poziţiile italiene chiar la picioarele lui Gabriele D’Annunzio, fără să explodeze. Scriitorul-observator a trecut
distrat peste acest episod fulgurant, a văzut din zbor imperiul în amurg la verticala Vienei şi a intrat mai târziu
triumfător în Triest, pe când a 9-a bătălie de pe Isonzo s-a scufundat cu morţii ei cu tot în anonimat. Filmările
urcate pe youtube de acel strănepot al unui fanti, unde războiul revizitat înseamnă o ploscă ruginită într-un
şanţ şi un cimitir reintrat parţial în circuitul agricol, au generat ceva mai multe comentarii decât un clip cu
copii care se joacă pac-pac pe străduţele din Štanjel. Iar dacă urmaşul unui infanterist K.u.K. a reconstituit
inclusiv cu ajutorul respectivelor filmări un om ce bea rom din acea ploscă înainte să i se bată crucea
standard la cap, la marginea unei alei trasate cu sfoara – ceea ce conferea Feldfriedhof-ului un aspect de
grădină botanică (în mijloc avea şi o rotondă cu patru bănci de piatră) - lucrul acesta îi va stârni fără îndoială
la vorbă pe ţăranii sloveni mai mult decât starea vremii de acum nouă decenii. Aşezaţi pe băncile de piatră
coborâte în sat şi trase în faţa casei, bătrânii se vor contrazice ore întregi referitor la înălţimea exactă a lui
Lanyi Mihaly. Pe la miezul nopţii, îşi vor chema în sfârşit pac-pacii la culcare, cerând să se facă linişte. Copiii
vor intra în camere, vor deschide calculatorul şi vor intra pe net. Poate că unul din ei va avea curiozitatea să
caute înălţime Lanyi Mihaly. Va da peste acest text, dar nu va afla ceea ce îl interesează.

Alexandru Potcoavă


